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tདཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༤ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། ༡༌༌༌༣ 
༢ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༤ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༤༌༌༌༨ 
༣ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༨ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། ༩༌༌༌༡༠ 
༤ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༨ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༡༠༌༌༌༡༦ 
༥ གོང་གསལ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོན་རྱིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང་གཏན་འབྲེབས། ༡༧༌༌༌༡༠༡ 
༦ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༥ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། ༡༠༢༌༌༌༡༠༣ 
༧ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༥ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༡༠༣༌༌༌༡༡༤ 
༨ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༧ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། ༡༡༥༌༌༌༡༡༦ 
༩ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༧ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༡༡༦༌༌༌༡༢༥ 
༡༠ གོང་གསལ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོན་རྱིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང་གཏན་འབྲེབས་མུ་

མཐུད་བཅས།། 
༡༢༦༌༌༌༡༢༩ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ལས་ཉྱིན་ལྔ་
པ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་པར་བརྤེན། དྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་འགོ་མ་
བཙུགས་གོང་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཁ་སང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་འབྱུང་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་
གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཕྱིར་འཐྤེན་བྱས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་དབུས་པས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕྤེབས་ནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་རྤེ་འདུན་བཏོན་གནང་བ་རྤེད། ཉྱིན་
གུང་རྒྱབ་ལ་ནམ་རྒྱུན་བཞྱིན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་སྟངས་འཛིན་གནང་ནས་ཕག་ཚོད་གསུམ་པའྱི་བར་དུ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པ་རྤེད། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༣༠ ནས་ ༥།༠༠ བར་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་གནང་ནས་མཐའ་མའྱི་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ལ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་གསུངས་གནང་སོང་། ནམ་རྒྱུན་གཞན་
ལ་བཤད་པའྱི་སྐབས་ལ་མཁྤེགས་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོག་པ་ཆྤེ་ཙམ་བྱ་དགོས་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཆྤེ་ཕྲ་ཆུང་
གསུམ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཆྤེན་པོ་ཆུང་དུ་བཟོས་པ་དང་ཆུང་བ་མྤེད་པ་བཟོ་དགོས་ཞྤེས་བཤད་སྡོད་མཁན་གཅྱིག་
ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་དྤེར་ཚོགས་གཙོས་མཁྤེགས་བཟུང་བྱྤེད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་གང་འཚམ་
ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་བསམ་པ་བྱུང་། གཞན་ཡང་གོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེའདྲ་ཆགས་ན། སོན་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་
པ་དང་། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནས་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ལས་ཀ་
བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ནས་བཟུང་། བཀའ་ར་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལམ་ཁ་དྤེའང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོང་
ཙང་དྤེའྱི་ལས་དོན་ལམ་ལྷོང་ཡག་པོ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལ་གཉན་འཕྲང་གྱི་དུས་ཚོད་དང་གནས་སྟངས་སྡུག་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་
ང་ཚོས་ཉྱིན་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་རྱིང་བགོ་གྤེང་བྱས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་གྱི་བོ་ཕམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་རང་གསུངས་པ་རྤེད། བོད་ནས་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་རྤེ་བ་ཞྱིག་བྱྤེད་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེ་ཙམ་བཞྤེས་རོགས་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའང་སྤེམས་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་
བའྱི་རྤེས་སུ་མང་ཚོགས་ནང་ནས་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ཐད་ཀར་ཁ་པར་གཏོང་མཁན་བྱུང་སོང་། མང་ཚོགས་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་སྤེམས་འཚབ་
གནང་གྱི་འདུག མ་ཟད་བོད་ནས་ཀང་དགོངས་པ་མ་ཞུ་རོགས་ཞྤེས་ཐད་ཀར་མྱིན་ཡང་མྱི་གཞན་བརྒྱུད་ནས་གསུང་མཁན་ཡང་བྱུང་། དྤེ་དག་
གཞྱིར་བཞག་ནས་ཚོགས་གཙོས་དགོངས་པ་མྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐག་བཅད་ནས། དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ་བཅར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡྱིན། གཙོ་
བོ་ང་ཚོ་ཚང་མ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བདམས་ནས་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འདྱིར་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེས་ན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ནུས་པ་
སྤུངས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཚོགས་གཙོས་བོ་སོབས་ཆྤེན་པོས་ཞུ་རྒྱུར་རྣམ་པ་ཚོ་ཐུགས་འཚབ་མ་གནང་རོགས། ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་འཕར་བ་གྲུ་
འདྤེགས་ཀྱི་ཐོག་ཚང་མས་བོད་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་གྱི་ནང་ལའང་སྤེབས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་ཚུལ་སྤེབས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཚོགས་
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ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་གཏོང་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
རྤེ་བ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཆྤེན་པོ་མ་བཟོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་ཞྱི་འཇམ་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་མྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་རྱིས་འགོ་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྤེ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཀ་པ་དྤེ་ཡྱིན། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༤ པ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་གནང་མཁན་སྱི་
འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༤ པ་སན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུར། 

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

དྲྱི་ཤོག 
དྲྱི་བ་ཨང་ ༤ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༨ བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་རྣམས་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ལས་གཞྱིའྱི་སོན་རྱིས་ཞུས་དོན་ལྟར།  
༡ ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ། 
༢ ན་གཞོན་ལས་མྤེད་ཇྱི་ཙམ་ལ་སོང་བརྡར་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ། 
༣ ད་ཆ་ན་གཞོན་ཇྱི་ཙམ་གྱི་འཚོ་ཐབས་ཐོག་ཕན་རླབས་དང་ཕག་བསྟར་གནང་མུས་ཡོད་དམ། 
༤ ཁོང་རྣམས་དང་མུ་མཐུད་འབྤེལ་ལམ་ཡོད་དམ་མྤེད། ཡང་ན་དགོས་གལ་མ་གཟྱིགས་སམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༤ པའྱི་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་ 
དྲྱི་བ་ཨང་ ༤ པའྱི་ལན། 

༡༽ སྣུམ་འཁོར་ཁ་ལོ་པའྱི་སོང་བརྡར་སྤྲད་ཡོད། 
༢༽ ན་གཞོན་གངས་ ༨༠ ལ་སོང་བརྡར་སྤྲད་ཐུབ་ཡོད། 
༣༽ སོང་བརྡར་བ་ཚང་མར་འབྤེལ་ལམ་ཞུ་དཀའ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་མུས་ཀྱིས་གངས་ཀ་འདྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། འོན་ཀང་འབྤེལ་བ་
 ཐུབ་པ་རྣམས་ནས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བའྱི་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག 
༤༽ ཁོང་རྣམས་ལ་འབྤེལ་ལམ་མུ་མཐུད་དགོས་གལ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཀང། ཕལ་ཆྤེ་བར་བཅའ་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ངྤེས་གཏན་མྤེད་པས་འབྤེལ་
 ལམ་ཞུ་དཀའ་བ་ཡོང་འདུག དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ལ་ཕུལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ནང་དོན་ཁག་ཅྱིག་བསར་དུ་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་
དང་པོ་དྤེ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཞྤེས་ལས་རྱིགས་ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་དྤེའྱི་ནང་ལ་
སྣུམ་འཁོར་གཅྱིག་པུའྱི་སོང་བརྡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ལས་རྱིགས་གཞན་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་
ནམ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁ་པ་དྤེའྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལ་ ༨༠ ཐམ་པ་ལ་སོང་བརྡར་སྤྲོད་ཐུབ་ཡོད་གསུངས་པ་ ༨༠ ཐམ་པ་དྤེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ 
རྱིས་ལོ་ནང་ལ་སོན་རྱིས་ཞུས་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའྱི་ཐོག་ལ་ ༨༠ དྤེ་ལོ་རང་བཀག་རང་ལ་སོང་བརྡར་ཕུལ་བ་རྐྱང་རྐྱང་ཡྱིན་ནམ། 
 གསུམ་པ་དྤེ་སོང་བརྡར་གྱི་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་རྤེད་དམ། དྤེ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ། ཁག་ཅྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་
ཞུས་ཐུབ་ཡོད་ཅྤེས་དང་ཁག་ཅྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཐུབ་མྤེད་གསུང་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཐོན་པའྱི་ནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་
ཆ་ཤས་ལྤེན་ནས་ཕྤེབས་འཁོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་སོང་བརྡར་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཚད་ལྡན་གྱི་
སྣུམ་འཁོར་གཏོང་ཆོག་པའྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་འཁྤེར་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། འབྤེལ་ལམ་གནང་རྒྱུ་ས་ས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པས། འབྤེལ་ལམ་མུ་མཐུད་ཡོང་རྒྱུར་ས་ས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་མྤེད་དམ། མ་འོངས་པའང་གནད་དོན་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
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 ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ཁ་སང་ནས་ཞུ་དགོས་བསམ་ཡང་ལྷག་སོང་། དྲྱི་བ་དྤེའྱི་འགོ་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་ ༧ པའྱི་དོན་ཚན་ཞྤེས་དྲངས་ནས་རག་པར་
ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༢༡ པ་སྱིད་སོང་ངམ་
བཀའ་བོན་ཚོར་འདྲྱི་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང་། ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོན་ན་ལས་དྤེ་མྱིན་ཚོགས་དྲུང་གྱིས་སྱིད་སོང་
ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གང་ཡྱིན་དྤེར་དྲྱི་བའྱི་སོན་བརྡ་བཏང་སྟྤེ་ཉྱིན་ལྔ་མ་སོང་བ་སོན་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ཐོ་གཞུང་འགོད་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་ 
ཐོ་གཞུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཁོང་གྱིས་བཀོད་པ་དྤེ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་མྤེད་དམ། དྤེ་ཡྱིན་ན་དོན་ཚན་ ༢༢ པ་རྤེད་འདུག དྤེ་
རག་པར་བཀོད་བསྡད་ཀྱི་འདུག་པས་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་སྒྲྱིག་གཞྱི་བལྟས་རྤེས་ལན་རྒྱབ་ཆོག་པ་ཞུ། དྲྱི་བ་མུ་མཐུད་ནས་གཏོང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕག་འཁྱྤེར་ཕུལ་བ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིརང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བ་ལ་སྤེད་ཆུང་བུན་
གཡར་གནང་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོར་དངུལ་མྤེད་ཙང་ཕྤེབས་འཁོར་ཉོ་རྒྱུའྱི་སྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་དྤེ་འདྲ་གཡར་བ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། དྲྱི་བ་
མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་མྱིན་པའྱི་སྱི་ཚོགས་གང་དང་གང་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་མང་དྲག་པས་ཐོ་བརྒྱབས་པར་དཀའ་ངལ་འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་དང་དབང་པོས་མ་
ལོག་ནས་ཚིག་ཐོ་འབྱི་སྐབས་བསམ་བོ་མ་འཁོར། བསམ་བོ་གཏོང་དུས་འབྱི་རྒྱུ་ལྷག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག་པས། བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུ་
ཆད་ལྷག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དགོངས་ཕོགས་མ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཁ་ཤས་གསལ་ཡོད། དྤེ་ཚོ་
ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ལས་རྱིགས་གཉྱིས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་ཞལ་ལག་བཟོ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིགས་དང་། གཞན་དྤེ་ཕྤེབས་
འཁོར་གཏོང་རྒྱུ་གཉྱིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རྤེད། འཚང་སན་ནས་ཞལ་ལག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མ་བྱུང་
བས་ཞབས་ཞུ་གྲུབ་ཐུབ་མྤེད། ཕྤེབས་འཁོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ང་ཚོའྱི་གསལ་བསྒྲགས་ནང་མྱི་ ༢༥ ཡྱི་མཐུན་རྒྱུར་ཕུལ་རྒྱུ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་
སན་ཞུ་འབྱོར་བ་ ༡༠༠ བརྒལ་བ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སོང་ཕུལ་ས་དྤེ་དག་གྱི་དགོངས་པ་བཞྱིན་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རྤེད་
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བསམས་ནས་དགོས་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་བྱས་ཏྤེ་མྱི་གངས་ ༨༠ ལ་སོང་བརྡར་འབུལ་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕུལ་བ་དྤེའང་
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༌༢༠༡༥ ལོར་ཕུལ་བ་རྤེད། 
 ཟབ་སོང་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དྤེ་དག་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ་མྤེད་བཀའ་གནང་སོང་། ཟབ་སོང་
ཕུལ་ཟྱིན་པ་དང་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བཞུགས་པ་དང་མ་བཞུགས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྤེ། དམྱིགས་ཡུལ་ལྟྤེ་བ་དྤེ་མ་འོངས་པར་སོ་སོའ་ིའཚོ་བ་འཚོལ་
རྒྱུར་ནུས་པ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ལས་རྱིགས་ཀྱི་ཟབ་སོང་དྤེ་བསྐྲུན་པ་རྤེད། དྤེས་ལམ་སྤེང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་དམ་
ཕུགས་སུ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་སོ་སོར་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། 
 དྤེས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང། བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་སྱིར་བཏང་སྒྲྱིག་འཛུགས་རྤེད་དྤེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ license ལག་འཁྱྤེར་གྱི་འགོ་སྟངས་
ཤྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འདྤེམས་སྒྲུག་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་མྱི་ཤྤེས། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕག་
ལས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། མ་འོངས་པར་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྱི་ཚོགས་གཞན་པའྱི་ནང་ལའང་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་
དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེའང་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སྱིར་བཏང་དྤེ་འདྲ་རྤེད། སྣུམ་འཁོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་སོང་བརྡར་རྤེས་ཕག་འཁྱྤེར་
ཐོབ་རྒྱུ་དྤེ་དྲྱི་བའྱི་ལན་ལ་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མ་ཤྤེས་ཀང་། license ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པ་འདྲ། སྱི་སོད་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་
སྤེར་འཁོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལག་འཁྱྤེར་བཅས་གཉྱིས་འདུག Commercial license དང་སྤེར་གྱི་ license གཉྱིས་འདུག སྱི་སོད་སྣུམ་
འཁོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལག་འཁྱྤེར་ Commercial license དྤེ་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་དྤེ་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཆ་ནས་ཀང་མ་བྱུང་བ་ཡོང་སྱིད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་འབྤེལ་ལམ་ཞུ་ཕོགས་དྤེ་ཁག་པོ་ཡོད་ན། ས་ས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བྱས་ཡོད་མྤེད་གསུངས་སོང། ས་ས་ནས་
བསམ་ཞྱིབ་བྱས་པ་རྤེད། ཁ་བྱང་ཞྤེས་པ་དྤེ་གོང་དུ་ལན་ནང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ཁ་པར་ཨང་གངས་ལྤེན་པ་རྤེད། དྤེང་སང་ཁ་པར་ཨང་གངས་ཞུས་ས་མང་དྲགས་པ་དང་། ཡང་སྤེ་བརྤེ་པོ་ཐྤེབས་འགོའ་ིཡོད་པས་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འབྤེལ་ལམ་ཞུ་ཁག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་ལྔ་པ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བའྱི་སྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་བྱུང་ཡོད་མྤེད་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་སྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་གཏོང་རྒྱུ་བཟོ་ཐུབ་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྡྤེ་ཚན་གཞན་ནས་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་རྤེས་སུ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཟུར་དུ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་མཐའ་མ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་གང་དང་གང་ལ་ཕག་
ལས་གནང་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་དྤེ་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་གོ་ཐུབ་མ་སོང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ལ་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་གྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་ལ་སྣུམ་
འཁོར་ཁ་ལོ་བར་སོང་བརྡར་སྤྲད་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ར་བའྱི་ཆ་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་
གང་ཡྱིན་ལབ་ན་མྱི་ ༨༠ ཐམ་པ་སོང་བརྡར་སྤྲད་པའྱི་ནང་ལ་དོན་དངོས་ལག་འཁྱྤེར་རག་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྡ་རམ་ས་ལར་
སྡོད་མཁན་ཡྱིན་པས་གནས་ཚུལ་དྤེ་རོབ་ཙམ་ཧ་གོ་ཡོད་པས། སྱིར་བཏང་སོན་མ་བོད་ནང་ནས་སོང་བརྡར་ཆ་ཚང་ཡོད་བསྡད་པའྱི་མྱི་རྤེ་ཟུང་
ལ་ལག་འཁྱྤེར་རག་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་སོང་བརྡར་དྤེ་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱིས་ཡག་པོ་སོབ་ཀྱི་མྤེད་པ་དང་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲའྱི་འོག་ནས་
རང་མགོ་ཐོན་པ་བྱུང་བ་མྤེད་བསམ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་སོང། དྤེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་མྱིན་ལན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བར་ལན་ཞུ་རྒྱུར། ལག་འཁྱྤེར་རག་པ་དྤེ་མྱི་ ༡༥ ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་ཀང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་གསུངས་
འདུག དྤེ་མྱིན་ལ་ལག་འཁྱྤེར་ཐོབ་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཙམ་འདུག གཅྱིག་ནྱི་སོང་བརྡར་སྐབས་སུ་དོ་བདག་སོ་སོས་ཡྱིད་གཟབ་གནང་
མ་གནང་དང་། གཉྱིས་ནྱི་ལག་འཁྱྤེར་ཆྤེད་རོག་ཞྱིབ་སྐབས་ཕྤེབས་འཁོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་འདྱི་ནས་གོ་སྒྲྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད། རོག་ཞྱིབ་
སྐབས་སུ་བརྡབ་སོན་བྱུང་ན་རོག་གྤེང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོ་ཚང་མར་ཆྤེད་མངགས་ལས་བྱྤེད་
བཙུགས་ནས་ཁོང་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་དུ་ཕྤེབས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དང་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། གལ་ཏྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལན་
དགོས་མྱི་དགོས་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཞྤེས་པ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་འགོ་སམ། ལོ་
གཅྱིག་གྱི་སོན་ལ་བུ་གསོ་ཁང་ནས་ཁང་པ་ཞུས། ཁང་པར་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབས་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་སོང་བརྡར་ཞྱིག་བཙུགས། ལྡྱི་ལྱི་རྒྱ་གར་
སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཙུགས་ནས་དབུ་འབྱྤེད་ཀང་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ས་དགོང་གཉྱིས་ལ་སོབ་སོང་བྱྤེད་
མཁན་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པ། སྤེལ་མཁན་དང་ལྤེན་མཁན་རླང་འཁོར་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་དྤེ་སོ་བརྒྱབས་འདུག ཕྲུ་གུ་དྤེ་
ཚོའང་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ལ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལ་བཙུགས་པའྱི་སྐམ་གོག་དྤེ་ནང་བཞྱིན་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེའང་རྒྱ་གར་གྱིས་
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འཁྱྤེར་ཕྱིན་སོང་། གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དངུལ་ས་ཡའྱི་གོང་གུན་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག གོ་བ་ཙམ་ལས་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་
ཀང་མཐོང་བ་དྤེ་ལ་སོ་བརྒྱབས་པ་དྤེ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གང་དང་གང་གྱི་དོན་དུ་སོ་བརྒྱབས་པ་དང་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་ཐོན་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། བྱུང་ན་
ཐོན་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། དྤེ་དག་གནས་སྟངས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དབུ་མ་གྱིང་གྱི་སྐོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐད་ཀར་དྲྱི་བ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་བར་སོང་། 
གསལ་བཤད་ཐུང་ངུ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱས་པ་དྤེ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་རང་གྱིས་འགྱིག་པ་བྱས་
ནས་ཡར་ལངས་ནས་གོ་སྐབས་ཞུས་མྤེད། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་བོད་རྱིགས་གཞོན་སྤེས་
མང་པོས་དོ་དབྱྱིངས་བྱྤེད་ས་གཅྱིག་དང་། ལས་ཀའྱི་གནས་ཚད་མཐོ་པོ་རག་གྱི་མྤེད་ནའང་དྤེང་དུས་དང་འཚམས་པའྱི་དོ་དབྱྱིངས་བྱྤེད་སའྱི་
ལས་ཀ་གཅྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ BPO ཡྱི་ལས་རྱིགས་འདྱིའྱི་སང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
འདྲ་ཞྱིག་རྡ་རམ་ས་ལར་བཙུགས་ཐུབ་ཐབས་ཐད་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐད་ངོ་ཤྤེས་པ་ཞྱིག་ཐུག་ནས་ཁོང་གྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཚོང་སྡྤེ་གཅྱིག་གྱིས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་གནང་འདོད་ཡོད་པའྱི་འདུན་པ་གཏོན་སོང་ལ། ང་ཚོས་ཀང་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། རྡ་
སའྱི་ནང་དུ་ལས་མྤེད་གཞོན་སྤེས་མང་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ལའང་ཕན་པ། ལས་ཀ་ལྡྱི་ལྱིར་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་ཕ་མ་རྡ་སར་བཞུགས་མཁན་ལའང་ཕན་
གྱི་རྤེད་བསམས། དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བོད་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་གཞོན་སྤེས། ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་ཁྱད་མཚར་རྤེད་འདུག ཨྱིན་སྐད་
ཀྱི་ཤྤེས་ཚད་མཐོ་པོ་མྤེད་ནའང་གཞོན་སྤེས་མང་ཆྤེ་བས་འཇུས་ཐུབ་པའྱི་རྱིག་གནས་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ཚོ་ལའང་ཕན་གྱི་རྤེད་སམ། གོ་བསྡུར་
མང་པོ་བྱས་ནས་ཚོང་སྡྤེའྱི་གཙོ་བདག་ཨ་རྱི་ནས་ཕྤེབས། ཁོང་ཚོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་དད་གུས་དང་བོད་མྱི་ལ་ཕན་སྤེམས་བྱྤེད་
འདོད་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དབུ་མ་གྱིང་དྤེ་ལྟར་བཙུགས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེར་བཙུགས་པའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ལ་སྱིན་བདག་སོ་སོས་འགན་ཆ་ཚང་འཁྱྤེར་
དགོས་རྒྱུ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ཁར་མ་འོངས་པར་ཁྤེ་ཕན་ཡག་པོ་བྱུང་ན། ཆ་ཤས་ཤྱིག་བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐབས་གནང་དགོས་པ་དང། འཕྲལ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་བོད་མྱི་གཞོན་སྤེས་ལ་ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་
ཡྱིན་པ་བཞྱིན་མོས་མཐུན་གནང་སྟྤེ་བཙུགས་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་འགན་དྤེ་ལས་མྱི་ཐབས་འཚོལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ས་ཆའྱི་ཆ་ནས་གང་ཡག་པ་འདུག་ང་
ཚོས་ངོ་སྤྲོད་བྱྤེད་རྒྱུ། དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལས་མྱི་འཚོལ་དུ་བཏང་། གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་བང་བསྒྲྱིགས་པ་རྤེད། 
ཁང་པ་དྤེ་རྡ་ས་བུ་གསོ་ཁང་གྱིས་དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེས་གནང་བ་དང་ཁང་གའང་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད། ཁང་གའང་ཚོང་སྡྤེ་རང་ནས་སྤྲད་དྤེ་
ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དབུ་མ་གྱིང་བཙུགས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། དབུ་མ་གྱིང་
ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སད་དྤེ་ཁོང་ཚོས་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཐ་སད་ཀྱི་ཆ་ལའང་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ཐད་ང་ཚོས་དགག་པ་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། དྤེ་
ནས་ལས་ཀའང་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། ས་དགོང་གཉྱིས་ལ་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ལ་ལས་ཀའྱི་མཐུན་གྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་
ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོ་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་གནས་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད་
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འདུག ས་གནས་གཅྱིག་ནས་གཞན་ལ་གཞྱིས་སོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འཁྲུགས་ཆ་དོད་པོ་རྤེད་འདུག ཟབ་སོང་ཕུལ་ནས་མྱི་ཨའོ་ཙམ་འདུག་
བསམ་ན་མྱི་དྤེ་དག་རྤེས་སུ་བརླགས་ནས་འགོ་བ་དང། དུས་ཐོག་ལ་མ་ཡོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་ལས་ཀར་ཡོང་
གྱི་མྤེད་པ་ཡང་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོར་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། དང་པོའ་ིདམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་མྱི་དྲུག་བཅུ་ཙམ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་ན་ནོར་གྱིང་ཁུལ་ལའང་བཙུགས་རྒྱུ་སོགས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ནང་ལ་མྱི་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་
ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོའྱི་བསམ་པ་དང་གཞོན་སྤེས་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་གཉྱིས་དྤེ་མ་མཚུངས་པ་
དང་། ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་ཏོག་ཙམ་ནོར་འདུག ཚོང་ལས་དྤེའྱི་སྱིན་བདག་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག ད་ལྟ་ཨ་རྱི་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
གསུངས་རྒྱུ་ལ་དངུལ་གྱི་འགོ་སོང་དྤེ་ལས་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་གྱི་གོགས་པོའ་ིའབྤེལ་བ་དྤེ་ལའང་དོ་ཕོག་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་སོང་། གོང་གུན་ཆྤེན་པོ་
ཕྱིན་སོང་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་ང་ཚོས་སོམ་པོ་འདྲ་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ་དང་པོ་བཙུགས་སྟངས་དྤེ་གཉྱིས་
མོས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་བཙུགས་པ་རྤེད། སོ་རྒྱབ་སྐབས་ཁྱྤེད་གཅྱིག་པུས་ཐག་བཅད་པ་དྤེས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཡྱི་གྤེ་ཕུལ་
བ་རྤེད། དྤེའྱི་ལན་ལ་ང་ཚོས་ནོར་བ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ལས་བྱྤེད་མང་པོ་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་པ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་བདུན་དྤེ་
དག་ལ་གང་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད། Exit Plan གསལ་པོ་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་དུས་དྤེ་གནང་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སྤེང་བྱ་རྒྱུ་བརྤེད་པ་མ་གཏོགས་དོ་བདག་སོ་སོ་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཚང་མ་བརྒྱབས་གནང་འདུག ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ལ་ས་
རྒྱུན་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ག་དུས་ཡོང་ནའང་ Interview མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག བཟའ་ཚང་གཉྱིས་པོ་དྤེ་བོ་
འགོད་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་ཁ་པར་ཡང་ཡང་གཏོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའང་གསུང་རྒྱུ་ལ་ད་ལན་སོ་བརྒྱབས་པ་དྤེ་མ་བརྒྱབས་རང་བརྒྱབས་འཁྤེལ་
སོང་། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ take over བྱྤེད་ཐུབ་ན་བྱོས། ང་ཚོས་མཐུན་རྐྱྤེན་ཚང་མ་སྤྲད་ཀྱི་ཡྱིན། ཀམ་པུ་ཊར་དང་གོག་ཆས་ཚང་མ་བཞག་གྱི་
ཡྱིན། ཚོང་ལས་སྤྲད་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཚོང་བརྒྱབ་པར་མྱི་དྤེ་ལྟར་ཙམ་མྤེད་ན་ཁུངས་འཁྱོལ་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བསབ་བྱ་རྒྱབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་
དྤེ་སོན་ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་བསྐོང་སྟྤེ་ཚོང་ལས་ང་ཚོས་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་ས་རྤེད་དམ་ལབ་དུས་ཚང་མ་ཐྤེ་ཚོམ་གྱི་སང་ལ་འདུག ཐག་གཅོད་
མ་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་སྟབས་མ་ལྤེགས་པ་ཤྱིག་ལ་རྡ་སར་ Apple company ཡྱིས་ཚོང་ལས་གཅྱིག་བཙུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང། 
ཕོགས་ཀང་ཆྤེན་པོ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཡོད་པ་འདྲ། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཏན་ཏན་ཡོང་ས་མྱི་འདུག་ལ། ཁུངས་ཀང་འཁྱོལ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཤྤེས་
ནས་དགོངས་དག་ཅྤེས་ཁོང་ཚོའྱི་ཅ་ལག་ཚང་མ་འཁྱྤེར་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ན། མ་འོངས་པ་ན་
བོད་པ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་རོགས་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ནས་ཁས་ལྤེན་གནང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ད་ལྟའང་འབྤེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་ཉར་བསྡད་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། དོན་ཚན་ ༢༡ དྤེ་ ༢༢ ལ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་
གཞན་ཚང་མ་ ༢༢ བཟོས་རོགས་གནང་། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཨང་དང་པོ་ཁ་པ། དྲྱི་བ་ཨང་ ༨ པ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུགས་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༨ དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་ཆོག་པ་ཞུ། 

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

དྲྱི་བ་ཨང་ ༨ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༨ བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་ཚན་ ༢༢ པའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
སྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་དང་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་དང། དྤེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་བཅས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་
སྡོད་ཁང་དང་ས་གཞྱི་ཉོ་སད་ས་ལོའང་སོན་རྱིས་ཞུས་དོན་ལྟར། 
༡ ད་ཆ་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཕག་བསྟར་འཁྤེལ་ཡོད་དམ། 
༢ གལ་སྱིད་ཕག་བསྟར་འཁྤེལ་ཐུབ་མྤེད་ཚེ་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འགོར་རམ། 
༣ འབྱུང་འགྱུར་ལོ་གཅྱིག་ནང་གྲུབ་ཐབས་ཡོད་དང་མྤེད། 
༤ ཡང་ན་ལས་འཆར་ཙམ་དུ་ལྷག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། 
༥ མྱི་མང་ལ་རྤེ་བ་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། 
(ར་བའྱི་དོན་ཚན་ ༢༡ པ་དྤེ་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་མྱི་འདུག འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཐད་ཀར་དོ་བདག་གྱི་ལག་པར་བཀའ་ལན་ཐོབ་རྒྱུ་དྤེ་ 
༢༢ པ་དྤེ་ཡྱིན་པས། དྤེ་རྱིང་ནས་བཟུང་ ༢༢ འགྤེལ་བརོད་ཞུ་ཆོག་པ་བྱོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།) 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ 
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༨ པའྱི་ལན། 

སྱིར་ཁུལ་དང་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དང། དྤེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་
སྡོད་ཁང་དང། ས་གཞྱི་ཉོ་སད་ས་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཞུས་དོན་ལྟར་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུར།(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ལོའ་ི
སོན་རྱིས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་གཞྱི་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་ས་ལོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདྤེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ༡ ༢ ༣ ལན་མཉམ་དུ་ཕུལ་གྱི་ཡོད།) 
༡༽༢༽༣༽ ས་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་སྱིར་ཁུལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་ས་ཆ་གསར་ཉོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་སུ་ཧྱིན་སོར་

 བསྡོམས་སོར་ ༡༤༡,༨༦,༥༧༠།༠༠ བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ལྟར་རྱིས་ལོའ ་ིནང་ས་ཆ་སྤུས་གཟྱིགས་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ 
 ༡༢༥,༠༠,༠༠༠།༠༠ འགོ་སོང་བཏང་སྟྤེ་ལས་དོན་ལག་བསྟར་ཟྱིན་ཡོད། 

  ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་གཞྱིས་ས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་སོན་རྱིས་ནང་སོར་
 འབུམ་ལྔ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ལྟར་ས་ཆ་ཐབས་ཤྤེས་དང་ལས་དོན་མཇུག་སོང་ཞུ་ཆྤེད་ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་ཆྤེད་
 འཛུགས་ཀྱིས་ལས་དོན་མཇུག་གནོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

  མྤེག་གྷན་དུ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཆྤེད་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་ལག་བསྟར་འགོ་མུས་
  ཡྱིན། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་ཚུད་ལས་གཞྱི་མཇུག་བསྒྲྱིལ་བྱ་འཆར་ཡོད། 
༤༽༥༽ ལན་འདྤེབས་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ལ་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཙམ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དང་པོར་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་ལག་བསྟར་ཟྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པས། ཁོང་ཚོར་ས་ཆ་གནང་ཟྱིན་པ་རྤེད་དམ། དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཟྱིན་པ་རྤེད་དམ་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཁག་ལ་མཇུག་སོང་གནང་མུས་གསུངས་པས་ལས་དོན་གང་དང་གང་མཇུག་
སོང་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་དམ། གཞན་ཡང་ཁོང་རྣམས་ལ་འདྱི་ལོའ་ིནང་ས་གཞྱི་དང་སྡོད་ཁང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་མཇུག་སོང་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་
དམ། མྤེག་གྷན་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཞྤེས་པ་དྤེ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ཆ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཙོན་ཟུར་ག་ཚོད་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད་དམ།  ཕག་བསྟར་དངོས་སུ་གང་དང་གང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ། མཇུག་བསྒྲྱིལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གང་དང་གང་ཡོད་དམ། ནམ་ཞྱིག་ལ་ཁོ་
ཚོར་སྡོད་ཁང་ཐོབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ཡྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་དྤེར་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་
ཞུ་རྒྱུ་ལ་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ་དང། དབྱྱིན་ཚིག་ཅྱིག་བྤེད་སོད་ཆོག་པ་ཞུ། Digital survey བྱ་རྒྱུ་དང་ས་ཐྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་ཞུས་
པ་ཡྱིན་པས། སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་གང་ཞུས་པ་དྤེ་ལག་བསྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་
ཏྤེ་རྱིང་པོ་ཆགས་ན་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས། ང་ཚོས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད་ལ། བོད་ནས་ཚུར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ རྤེས་སུ་འབྱོར་མཁན་ཁག་ཅྱིག་
ལ་རྱིམ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་འཆར་དང་གཟྱིགས་རོག་སོགས་རང་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ ཤག་གྱིས་ད་དུང་ཡང་འཕར་མ་ལྟ་བུར་བྱ་རྒྱུ་གང་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་ནས་དགོངས་པ་
ཡོང་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་ཁང་སྒྲྱིག་གཞྱི་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་
བཞག་པའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལའང་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་ཐད་ཀར་
བགོ་འགྤེམས་བྱ་རྒྱུའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་དྤེ་རང་གྱི་ནང་ལ་སྡོད་ཁང་
སྐྲུན་དགོས་པ་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་བཀའ་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་ནས་གང་ལྟར་བང་སྒྲྱིག་ཡོང་དུས། ཐོག་མར་ང་ཚོས་གང་མཐོང་
བ་རྤེད་ལབ་ན། སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པ་བསྐྲུན་རྒྱུར་དགོངས་པ་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་
པོར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བྱྤེད་པར་འགོ་དུས་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་དྤེ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རྤེད། བསྐྲུན་ཡོང་སྐབས་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་དང་པོ་བོ་ཁོག་མ་འདང་བ་དང་། བྱུང་ན་གོས་ཚོགས་ས་མ་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་
སོ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆའྱི་ཁུལ་ལ་བདམས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཚོ་བ་དྤེ་གང་འདྲ་བྱས་ནའང་སྤེལ་འདོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དང་པོ་སྱིར་ཁུལ་ནས་ཡོད་
པ་ཚོས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཀང་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་སན་ཞུ་ཕུལ་འདུག དང་པོ་
ཧ་ཅང་གྱིས་གང་མ་བྱུང་ནའང་ཁང་ས་རྤེ་རྤེ་སྤྲོད་རྒྱུ་བྱུང་ན། མ་འོངས་པ་ན་མྱིག་བལྟས་ཞྱིག་བྱས་ནས་སོ་སོས་དངུལ་གསོག་རྒྱུ་དང་ གགས་
རྒྱབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ཐོག་མར་ང་ཚོར་བོ་ཁོག་སྤེས་རྒྱུ་དྤེ་ས་རང་ཕུལ་ཐུབ་ན་ཞྤེས་སོན་རྱིས་རྱིམ་བྱུང་ནང་ལ་དྤེ་རང་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྤེམས་པའྱི་ནང་ང་ཚོས་ཀང་དྲན་གྱི་འདུག ཞུ་མཁན་ཡང་འདུག གོས་ཚོགས་འདྱི་རང་ནང་ལ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། བྱུང་ན་ཨར་ལས་རང་གྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་དྤེ་ང་ཚོས་བྱྤེད་ཐུབ་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཁུལ་ཚོགས་བསྡུ་རྱིམ་བྱུང་སྐབས་ལ་གཅྱིག་བྱྤེད་དགོས་མྱིན་ནམ། གཅྱིག་བྱ་རྒྱུ་མདོག་མདོག་
བཤད་ན་སང་ཉྱིན་བུ་ལོན་དྤེད་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་བཀོན་བཏང་ནས་ད་དུང་ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་བོ་ཁྱྤེར་འདུག་ལབ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་ད་བཤད་
བྱུང་དང་བྱོས་ཤོག་ཅྤེས། ཚུར་ཡོང་གྱི་རྤེད། ཡང་ཡང་གཟབ་གཟབ་དྤེ་འདྲ་མ་བྱས་ན་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་ད་ལོའ་ིསྱིན་རྱིས་ནང་ལའང་འཆར་འབུལ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བྱ་རྒྱུ་ལ་
མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་གསལ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་ལབ་ན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་མཇུག་སྒྲྱིལ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ཡྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བཀོད་ཚིགས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བགོ་འགྤེམས་ 
བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་བྱས་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྤེ་བ་ཆྤེ་ཙམ་བརྒྱབས་ནས་ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་ལའང་ཕུལ་ཡོད། ཐབས་ཤྤེས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་
པ་ཡྱིན། 



12 
 

 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ལས་གནས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ལན་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད། གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་འཆར་གཞྱི་སྒྲྱིག་པའྱི་སྐབས་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་གཏན་དུ་བསྡད་དགོས་བསམ་པ་དང་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་སྡོད་མཁན་གྱི། སྱིར་བཏང་མྱི་མང་པོ་འདུག་སྟྤེ་མྱི་
ཚང་དུད་ཚང་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་གངས་ཀ་དྤེའང་ཡར་སྤེབས་དགོས་འདུག བྱས་ཙང་ཚོགས་
ཆུང་དྤེའྱི་ལས་ཀ་གཅྱིག་དྤེ་མྱི་འགོ་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་། དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཆ་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་ནས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་
པ་ཡྱིན། ས་ཆ་དྤེའང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་དུས། ད་ལྟ་མོན་གྷོ་དང་སྤེལ་ཀོབ་གཉྱིས་ལ་ས་ཆ་གོ་
སྒྲྱིག་བྱས་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད། མྱི་མང་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཏྤེ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ས་ཆ་ཐོབ་རྒྱུ་ལས་ས་བ་ཡོད་པ་འདྲ། ཡྱིན་ནའང་
མང་ཆྤེ་བས་མོན་གྷོ་དང་སྤེལ་ཀོབ་རང་ལ་འདོད་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་འདུག ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། གལ་ཏྤེ་ཆད་
ལྷག་ཡོད་ན་ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་སྐབས་ལའང་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། སྐབས་དྤེར་གསལ་པོར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་གངས་ཀ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བར་ད་ལྟ་ལན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ་ལྷན་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་
ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལས་ཀ་མཇུག་སྒྲྱིལ་རྒྱུ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། སྡོད་ཁང་ག་དུས་རག་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྲྱིས་སོང་། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ཡར་བཞྤེངས་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། ) དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཁོང་ཚོས་སྤྲད་པའྱི་མཇུག་སྒྲྱིལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་རྤེད། གོང་དུ་ལན་འདྤེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་སྤེབས་
ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཁང་པ་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ ༢༥ ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་
ཤག་དང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་ཆྤེད་དུ་སྡོད་ཁང་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་གསལ་པོ་མ་ཆགས་ན་སྐབས་དྤེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་རྐྱོང་མཁན་སྱི་འཐུས་བཞྱི་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན། 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 བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༨ པ་
ལ་དོགས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་དྲྱི་
བའང་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་སོང། དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ས་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡༤༡ བཀའ་འཁོལ་
ཐོབ་ནས་སྱིར་ལ་གནས་སྡོད་གསར་འབྱོར་རྣམས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ད་ལོ་ས་ཆ་ཡག་པོ་གཟྱིགས་འདུག ས་ཆ་གཅྱིག་པུས་
ཕན་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ཡག་པོ་དྤེ་ཁང་པ་ཡག་པོ་མ་རྒྱག་ན་ས་ཆ་དྤེ་བྤེད་མྤེད་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག ས་
ལོའ་ིབཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་སོར་འབུམ་ ༡༤༡ གསལ་བ་དྤེ་རྤེད། ས་ཆ་ལ་སོར་འབུམ་ ༡༢༥ རྤེད། ལྷག་བསྡད་པ་སོར་འབུམ་ ༡༦ ཙམ་ཞྱིག་
ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སམ། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། འབུམ་ ༡༦ ལྷག་པ་དྤེ་ལ་ས་མ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་
རྤེད། 
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 ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ས་ཆའྱི་དོན་དག་ལ་སོར་འབུམ་ ༥ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོང་དུས། ཕལ་ཆྤེར་སྤེལ་ཀོབ་དང་མོན་གྷོ་གཉྱིས་
རྤེད་འདུག་སམ། ང་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་དགོན་སྡྤེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཁང་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་ས་ཆ་གནང་སོང་གསུང་གྱི་འདུག ངས་ཀང་ཡག་པོ་རྤེད་ལབ་པ་ཡྱིན། ད་དུང་ལམ་ཁའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ས་ཆ་མང་པོ་འདུག ས་ཆ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་ཕར་མྱི་གནང་བར་གསར་པ་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་ཁུལ་དང་འབྤེལ་ནས་སོར་འབུམ་ ༡༦ བྤེད་སོད་བཏང་ཕོགས་ལ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ལོའ་ིསོན་
རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་སྱིར་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ན་ནང་མྱི་ ༧༥ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ལ་ས་ཆ་རྐྱང་པ་མྱིན་པར་ཁང་པ་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་
རྨང་རྤེན་ལ་སོར་མོ་འབུམ་རྤེ་རྤེ་སྤྲད་ཐུབ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམས་ནས། ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་ལའང་འཆར་འབུལ་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་
གཉྤེར་གནང་སྟྤེ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལའང་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་འབུམ་རྤེ་རྤེ་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཚང་མ་
ལའང་གཅྱིག་མཚུངས་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་བསམ་བོ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འཁྱྤེར་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཡང་དངུལ་གང་མང་མང་ཞྱིག་
བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སང་ལ་གོམས་པ་སོས་བསྡད་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཐོག་མར་འཆར་གཞྱི་ལས་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད། དྤེར་བརྤེན་འགྱུར་བ་ཏོག་ཙམ་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད། ཐོག་མར་ས་ཆ་རང་སྤྲོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མྤེད་ཀང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
གོམས་པ་སོས་ནས་ནུས་པ་བཏོན་སྡོད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱ་
དགོས་པའྱི་བཀའ་གང་གནང་བ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྤེམས་ལ་ཉར་གྱི་ཡྱིན། 
 ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བསར་གསལ་པོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐག་གཅོད་དང་
སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཚོ་ལ་ཁང་སའྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཐྱིམ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ཉྱིན་གཅྱིག་
གྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་ལབ་ན་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ཡོང་བའྱི་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་ལ་ཁང་ག་ལ་སྡོད་མཁན་རྡ་ས་ལའང་མང་པོ་
ཡོད། དྤེ་ཚང་མ་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་ལབ་ན། དྤེ་མ་འོངས་པ་ལ་སུས་འགན་འཁྱྤེར་བ་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། 
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་གནང་ནས། གང་གནང་དགོས་མྤེད་ཀྱི་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་ནས་ལས་འཆར་འགོ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་འཐྱིམ་ཐུབ་ན་ཞྤེས། འཐྱིམ་ས་དྤེ་སྱིར་ཁུལ་
གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་གནས་བབ་དང་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་མྱི་འདྲ་བ་རྤེད། བྱས་ཙང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཉོ་
རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་མྤེད། ས་དྤེ་ཐབས་ཤྤེས་བྱ་རྒྱུ་ལས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཉོ་རྒྱུའྱི་བང་སྒྲྱིག་མྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
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ནས། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བའྱི་ནང་ལ་མོན་གྷོ་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ས་ཆ་རྤེད་ཅྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ཡོད་པ་དྤེ་དག་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བགོ་བཤའ་རྒྱག་
གྱི་མྤེད་དམ།) 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གསུམ་པ། 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་ ༨ པའྱི་སྐོར་ལ་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། གནས་དོན་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྐབས་ ༡༢ 
དང་ ༡༣ པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཐྤེངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་སྐབས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་བཞྱིན་མ་མཐར་
ཁོང་ཚོར་འགོ་འཛུགས་ས་ཆུང་ཆུང་མ་གནང་ན། བོད་ནས་ཕྤེབས་བསྡད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་
ཅྤེས་ཐྤེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་དགོངས་པ་ར་
བ་ནས་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིར་དང་ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོ་ལ་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་
དུ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ལ་སྡོད་ཁང་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་དྤེ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྡ་ས་
ལ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་སྡོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་འདུག ཁང་གའྱི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་ན་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ཁང་ག་སྤྲད་རྒྱུ་རྤེད་ལབ་དུས། ཁང་ག་ཉྱིན་རྤེར་དང་ཟླ་རྤེར་ཁང་ག་རྤེ་འཕར་བ་དང་། ཁང་བདག་གྱི་ཁྱྤེད་རང་ཁང་པར་
བསྡད་ཀྱི་ཡྱིན་ན་སྡོད། མྱི་སྡོད་ན་རྒྱུགས་ལབ་སྟྤེ་སྡོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག སྡོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་དངོས་གནས་རང་
རྤེད། ཁོང་ཚོ་ལ་ས་ཆ་དང་སྡོད་ཁང་སྤྲོད་རྒྱུ་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་ན་གང་གྱི་ཕྱིར་དགོངས་བཞྤེས་གནང་གྱི་མྤེད་དམ། དྤེ་དང་
འབྤེལ་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་དོན་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ཡོད་པའྱི་ Forsyth Ganj གཡས་གཡོན་གྱི་བོད་མྱི་རྣམས་
ལོ་མང་ནས་ཁང་ག་ལ་བསྡད་པ་དངོས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་པ་གང་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དམ། དྤེ་ལ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་ཕོགས་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ལ་གནས་སྡོད་བྱྤེད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་རང་བདག་གྱི་ཁང་པ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་
ཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད། གོང་དུ་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བར་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡྱིན་
ན་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་མཁན་དང་རང་བདག་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ཕུད། དྤེ་མྱིན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཁང་ག་རྤེད། སོན་
མ་ཡོང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཁང་ག་རྤེད། གང་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སང་ཞྱིག་སྒྲྱིག་ཡོང་དུས་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་
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བ་འདུག་ཅྤེས་བང་ཞྱིག་བསྒྲྱིགས་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་རྡ་ས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། འཚོ་བ་སྤེལ་སའྱི་ཐང་ཁོམ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེར་
གགས་བརྒྱབས་ནས་རང་གནས་ཐུབ་པ་དང་རྱིམ་པས་མུ་མཐུད་ནས་ཚོང་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག ཉྤེན་ཁའྱི་འོག་ནས་འབུད་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དང་
གཏན་འཇགས་ཡོང་རྒྱུར་གགས་ཆྤེན་པོ་རྒྱབ་བསྡད་ཡོད། སོན་རྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ལ་སྡོད་ཁང་གྱི་ཆྤེད་དུ་འཆར་འབུལ་
གང་ཡང་ཕུལ་ཐུབ་མྤེད། དགོས་པ་ངྤེས་ཅན་རྤེད། མྱིའྱི་ནུས་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ནུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འདང་གྱི་མྱི་འདུག ད་རྤེས་གགས་
རྒྱབ་ནས་སྱིར་དྤེ་རྒྱབ་ཐུབ་ན་བསམ་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་ས་ཆ་གཞྱིས་ཆགས་
ལྔ་ཀར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་སའྱི་ནང་ལ་འཐྱིམ་ནས་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་བཟོ་ཐུབ་ན་ཞྤེས་རྤེ་བ་
དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད། གཞན་དག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་དག་སོན་རྱིས་ཀྱི་སྐབས་ལ་གོ་སྐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སབས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐྤེངས་དགུ་པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ 
༨ པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ Australia ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབྤེལ་
ཡོད་འབྤེལ་ཆགས་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་
རྣམས་ལ་ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་ནས་མྤེག་གྷན་ལ་སྡོད་ཁང་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ཞྱིག་གནང་སྡོད་ཀྱི་འདུག གོ་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག བྱས་ཙང་མྤེག་གྷན་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཆྤེད་སྡོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་དྲྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཞྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་མྱིན་འབྤེལ་ཡོད་
འབྤེལ་ཆགས་རྣམས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནོང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Australia ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཁག་ཕྤེབས་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ལས་འཆར་
དྤེ་དགོས་གལ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་འབྤེལ་བ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་ས་མའང་ཞུས་
པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་རྡ་རམ་ས་ལར་རྒྱག་ཐུབ་པར་བྱྤེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ང་
ཚོས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས་པ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་ལས་འགན་རྤེད་ལ། མཐུན་རྐྱྤེན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་པ་དང་དྤེའང་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་ཏྤེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་དྤེ་ལས་ལྷག་པའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་
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ཞུ་རྒྱུ་ལས་ཁང་པ་ལྷག་གྱི་རྤེད། མ་འགོ་རོགས་ཞྤེས་ལབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་སམ། ལྷག་དོན་
བྤེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་རྤེན་དྤེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་པ། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན། བྤེད་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁང་པ་རྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། 
བགོ་འགྤེམས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་ནང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་སུ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐོ་གཞུང་དྤེ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་
གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། སྐབས་དྤེར་བགོ་འགྤེམས་གནང་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་གང་ཕྤེབས་པ་སྐབས་དྤེར་ཁ་
གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འབྤེལ་ཡོད་དང་འབྤེལ་ཆགས་ལ་རགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ལྔ་པ་དང་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་འདྱི་ངས་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ ༤ པ་དང་ ༥ པར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྲྱི་བ་ ༤ པ་དང་ ༥ པ་ལན་འདྤེབས་ནང་དུ་ལན་འདྤེབས་མྱི་དགོས་པ་བྱིས་འདུག ལན་འདྤེབས་མྱི་
དགོས་པ་དྤེ་ལན་རྒྱབ་རྒྱུ་མྤེད་ནས་བྱིས་པ་རྤེད་དམ། འོ་ན་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གསང་བ་བྱ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདྤེབས་རྒྱབ་མྱི་དགོས་
པ་བྱིས་པ་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་འདྱིར་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་ལས་འཆར་ཙམ་དུ་ལྷག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། མྱི་མང་ལ་རྤེ་བ་
བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས། དྤེ་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལན་འདྤེབས་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ང་ཚོས་ལན་
འདྤེབས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ལས་འཆར་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ལས་འཆར་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་ལྷག་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ཚང་མས་
གཟྱིགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་དྤེར་ངྤེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་བྱུང་། དྤེ་ནས་མྱི་མང་ལ་རྤེ་
བ་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། བཟང་ས་ནས་བལྟ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། མྱི་མང་ལ་རྤེ་བ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན། བསྐྲུན་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད། ཡང་ལྡོག་ཕོགས་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན། ལས་ཀ་གང་ཡང་མ་བྱས་པར། བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་མདོག་
མདོག་བྱས་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་སྐོར་ནས་ཚོད་དཔག་ཐྱིགས་མ་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་དྲྱི་བ་ཨང་ ༡།༢།༣ པ་དྤེ་དག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ལན་ཁ་
གསལ་པོ་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་ནས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པ་ལ་ལན་འདྤེབས་མ་ཞུས་ནའང་ལས་དོན་
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ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་པས་ལན་འདྤེབས་མྱི་དགོས་པར་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས།  གསང་བ་བྱས་ནས་སས་དགོས་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་
ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ལས་རྱིམ་འགོ་བསྡད་པ་དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ལ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
རྱིང་འགོ་བཙུགས་ས་དྤེ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཕྱིན། དྤེ་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆྤེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་བསམ་ཚུལ་ཁག་བྱུང་བ་རྤེད། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་དྤེ་དྤེའྱི་སོན་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ཡྱིག་ཆ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། ༢༠༠༤ 
ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་གཙོས་ལྟ་ལོང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དབང་གྱིས་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུ་དགོས་པ་ཁག་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་བསར་བཅོས་བྱས་ནས་དྤེའྱི་སོན་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་བྱས་
བཞག་པ་དྤེ་ནུས་མྤེད་བཏང་ནས། བརོད་གཞྱི་བརྒྱད་པའྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གང་ཐག་
གཅོད་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་ལ་ཆྤེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས་འདྱི་བོད་མྱི་སྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ནས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་རབས་དང་རྱིམ་པར་
ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ནང་གནས་ཐོག་ནས་རྤེད། ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་
དྤེ་ནོར་འདུག ནང་གནས་ཐོག་ནས་རྤེད། ཡྱིག་ཆའྱི་ཚིག་ཐོ་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 རྱིས་འགོ་ཐོག་དྲྱི་བ་གཉྱིས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འབུལ་ཟྱིན་སོང་། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ལ་གཅོག་ཆ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་ 
༡༠༠༠༠༡༤ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་
ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་
བཤད་གཅྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གཅོག་ཆ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ པའྱི་
ཐོག་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་པ་གཅྱིག་ཆགས་འདུག འདྱི་སྐོར་ལ་དོན་དངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དང་། 
འགོ་སོང་འགོ་ཡུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་བགོ་གྤེང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་ཁྱད་ཡོང་གྱི་རྤེད་
བསམ་སྟྤེ། ཁ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སབས་འཇུག་ཞུས་པ་རྤེད། གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་
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འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ངས་རྒྱས་བཤད་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་མོས་མཐུན་
གཅྱིག་གྱུར་ཡོད་པ་དྤེ་རྱིམ་པས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང། མང་ཚོགས་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་། དྤེའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
འགན་ཁུར་གནང་མཁན་སྱིད་སོང་གྱི་གཟུགས་བརན་དྤེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་དང་། ཆ་འཇོག་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་མ་འོངས་པར་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ལས་དོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་མུ་མཐུད་ནས་དགོས་རྒྱུར་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་ཞུ་དུས་ད་ལྟ་སྱིད་སོང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་དང་མ་འོངས་པའྱི་
སྱིད་སོང་གང་ལྟར་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་ཁུར་བཞྤེས་མཁན་སྱིད་སོང་གྱི་གནས་བབ་དང་གཟུགས་
བརན། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཉྱིས་ཀའྱི་གཟུགས་བརན་གསལ་པོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆ་ནས་གཟུགས་བརན་
ཡག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དྲྱིལ་བསྒྲགས་དང་འབྤེལ་ལམ་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་མཁས་པ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་
རྤེད། ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ། ༸སབས་མགོན་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་མཚན་སན་དྤེ་ང་ཚོས་བརོད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། ཉྱི་ཟླ་ལྟ་
བུ་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པའྱི་ཕུགས་རྒྱངས་རྱིང་པོའ་ིགནས་བབས་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་། དྤེའྱི་ཆབ་སྱིད་འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་སྱིད་སོང་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་གཟུགས་བརན་དྤེ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གསལ་
པོ་དང་ཁྱབ་ཆྤེ་བ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དང་འདྱི་གལ་གནད་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་རྤེད། དཔྤེར་མཚོན་ཁོ་རང་གྱིས་ལུང་དྲངས་ནས། 
ངས་ཆད་ལྷག་བྱུང་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ཕག་སྦྲྤེལ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཁོང་རང་གྱིས་ལུང་དྲངས་རྒྱུ་དྤེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་མོ་དང་། དྤེའྱི་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་མོའ་ི
གནས་བབ་དྤེ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་གཟུགས་བརན་གགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། འདྱིའྱི་ གལ་འཛིན་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སས་ཀྱི་གནས་བབ་འཛམ་བུ་
གྱིང་ལ་གགས་ཆྤེན་པོ་མྤེད་པས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལུང་དྲངས་པ་
རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོར་གཟྱིགས་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ལ་སྱིད་སོང་དང་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་སན་དྤེབ་གཅྱིག་སྟོན་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་པ་བཅངས་ཏྤེ། འདྱིའྱི་ལས་འགུལ་ཆྤེད་དྤེ་རྱིང་སོན་རྱིས་སུ་ཕུལ་བ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སན་དྤེབ་དྤེ་འགྤེམས་སྤེལ་གནང་
ཕོགས་དྤེའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མ་རྤེད། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་སྣ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཚོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་གང་མང་མང་
ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་འགྤེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་རྤེད། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་གཟུང་ས་དྤེ། རྱིམ་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་དང་དྤེའྱི་སྐབས་བབ་ཀྱི་སྱིད་སོང་སུ་འཁྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་གནས་བབ་དང་གཟུགས་བརན་དྤེ་ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་
ཆ་འཛིན་དང། ཆབ་སྱིད་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་རྒྱབ་སོར་མུ་མཐུད་ནས་དང་གནས་ཚད་མཐོ་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་གཟྱིགས་ཏྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་པ་རྤེད། ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ། ད་ལྟའྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་ཚིག་ཁ་ཤས་
ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་བྤེད་སོད་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་དུ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་བཀོད་འདུག ཚང་མས་
མཁྱྤེན་ཆུབ་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ ༢༠༡༡ ལོར་ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་སོང་བའྱི་རྤེས་སུ། ང་ཚོས་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད། སོན་མ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལབ་བ་དྤེ་ང་
ཚོས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གཞུང་དྤེ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཆགས་དགོས་པ་ཡྱིན་ཙང། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཞྤེས་འགྱིག་
བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་ལབ་དུས་བོད་ཡོངས་རོགས་དྤེ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་ཁྱབ་ཡོད་པ་དང། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ལབ་དུས། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་གྱི་གཞུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་སྟབས། བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་བྤེད་སོད་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་
ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྣང་མྤེད་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཡན་དུ་ཕྱིན་ཏྤེ་ཚང་མས་ངན་པ་ལངས་ཤོར་ཐོག་དྤེ་མུར་འགོ་ན། གོ་བ་ལོག་པ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་
ཆྤེས་ཆྤེར་འདུག་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིག་ཆར་འགོད་ཕོགས་ཐད་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གནད་དོན་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཕལ་ཆྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་
རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཁོ་རང་གྱི་མྱིང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དོན་ནང་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་གསུངས་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་མཐའ་མའྱི་གཏན་འབྤེབས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་སྱི་
ཡོངས་ནས་ཐག་གཅོད་ན་མ་གཏོགས་ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་ལབ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་བཏགས་རྒྱུ་དྤེ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབྤེབས་
བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བྱོལ་ལ་གནས་པའྱི་རྱིང་ལ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཟྤེར་ཡོད། 
བོད་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཚོར་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ཙང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་འཛུགས་དྤེ་བོད་ཀྱི་
ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དྤེ་གཉྱིས་དབར་འགལ་ཟླ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་བཙན་བྱོལ་
བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་རྱིང་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་ལག་བསྟར་ཆྤེད་དང། བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་པ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་མཚོན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གཞུང་དྤེར་རོགས་དགོས་སྟབས། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
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འཛུགས་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཉྱིས་དབར་གནས་སའྱི་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པར་དབྱྤེ་འབྱྤེད་གསལ་པོ་གནང་རོགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
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 རྱིས་འགོ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་དང་པོ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་
པ་རྤེད། ངའྱི་ཚོར་བ་སྤེན་དྲགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་གསུངས་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་དུང་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་སྐབས་འོས་བསྡུ་དང་
དུས་ཚོད་གཉྱིས་འོས་འཚམ་མ་མཐོང་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཁྱྤེད་རྣམ་པས་ཚོར་བ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སན་དྤེབ་དང་སར་ནས་འགྤེལ་བཤད་གང་འདྲ་རྒྱབ་
ཀྱི་ཡོད་དམ། གཉྱིས་པ་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བསོན་གནང་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་སྟངས་དང་། ད་ལྟ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་སྟངས་གཉྱིས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མའྱི་སོན་རྱིས་སྐབས་སུ་ག་ཚོད་སོང་
ཡོད་དམ། རྒྱབ་ལོངས་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས་ངའྱི་
སྐད་ཆ་མཚམས་ཆད་བསྡད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་སོན་ལ་གསུངས་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱད་པར་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་མཇུག་སོང་
རོགས་གནང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་ལྟ་འགྤེལ་བཤད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བསོན་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སན་སྤེང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ད་ལྟ་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་རྤེས་སུ། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱབ་ལོངས་ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་འགོད་ནོར་ཕྱིན་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ནས་ཁ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སོན་ལ་ཕྱིན་པ་འདྲ། སྐབས་དྤེར་གོས་ཚོགས་ལ་འགོད་བཤགས་དྲག་པོས་བཟོད་གསོལ་ཞུས་ཡོད། ངོས་ལྤེན་གནང་
རོགས་གནང། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་དོན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྣྤེ་ཁྱིད་པའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་རང་རྤེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཞྤེས་གསལ་བསྡད་འདུག རང་རྤེའྱི་སྱི་ཚོགས་མ་རྤེད། དྤེ་ཏོག་ཙམ་འགོད་ནོར་ཕྱིན་
འདུག དྤེར་བརྤེན་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དྤེས་འཐུས་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གལ་ཏྤེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཚིག་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བོན་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང། མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མ་ཕྱིན་པ་རང་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་
གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་དྤེ་རང་ཡྱིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
ལས་དོན་གྲུབ་པའྱི་སན་དྤེབ་ཐོག་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བསམ་བོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ཏུ་གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་སོང་། དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཕྤེབས་པ་རྤེད། རྱིས་འགོ་དྤེའྱི་ཐད་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་
ཆའྱི་སྐབས་ཀྱི་འགྤེལ་བརོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འགྤེལ་བརོད་དྤེ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨ་མ་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཕྤེབས་པ་མྱིན་
ནམ་བསམས་ནས་ངས་དོགས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་འགྤེལ་བརོད་གཅྱིག་གནང་། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་གཉྱིས་
ཕྤེབས་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བསམ་བོ་ཡག་པོ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་
འདུག དྤེ་ལྟར་བྱྤེད་ན་འགོ་ས་མ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་བྱྤེད་ན་འགོ་ས་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མ་རྤེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་འདྱི་བསམ་
གྱི་ཡོད། ང་ལ་གུས་ཞབས་དགོས་ཡོད། ང་ལ་ཆྤེ་མཐོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་སྐད་རྒྱབ་བསྡད་པ་རག་གྱི་མ་རྤེར་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་
དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་མོ་ནང་བཞྱིན་ཆྤེ་མཐོང་རག་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་མྤེད། སྐབས་དུས་སོ་སོས་ལས་འགན་གྲུབ་ན་ཆྤེ་མཐོང་རང་བཞྱིན་གྲུབ་
ཀྱི་རྤེད། ཡོང་བསྡད་ཀྱི་རྤེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཚོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ལན་འདྤེབས་སྤེབས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་དྲྱི་བ་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་གསན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སན་དྤེབ་
ཅྤེས་བྱིས་བཞག་པ་དང་པོ་མཐོང་དུས་སན་ངག་དྤེབ་གཅྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད་བསམས་བྱུང་། སན་ངག་དྤེབ་གཅྱིག་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
སན་ངག་གྱི་དྤེབ་གཅྱིག་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང། གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་
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ཚོས་དྤེབ་བཏོན་པ་སོགས་བྱས་ནས་ང་ཚོར་ཆྤེ་མཐོང་བྱུང་བ་རྤེད་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོར་ཆྤེ་མཐོང་དགོས་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཕོགས་
དང་བྱྤེད་ལུགས་ལ་བརྤེན་ནས་ཆྤེ་མཐོང་རང་བཞྱིན་དུ་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་
འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ང་ལ་ཆྤེ་མཐོང་དགོས་གསུངས་ནས་ཕྤེབས་བསྡད་པ་མ་རྤེད། ཁོང་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ཆྤེ་མཐོང་བྱུང་བ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངས་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནམ། སྤེར་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནམ། ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ན་
རྤེས་སུ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀ་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། འདྱིའྱི་གཅོག་ཆའྱི་དངུལ་དྤེ་དགོས་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་གང་ནས་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་གསལ་བཤད་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དམྱིགས་བསལ་རྤེད་དམ། དགོས་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་གང་ནས་རྤེད་དམ། དམྱིགས་བསལ་ཟྤེར་དུས་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནས་མ་གཏོགས་
འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་མང་པོ་གཅྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྲྱི་བ་དྤེ་དག་ཞྱིབ་ཕྲ་ལན་རྒྱབ་མྱི་དགོས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་རྤེད་བསམས་བྱུང་། 
ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ང་ཚོར་འཆར་འབུལ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་
ལོངས་ཀྱི་ངོ་གདོང་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་གཉྱིས་བྱས། དྤེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ཆྤེད་དུ་
མངགས་ནས་མར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དུས་གཅྱིག་བྱས་
ན་གསན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། གཅོག་ཆའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་རྱིས་པ་ཚོ་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། གསལ་བཤད་གཉྱིས་བྱྤེད་ཡོང་དུས། ང་རང་
ཚོས་ལས་དོན་བྱས་ཕོགས་སྐོར་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོད་མ་ཐྱིགས་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་གསལ་བཤད་ནང་
དུ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་མོ་དཔྤེར་བཞག་པ་དྤེ་ངའྱི་བོ་ལ་བབས་མ་སོང་། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་གཞུང་གྱི་མྱིང་ཙམ་རྒྱལ་པོས་ཁུར་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་སྱིད་
བོན་གྱིས་སོང་བསྡོད་པ་རྤེད། རྒྱལ་བརྒྱུད་གང་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་དང་མྱི་འགོ་དཔྤེར་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔྤེར་སོང་བ་དྤེ་ནོར་བ་རྤེད། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་
སྱིད་གཞུང་གང་འདྲ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད། སྱིད་བོན་གྱིས་གཞུང་གང་འདྲ་འཛིན་ཕོགས་སྐོར་ལ་ལས་དོན་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་དཔྤེར་མཚོན་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་མཚོན་དང་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ཏག་ཏག་མ་འོས་པ་གཅྱིག་བྱས། གཉྱིས་པ་དྤེར་ང་
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ཚོས་ད་ལྟ་གཅོག་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་འོས་མ་ཐོབ་པ་དང་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་འོས་ཐོབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་དགག་བྱ་གང་ཡང་མྤེད། ད་
ལྟའྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚང་མས་ཡོངས་གགས་རྤེད། ང་རང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་བ་དྤེ་རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་དྲ་རྒྱ་
དང་གསར་ཤོག་ཡོངས་རོགས་ནང་དུ་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྣམས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་བསམ་
བོ་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་ཙང་། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཙམ་མ་ཟད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་
དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཞུས་གནང་འདུག སྐབས་དྤེར་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
སྐབས་ Media ཐོག་ནས་རྤེད་ཅྤེས་ནན་ཏན་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེར་ང་ཚོས་གཅོག་ཆ་ཞུས་མྤེད། དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་
འབྤེལ་ཡོད་ཚོས་ང་ཚོར་ནན་ཏན་ཞུས་ཙང་དྤེ་ག་རང་གྱི་ང་ཚོར་ར་འཕྲོད་ནས་སང་དྤེར་གཅོག་ཆ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག འོག་དྤེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་བ་
ཡྱིན་ཙང་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོས་ལས་དོན་དྤེ་དག་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སུ་ཡོངས་གགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་ཙང་། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་གྤེང་མྱི་
ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཙམ་གྱི་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་མ་ཡྱིན་པ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་རྒྱུ་གྤེང་རྒྱུ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད། ད་ལྟ་
གསུངས་པ་བཞྱིན་རང་ཁོངས་ནང་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ། དོན་དག་མྤེད་པར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ལབ་རྒྱུ་གྤེང་རྒྱུ་མང་པོ་
བཟོ་བ་ལས། ད་ལྟའྱི་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་པ་དྤེའྱི་ཡོངས་གགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་འོས་ཐོབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པས་སོ་སོར་ཆ་བཞག་
ན་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། སུ་གང་གྱིས་བཀག་རྒྱུ་དང་འགོག་རྒྱུ། འོས་མ་ཐོབ་ནས་སོན་རྱིས་འདྱི་དང་དྤེབ་འདྱིས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ནམ་
ཡང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་
ཡོད། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཕག་སྦྲྤེལ་གྱིས་ཞྱིབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་ཞྱིག་
གསུངས་གནང་གྲུབ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་ལས་འཕྲོས་པས་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་ནས་
ལན་ཕུལ་བ་ཞྱིག་ལུང་དྲངས་པའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ལ་ལན་འབུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ཁ་སང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་སྱིད་སོང་ཡར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་གདོང་ཐུག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་ནས་བཅག་པ་རྤེད་དམ། ཞྤེས་ཁ་སང་དྤེ་
གསུངས་སོང་། དྤེ་གསུངས་དུས། ཡང་འདྱིར་ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་པ་དྤེ་དང་འདྲ་པོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་འདུག དོགས་འདྲྱི་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་
དྤེ་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་བཏོན་པ་མྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གདོང་ཐུག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་བྱུང་ངམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ནས་གང་ཟག་དྤེ་ག་
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རང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་དང་གདོང་ཐུག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་ཡོད་དམ། ཞྤེས་དྲྱི་བ་དྤེ་འདྲ་སྤེབས་ཡོང་བ་ལྟ་བུ་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ན་བསམ་མྱི་ཆོག་པ་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དྲྱི་བ་གནང་བ་
བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ཀང་། མ་གཞྱི་ད་ལྟ་གོང་དུ་རྱིས་འགོ་དང་འགྤེལ་བརོད་བཏོན་ནས་གང་ཡང་ཞུས་ན་ཟྤེར་དུས། སན་བྱིས་
འདུག་ཅྤེས་ཚོགས་ཆུང་ནང་བཀའ་མོལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། སན་ཞྤེས་བྱུང་བཞག་པ་དྤེ་ལ་འདྱི་དང་འདྱི་ནོར་འདུག་ཅྤེས་མང་པོ་ཁྱྤེར་གྱིན་བསྡད་
མྤེད། ལགས་པར་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡར་མར་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་རང་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་མ་གཏོགས། རྤེ་རྤེ་
གཉྱིས་རྤེ་བཏོན་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་ནས་བཏོན་མྤེད། གཉྱིས་ཐད་ནས་གཤམ་འོག་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་ནང་འདྲ་པར་ཚོན་མདོག་ཅན་ཤོག་
གངས་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་ལྔ་ཡོད་མཁན་གྱི་པར་རྱིགས་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་རྒྱབ་ལོངས་ནང་དུ་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
ཞུས་མྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བཞག་པ་དྤེ་དཔྤེར་ན་སྱི་འཐུས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་རྤེས་ལ་འཚམས་
གཟྱིགས་སུ་ཕྤེབས་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། འོས་བསྡུ་ཐག་ཉྤེ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་མྱི་ཕྤེབས་རྒྱུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱི་འཐུས་ཚོས་འོས་བསྡུའྱི་དོན་དག་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། 
འོས་བསྡུའྱི་དོན་དག་ལ་སྐད་རྒྱབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་གཅྱིག་པུ་ལ་དགོངས་བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་ལྟར་འབྤེལ་བ་ཆགས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་ཟླ་བ་དྲུག་པའྱི་རྤེས་ལ་མྱི་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དྤེབ་དྤེའང་བཀའ་འཁོལ་འདྱི་ནས་
ཞུས། ཚོན་མདོག་ཅན་ཞྤེས་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་གོ་བ་བངས་ནས་ཚོན་མདོག་ཅན་གྱི་དྤེ་པར་རྐྱང་རྐྱང་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༡༤༥ དྤེ་བཀྲམ་
གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་ག་རྤེ་ཕན་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཕན་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག མྱིའྱི་
པར་རྐྱང་རྐྱང་བཀྲམ་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་པར་གྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ར་འཕྲོད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། 
དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མཐོང་ནས། ལྷག་པར་དུ་པར་བརྒྱབས་ནས་འཕྲལ་དུ་བཀྲམ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ་
བར་དུ་འགོར་སྱིད་པ་རྤེད། གཉྱིས་ཐད་ནས་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་རང་རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ཞྤེས་པ་
དྤེ་བཅོས་རོགས་གནང་གསུངས་པ་རྤེད། དོགས་པ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འོས་བསྡུ་ཐག་ཉྤེ་པོ་ཆགས་ཡོང་
གྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་ཟུར་བརོད་ལ་བརྤེན་ནས་རང་རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ཞྤེས་འཁོད་པ་དྤེ་ཕར་མྤེད་པ་བཟོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་
བཟོས་པ་རྤེད། དྤེས་ན་དོགས་པ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་མྤེད། གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་བཙན་
བྱོལ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དྤེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་མཚན་མཐོང་ཡག་པོ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བྱྤེད་བབ་ལ་བརྤེན་ནས་མཐོང་བཟོ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། པར་བཀྲམས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལ་མཚན་མཐོང་དང་། དྤེའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་དྤེ་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ན། དྤེ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅྱིག་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་བཙན་བྱོལ་
ལ་སྤེབས་པ་ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་དྤེའྱི་མཚན་མཐོང་དང་དྤེའྱི་མཐོང་འཛམ་གྱིང་ནང་ཡར་རྒྱས་གོང་མཐོར་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས་
ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་པར་བཀྲམ་བཞག་པ་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཞོར་འཕྲོས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་བཟོ་ལྟ་ཡོང་གྱི་
འདུག དྤེར་བརྤེན་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་བཟོས་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། རང་
བཞྱིན་གྱི་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་རྤེས་ནས་
འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེའང་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་
ནས་ཆགས་འགོ་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་བཀའ་མོལ་བྱུང་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ང་ཚོས་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གྱི་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཏང་པ་རྤེད། སོན་ལ་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཕྱིར་
འཐྤེན་གནང་སོང་སམ་སྟྤེ་ནོར་ནས་གཅྱིག་ལྷག་འདུག དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕག་བརྐྱངས་གནང་སོང་། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་
དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག མྱི་དགོས་པ་དང་། སྱི་འཐུས་གསུམ་གྱིས་སྐར་མ་ལྔ་ལས་མྱི་མང་བ་ཞྱིག་གསུངས་ནས་དྤེ་རྤེས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་མ་མཁྱྤེན་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ལྟར་འཁྲུག་ས་དྤེ། ལས་གཞྱི་ཁོ་རང་གྱི་ངོ་གདོང་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་རྒྱབ་
ལོངས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཡོང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཆོགས་ཆུང་གྱི་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་གཉྱིས་པ་
གཅོག་ཆ་གནང་བ་དྤེ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ལས་འཕྲོས་ནས་ངས་གནའ་བོའ་ིགཏམ་དཔྤེ་ཞྱིག་དྲན་པ་རྤེད། རྒྱ་དོགས་པས་ཕུངས། བོད་
རྤེ་བས་ཕུངས། ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་མར་བལྟ་ཡོང་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་གནང་
རྒྱུ་དྤེ་ལ་དོགས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེས་མཚོན་པའྱི་ལས་དོན་ཆྤེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་ཚང་མ་ལ་དོགས་པ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། 
སོན་མའྱི་གཏམ་དཔྤེ་དྤེ་ཟློག་ནས་བོད་དོགས་པས་ཕུངས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་རྤེད་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་སྤེབས་
བྱུང་། རྒྱ་དོགས་པས་ཕུངས་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཕུངས་སྟངས་གང་འདྲ་རྤེད་ཅྤེ་ན། རྒྱ་དྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སོད་པ་མ་རབས་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཁོ་རང་སོད་པ་མ་རབས་ཡོད་པ་ལ་བརྤེན་ནས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གཏམ་དཔྤེ་དྤེའྱི་གོ་བ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཕྲན་བུའྱི་བསྡུས་ཙམ་གནང་བཞག་ན།) ལགས་སོ། ངས་བསྡུས་བསྡུས་བྱས་ནས་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ཁོ་རང་སོད་པ་མ་རབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོས་
མྱི་ཚང་མ་མ་རབས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་ནས་དོགས་པ་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དོགས་པ་མང་དྲགས་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་པའྱི་ལས་
དོན་དང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གནོད་སོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། རྒྱའྱི་ལད་ཟློས་མ་བྱས་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ཨང་གཉྱིས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་གཅོག་ཆ་དྤེ་སོང་དང་མ་སོང་
གང་ཟག་སྤེར་ངོས་ལ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་དྤེ་ཙམ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་ལྡན་ངའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱི་འགྤེལ་བཤད་དང་འབྤེལ་ནས། ངས་བསམ་བོ་དྤེ་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་དྤེས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
འཕོ་འགྱུར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་བར་མཚམས་ལ་ཡོང་བར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞྤེ་ན། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྤེན་པོ་ནས་
བཟུང་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་སྱིད་དབང་འཕོ་འགྱུར་སོང་བའྱི་འགྱུར་མཚམས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གྱི་ལོ་
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རྒྱུས་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེར་ཁ་སང་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རྤེད། རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་གྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དྤེའང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་
འཕོ་འགྱུར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངས་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། བསམ་བོ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་དང་སྱིད་དབང་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་
སྐབས་ལ་ང་ཚོར་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དྲ་རྒྱ་དང་སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ཏུ་འགོ་བསྡད་པ་དྤེ་མྱིན་པ། མ་འོངས་པར་ལོ་བརྒྱ་ཉྱིས་
བརྒྱ་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་བལྟ་ས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་སུ་བཀར་བའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་མ་ཡྱིན་པར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་བལྟ་དགོས་པ་གནད་འགག་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་སོང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དྤེབ་དང་པོ་འབྱི་མཁན་དྤེ་
རྒྱ་མྱི་ཞྱིག་རྤེད། Taiwan དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བྱིས། དྤེ་བོད་ཡྱིག་ནང་ཚུར་བསྒྱུར། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་པར་སྐྲུན་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དབུ་འབྱྤེད་བྱས་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྤེབས་པ་རྤེད། ངའྱི་
བསམ་བོར་ཐོག་མར་དྤེ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབྱི་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ན་སྱིང་རྤེ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་འབྱི་པའྱི་
སྐབས་ལ་བོད་པ་རང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོད་སྡོད་མཁན་དང་བོད་པ་རང་གྱི་ཚོར་སྣང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཚད་ལྡན་དང་ཡག་པོ་ཡོང་
གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་ང་ལ་གགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད། དྤེ་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ཡྱིན། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་དང་
འབྤེལ་ནས་ད་དུང་ཅྱིག་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ལ་འགྤེལ་བཤད་གསལ་དུ་འགོ་སོང་། དྤེ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་པར་རྐྱང་རྐྱང་རྤེད་གསུངས་མ་སོང་། དྤེ་ངས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་
ན་ཕྱི་མྱིག་བལྟ་རྒྱུར་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་སོང་། གལ་སྱིད་དྤེ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གནད་འགག་ཅྱིག་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་བསམ་གྱི་སྤེམས་
འཚབ་འདུག དྤེ་མ་ཕྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དྤེར་ཁ་གསབ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ལ་བར་ཆད་བཏང་བ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སམ། ངས་དྤེ་
རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཐོག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དྤེ་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པ་དྤེ་
རང་ཐོག་ལ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དོན་འཁོད་སྟངས་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀྱི་
སན་ཐོ་དཔར་སྐྲུན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ངོ་གདོང་གྱི་ཡྱི་གྤེ་འབྱི་སྟངས་དྤེ་དང་། ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པ་
གཉྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བསྡད་པ་མཐོང་སོང་། དྤེ་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་། ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་
བཞྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོར་གཟྱིགས་ནས་
འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་བཞྱི་བར་གནང་མ་ཐུབ་པར། ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། 
གཉྱིས་པ་ང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕོགས་ཟྤེར་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱི་ལྔའྱི་ནང་ལོགས་སུ་
ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སན་ཐོ་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུ་རྤེད་བསམས་བྱུང་། གང་ལྟར་ཡྱིག་ཐོག་གཉྱིས་མ་འདྲ་བར་བརྤེན་རང་བཞྱིན་གྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་
བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པ་དྲུག་པ་བརྒྱད་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་སོན་འཛིན་སོང་བཀའ་
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ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལས་འཆར་དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། གནད་འགག་ཡྱིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་གྲུབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱི་བཟུང་
གྱིས་ལས་འཆར་དྤེ་དག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཟུར་དུ་འཁྱྤེར་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། རྱིས་ ཤོག་ཟུར་དུ་འཁྱྤེར་ཡོད་པ་རྤེད།) ལགས་སོ། དྤེ་ད་ལོ་མྤེད་པར་བརྤེན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག དྤེབ་དྤེ་ངོ་མ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་མྱིན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཚང་མས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེབ་དྤེའྱི་ངོ་བོ་ད་ལྟ་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྣྤེ་
འཁྱིད་པའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱས་བསྒྲུབས་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཡྱིན། དྤེ་ལོ་མང་པོ་
ཞྱིག་ད་ལྟའང། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་ཟྤེར་དུས་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་འཛིན་སོང་རང་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད།) ལགས་རྤེད། དྤེ་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་འཕོ་འགྱུར་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལ་ཕྱིན་པའྱི་ཟླ་གངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་
སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་དགོས་ཆགས་པ་རྤེད། གནད་འགག་དྤེ་ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད། བཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཞྤེ་ན་ཐུགས་ཁྱད་མྱི་འདུག སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་དྤེའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་གཟུགས་བརན་ཐད་ད་ལྟ་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱི་སོན་བརོད་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་ C.T.A ཡོད་པ་ཧ་མྱི་གོ་མཁན་མང་པོ་འདུག སྱིད་སོང་ཟྤེར་
མཁན་ཡོད་པ་ཧ་མྱི་གོ་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གཟུགས་བརན་དྤེ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ག་ཚོད་ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཕུགས་རྒྱང་གྱི་གལ་གནད་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁྱབ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
ནས་མཁས་པ་གདན་ཞུ་གནང་། གདན་ཞུ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་རང་ཁོ་རང་གྱི་དཔྤེ་དྲངས་
ཏྤེ་གལ་གནད་ཡྱིན་པ་གསུངས་པ་རྤེད། དཔྤེ་དྤེ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་མོ་དང་རྒྱལ་སས་མྱིང་འབོད་པ་ཡྱིན་ན། Prince Charles མཆོག་གྱི་སྐོར་
དཔྤེ་དྲངས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་དཔྤེ་དྲངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དཱ། དྤེ་འཁྲུག་གནང་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག སྱིར་བཏང་འཛམ་གྱིང་ནང་
གཟུགས་བརན་དྤེ་ཚང་མའྱི་བོ་ངོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག བོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཤྤེས་པ་
བྱས་པ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་དང་ཆབ་སྱིད་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་དྤེ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་
དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཤྤེས་རོགས་གནང་ཐུབ་མཁན་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་
སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ས་ནས་འདོན་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆྤེར་ལན་འདྤེབས་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་དོགས་པ་རྣམ་རོག་བངས་ནས། ཕར་ཚུར་
བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཁོར་ཡུག་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ནས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་བཀའཤག་གྱི་
རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༢,༥༠༠༠ རྤེད། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཅོག་ཆ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༢,༥༠༠༠ དང་། བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་འཆར་མྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཅོག་ཆ་དྤེ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད། དང་པོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཅག་
པ་དྤེར་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་བཞྱིན་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཅོག་ཆ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི། ལགས། གཅོག་ཆ་
ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན། གཅོག་ཆ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི། ལྔ། དྲུག བདུན། 
བརྒྱད། དགུ བཅུ། བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱི། བཅུ་བཞྱི་དང་། 
 གཅོག་ཆ་དྤེ་གཅོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི། ལྔ། 
དྲུག བདུན། བརྒྱད། དགུ བཅུ། བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱི། བཅོ་ལྔ། བཅུ་དྲུག བཅུ་བདུན། བཅོ་བརྒྱད། མང་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཅོག་ཆ་དྤེ་ཕྱིན་སོང་། 
 དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༣༥༨,༩༤༠ ནས་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༥,༠༠༠ 
མར་བཅག་པའྱི་བསྡོམས་འབོར་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་
རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེར་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༧༣,༥༣༤ འདྱི་རྤེད་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༧༣,༥༣༤,༠༠༠ དྤེ་རྤེད་འདུག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་
ཞུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༧༣,༥༣༤,༠༠༠ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་
མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་གཅོག་ཆ་མྤེད་བསམས་བྱུང་། གཅོག་ཆ་མྱི་འདུག དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༣༣,༤༩༠ རྤེད་འདུག དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཧྱིན་སོར་ ༡༨༣,༤༩༠ རྤེད་མྱི་འདུག་གམ། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། ཧྱིན་སོར་ ༡༨༣,༤༩༠ རྤེད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕ་གྱི་སན་སྒྲོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕ་གྱི་དང་འདྱི་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་ཡོད་མྤེད་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཆར་
འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༨༣,༤༩༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་
ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༡༢,༥༢༠,༤༣༥ དང་། གཅོག་ཆ་སར་
ཆ་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཅོག་ཆ་དང་སར་ཆ་གང་ཡང་མྤེད་པ་དང་། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༢,༥༢༠,༤༣༥ སྱི་མོས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་དྤེ་
སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༡,༣༧༤,༠༨༣ ང་ཚོས་སར་
གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡,༣༧༤,༠༨༣ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་
པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཟུར་བཀོལ་མྤེད་པ་འདྲ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སན་སྒྲོན་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༢༥,༩༣༩,༦༠༠ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
གཅོག་ཆ་གཅྱིག་དྤེ།) གཅོག་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༤༧༠,༠༠༠ གཅོག་
ཆ་ཁྱི་གཅྱིག བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༤༦༠,༠༠༠ ཆགས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཧྱིན་སོར་ ༤༦༠,༠༠༠ འདྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་གནང་རོགས། ཁ་སང་སོན་ལ་སན་སྒྲོན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལའང་ཧྱིན་སོར་ ༤༦༠,༠༠༠ ཞུས་
ཡོད་པ་རྤེད། མར་བཞུགས་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ། བཞུགས་བཞྤེངས། བཞུགས་བཞྤེངས་བྱྤེད་པ་ལས་བཞུགས་ན་གཟུགས་པོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་
ཏོག་ཙམ་ཡག་པ་མྤེད་དམ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གཅོག་ཆ་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་རྒྱུན་གོན་གཅོག་ཆ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༠༠༠ དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགྤེལ་བཤད་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གནང་བ་བཞྱིན་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་གཞུང་འབྤེལ་
མཛད་སོ་ཟྤེར་དུས། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་མཛད་སོ་དྤེ་ཙམ་མྱིན་པར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཁྱི་གཅྱིག་བསར་དུ་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ་
འགྱུར་བ་ཐྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། གསོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་འདྤེགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ནང་ནས་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་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 ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ཞྱིག་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འགྱིག་
གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་གནང་རོགས།) ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ལས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཟྤེར་དུས། རྒྱ་གར་ནས་ཕར་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་དོན་མྱི་སྣ་དང་
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གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དྤེ་ཚོ་སྱིད་སོང་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་བཅས་ནས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཐུགས་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
དྲངས་པ་བྱས་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་རང་གྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་འགན་འཁུར་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་དོན་མྱི་སྣ་དང་གཙོས་པའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བ་ལ་
མཇལ་འཕྲད་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དོན་དག་དང་པོ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་རྤེ་བ་ཞུས་པ་
བཞྱིན་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ན། ངས་བྱ་ཆོག་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་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་
ཅྱིག་གནང་ཡོད་བསམས་བྱུང་། གཙོ་བོ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་འབྤེལ་བ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཚོགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་སྱི་ཚོགས་རྱིམ་པ་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་
མཐུད་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཙོ་བོ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་རྒྱུན་གོན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ པའྱི་ནང་ལ་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་
དྤེ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག དྤེ་ནས་གཅོག་ཆ་དྤེའང་གང་ལྟར་
སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་ནང་ནས་ཚང་མ་ལ་སྟོང་མྱིན་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་མར་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཞན་དག་དྤེ་ཚོར་ཕལ་ཆྤེར་དགོས་གལ་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགག་བྱ་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། འདྱི་ཡྱིན་ན་ནམ་རྒྱུན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་
ཕར་འགོ་ཚུར་འགོ་དང་། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མགོན་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་དུས། སོར་མོ་ཁྱི་གཅྱིག་དྤེ་མ་བཅག་ནའང་
ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་ལྷག་པ་རང་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་བར་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་འཕྲོ་
བརླག་འགོ་འདུག་ཟྤེར་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། མདོར་ན་གཅོག་ཆ་དྤེར་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་གཅོག་ཆ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
གཅོག་ཆ་ཞུ་མྱི་དགོས་ན་ཞྤེས་རྤེས་སུ་ལག་པ་བརྐྱང་དུས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་གྱི་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་འབས་སྱིལ་གསུངས་པ་ཡོད། ང་རང་འབས་སྱིལ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པོ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཡོངས་
ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གསུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཉྤེ་ཆར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཞུ་དགོས་རྤེད་པ། ཐའྤེ་ཝན་ལ་བཅར་བ་རྤེད། ཐའྤེ་ཝན་ལ་བཅར་བའྱི་
སྐབས་སུ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། མ་གཞྱི་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད། ཐའྤེ་ཝན་དུ་ང་ཚོའྱི་
ལས་ཁུངས་ཐོག་མ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ རྤེས་ལ་ཕ་གྱིར་བཙུགས་གནང་། དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་། ང་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོ་ཕར་བཅར་སྐབས། མ་གཞྱི་ཐའྤེ་ཝན་ལ་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་འཛུགས་རྒྱུར་ཐད་ཀར་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཡང་ལྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་
ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུར་གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཐའྤེ་ཝན་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་གཏན་ཁྤེལ་ནས། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་འཛུགས་རྒྱུ་དྤེ་གཏན་ཁྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་
ཕྱིན་ཚར་དུས། དམྱིགས་བསལ་ཐའྤེ་ཝན་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ང་རང་ཚོས་ཐད་ཀར་ར་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་བསམ་བོ་གསར་པ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། མ་གཞྱི་ཁ་སང་ཐའྤེ་ཝན་ལ་ཕྱིན་པ་ཙམ་མ་རྤེད། དྤེ་
སོན་ནས་རང་ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། ཐའྤེ་ཝན་ལ་དོན་གཅོད་ལྷན་ཁང་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་
བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཞྱིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྟངས་དྤེ་ཡྱིན། ཐའྤེ་ཝན་ལ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་
སུ་རང་ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ཆ་ལས་ཁུངས་དྤེ་མྤེད་པ་བྱས་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ང་ཚོ་འདྱིར་ད་ལྟ་རྡ་རམ་ས་ལར་གཞུང་གྱི་ངོ་བོ་དྤེ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
ཕྱིན་ཚར་དུས། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སར་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པར་བརྤེན། དཔྤེར་ན་ད་ལྟའྱི་ཕོ་བང་གྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་
ཐུབ་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་བོད་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་དུས་
ཚོད་དང་ཐའྤེ་ཝན་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་བསམ་བོར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དྤེ་དང་། ད་ཆ་ཕ་གྱིར་ལས་ཁུངས་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་མཉྤེས་
པ་མྤེད་དམ། ཡང་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྡུ་གསོག་རྒྱབ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཉྱིན་མོ་དྤེར་བསྡུ་
གསོག་རྒྱབ་དགོས་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་དག་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རང་
ཉྱིད་ཀྱིས་དྤེ་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ལའང་དམྱིགས་བསལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐད་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ག་རང་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེ་ག་རང་རྤེད། བསམ་ཚུལ་གྱི་ངོ་བོ་རང་ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་
གསུང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་ཚུལ་རང་གསུངས་གནང་བ་རྤེད། འོན་ཀང་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིར་གྤེང་བའྱི་རྤེས་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་གོ་ནོར་ཞྱིག་ཐྤེབས་སྱིད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐའྤེ་ཝན་ལ་
དོན་གཅོད་ཡོད་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ཡོད་སའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་། གཞན་དག་ཡོང་ཙམ་བྱས་པ་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་
བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་ད་ལྟ་གོང་མྱིན་ཏང་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་སྱིད་དབང་འཛིན་ནས་གནས་བསྡད་ཡོད་ཀང་། ཉྤེ་ཆར་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་ཕྱིན་ནས་ཐའྤེ་ཝན་གྱི་མང་གཙོ་ཚོགས་པར་མངའ་སྡྤེའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུར་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་ནས། ༢༠༡༦ ལོར་སྱིད་འཛིན་གྱི་འོས་
བསྡུ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཁ་ཕོགས་གང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་མྱིན་ཏང་སྱིད་གཞུང་
ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་དྤེ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། མང་གཙོ་ཚོགས་པས་སྱིད་དོན་གཞུང་འཛིན་པའྱི་སྐབས་ལའང་གནས་
བསྡད་པ་ཅྱིག་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་གལ་འགངས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད། གནས་རྒྱུ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་བྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུའྱི་མྱི་འགོ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་མ་འོངས་པར་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་
མཐུད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་རྤེ་ནས་ལོ་རྤེ་ནང་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ནུས་པ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། ཡང་ན་ལོ་རྤེ་
ནས་ལོ་རྤེ་དྤེ་ཙམ་གྱིས་ནུས་པ་ཆྤེ་རུ་མ་ཕྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། དྤེ་ས་ཨ་རྱི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནང་ལ་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཟུང་དྲུང་གྱི་
གནས་རྱིམ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དང་། དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་གཉྱིས་བར་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་དམ་མྤེད། ད་ལྟ་ངས་གོ་
ནོར་མ་ཐྤེབས་ན་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ས་མྱིག་དྤེར་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཤྱིག་བསྐོ་བ་རྤེད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་
གོ་བྱུང་། དྤེ་གོ་ནོར་ཐྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་གྤེང་དགོས་པ་མྱི་འདུག ནུས་པ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་མྱིག་
ཆུང་དུ་བཏང་ནས་ནུས་པ་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ག་པར་ནས་གཟྱིགས་ཡོད་དམ། དྤེ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
 
 



34 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་དྤེ་ཐད་
ཀར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། འབྤེལ་བ་དྤེ་དང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གསལ་བཤད་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་ཁ་སྣོན་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་
ལས་ཀ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་འགོ་གྱིན་འགོ་གྱིན་ནུས་པ་ཆྤེ་རུ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། འབྤེལ་མཐུད་པ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཕོགས་
གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་མ་རྤེད། ང་རང་ངོས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱིའྱི་ནུས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ས་མྱིག་གྱི་གནས་རྱིམ་ཞྱིག་ལ་གཅྱིག་
པུར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅོག་ཆ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་བའྱི་
སྐབས་སུ། ཕྱི་དྲྱིལ་ནང་ཡོད་པའྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཚོ་གནས་སོས་འགོ་བའྱི་སྐབས་དྤེར་ནང་ཁུལ་གྱི་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་དྲུང་
ཆྤེ་གཉྱིས་ཀ་དུས་ཚོད་དྤེ་ཙམ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་དྲུང་ཆྤེ་འགྱུར་བ་འགོ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འགྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་ཁ་སང་བཀའཤག་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རྤེད། དྲྱི་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ནང་གནས་ཞྤེས་
པ་དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་གསང་བ་ཞྱིག་ཉར་དགོས་པའྱི་ཆ་ནས་ནང་གནས་ཟྤེར་ནས་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་བསྐོ་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིག་འབྤེལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་འབྤེལ་དྤེའྱི་ནང་ལའང་ནང་གནས་ཞྤེས་བསྐོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གལ་སྱིད་ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་ནང་གནས་ཀྱི་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་
གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་རྱིམ་པ་དྤེ་གང་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ར་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གོས་ཚོགས་མྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་
འདྤེབས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡར་དྲྱི་བ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་དྤེར། དོགས་པ་བྱས་
པ་དྤེ་གང་མྱིན་ཚད་རྤེད་བྱས་ཏྤེ་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དྤེ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིགོ་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་སོང་། ལན་གཅྱིག་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ལ་
ལན་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་དཱ། ཞྤེས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལའང་ནང་གནས་
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ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ངས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ནང་གནས་དྤེ་ལ་གསང་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འདྲ་
འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིམ་པ་གང་དུ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་། གནས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ནུས་པ་
ཆྤེ་ཆུང་དབར་གནས་རྱིམ་གྱི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་གསུངས་སོང། དྤེ་ངས་ཡ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་རྱིམ་འོག་མ་འོག་མ་ནས་གོང་མ་གོང་མ་ལ་འགོ་དུས། མྱིའྱི་ནུས་པ་དྤེ་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་བརྱི་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་བསྐོས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་བྱྤེ་བག་པ་དྤེ་ནྱི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྤེན་ཚུར་གནས་སོས་ཤྱིག་གནང་། ཡང་བསར་ཕར་གནས་སོས་ཤྱིག་བཏང་དུས། ད་ལྟ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་
རྱིགས་ཚན་པའམ་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་གཏན་འཇགས་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚུར་གནས་སོས་ཤྱིག་གནང་། 
ཕར་གནས་སོས་ཤྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ལམ་ལུགས་ཤྱིག་བཟོས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་
གནས་རྱིམ་དྤེ་མར་ཕབ་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས། དྤེ་རྤེད་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་གང་ཟག་དྤེ་སོས་
པ་ལ་བརྤེན་ནས་ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་པོ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་མཁན་གྱི་མྱི་དྤེའྱི་ཁ་པར་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་ནང་གསལ་པོ་བྱས་
ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང། གང་ཟག་ལ་ངོ་དགའ་སྤྲྤེལ་ལད་དང་དྤེ་འདྲ་བཤད་དགོས་པ་མྤེད། མྱི་མང་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དྲྱི་བ་དྤེ་
ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཞུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་དྲུང་ཆྤེ་ད་ལྟ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཐའྤེ་
ཝན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གསང་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གནས་རྱིམ་དང་མྱིའྱི་ནུས་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡང་གོ་བ་ལོག་པ་མྱི་
འགོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་གནས་རྱིམ་མཐོ་བ་ཡོད་ན། ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཞྤེས་ཞུ་གྱི་མྤེད། ང་ཚོ་དཔྤེ་བཞག་ན་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཞུ་བ་གསར་པ་
དྤེ་ཚོ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་རྱིམ་དམའ་པོ་རྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལ་ཉམས་མོང་གསོག་གྱིན་གསོག་
གྱིན་དང་ཞབས་ལོ་གསོག་གྱིན་གསོག་གྱིན་གནས་རྱིམ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡར་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱི་ཞུ་བ་དགུང་ལོ་
ཆུང་བ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ནས་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་ཉམས་མོང་གསོག་གྱིན་གསོག་གྱིན་འདོན་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་ངས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
 



36 
 

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དྤེར་བརྤེན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཕྱིའྱི་ཨ་མ་དང་ནང་གྱི་ཨ་མ་ཟྤེར་ནས། ཕྱིའྱི་ཨ་མ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་
ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ཕྱི་ལ་ཕར་ཕྱི་འབྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དྲྱིལ་བསྒྲགས་བྱྤེད་དགོས་པ་
དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ས་བར་དུ་ཕྱི་ལ་དྲྱིལ་བསྒྲགས་གནང་ནས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་རྤེས་སུ་ཡྱི་
རངས་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་
ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ག་ཚོད་ཅྱིག་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དྤེ་ཚོ་ལ་ཕྤེབས་ཡོང་
དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དགའ་སྣང་སྤྲོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སྐུ་ངོ་མཆོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཚོ་རང་ངོས་ནས་མཁྱྤེན་བསྡད་པ་དང་མཁྱྤེན་མཁན་དྤེ་ཚོ་དང་ཕར་ཚུར་གོ་བསྡུར་སངས་ཤྤེས་བྱས་ནས་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་
གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཕར་ཕྱི་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་ག་སྒྲྱིག་ཡག་པོ་བྱྤེད་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་ཀང་། མ་འོངས་པར་སོ་སོའ་ི
ཐུགས་ལ་ ཤར་བསྡད་པ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས། ཕར་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོ་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཡག་པོ་ཤྤེས་མཁན་དང་། ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་ནང་སོང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཞྱིག་མྤེད་དམ་
སམ། དྤེ་ས་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཕན་ཚུན་ནང་ཁུལ་ལ་བརྤེ་ལྤེན་བྱས་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་མཁས་དབང་རྣམ་པའྱི་
མདུན་ནས་རྒྱུས་ལོན་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་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་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་ཆ་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ས་གནས་དང་ས་གནས་ལ་གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱབ་
བསྒྲགས་མ་བྱས་རོགས་གནང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་གཙོ་བོ་དྤེ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འཛམ་གྱིང་ས་
ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་གསར་འགོད་
པ། དྤེ་བཞྱིན་གཞོན་སྤེས་ཚོ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་མང་མང་ཞྱིག་ཐུག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་དྤེར། དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ང་ལ་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། 
དོགས་འདྲྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མཁས་པ་གཞན་དག་མཉམ་དུ་འབྤེལ་ལམ་བྱས་ནས་ནང་སོང་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།) བཀུར་འོས་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་དངོས་གནས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ད་
ལྟ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་མཁས་དབང་གཞན་དག་གྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། འབྤེལ་
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བ་བྱུང་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོ་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་རོག་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སྤེལ་རྒྱུའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡང་དག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་
རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོ་འཛམ་གྱིང་ས་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་བཞྤེས་ལྟར་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་
ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་རོག་གཞན་ཞྱིག་ཐོག་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཐོང་བར་
བརྤེན་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ལོ་མང་པོའ་ིནང་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་རྤེ་སྐུལ་ཞུས་ནས་ལས་
དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་སོ་སོས་མཐོང་རྒྱུ་བྱུང། ལྷག་པར་དུ་དཔྤེ་དྤེབ་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེར་དཀྲུག་དཀྲུག་
མང་པོ་ཐྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་སྒྲ་འཇུག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད།) ལགས་སོ། དཔྤེ་དྤེབ་པར་སྐྲུན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་ཤས་ནང་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བོད་ཡྱིག་ནང་རྤེད། སྐད་ཡྱིག་གཞན་དག་གྱི་ནང་ལ་མང་དག་ཅྱིག་པར་སྐྲུན་གནང་འདུག ཡྱིག་ཆ་རྱིང་པ་
ཚོའང་དཔྤེ་དྤེབ་པར་སྐྲུན་གནང་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ལས་
དོན་ཡོངས་རོགས་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་ཁར་ཐུགས་རག་ཏུ་ཞུས་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད། ལས་འགན་རྤེད། འགྱིག་པ་ལ་
ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དམྱིགས་བསལ་གཞན་དག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རའྱི་གཅོག་ཆ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ནང་ཁུལ་ང་ཚོ་སྐབས་རྤེ་གསོལ་
ཇ་འབས་སྱིལ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་འདྤེགས་འབུལ་ཆྤེད་དུ་གསུངས་དུས། ང་ཚོའྱི་ར་བའྱི་གཅོག་ཆ་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དགོས་གལ་ཅན་
དྤེ་ཚོར་དགོས་གལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མཛད་སོ་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་དགོས་མཁན་དང་། མཛད་སོ་ལ་དྤེ་བཞྱིན་ཕག་ལས་གནང་དགོས་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་དྤེ་གཅོག་ཆ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ཁ་སང་མཛད་སོ་བཞྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་བཞྱི་དྤེ་གཙོ་བོར་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྤེ་ལའང་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་དང་། ནང་ཁུལ་འཕོ་ལྤེན་དྤེ་རྱིས་འགོ་
གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་གནས་སོས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ར་དགོངས་སྐབས་གསོལ་སྟོན་དང་ཕག་རགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་
ལ་རྱིས་འགོ་དང་པོ་དྤེ་ཕྱིའྱི་མྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཕག་བསྟར་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ནང་ཁུལ་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། 
རྱིས་འགོ་གསུམ་པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོའ་ིསྐབས་སྣྤེ་ལྤེན་དང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཁ་སང་ང་ཚོས་ལུང་བཞྱི་དྲངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ཁ་
སང་རྱིས་པ་ཚོར་དྤེ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་དངུལ་དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་གཞན་ལྷག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སང་གྱི་རྱིས་
འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལྤེགས་སྤེལ་ཉྤེས་འགོག་ཅྱིག་མྱི་འདུག་གམ། ར་བའྱི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོ་ཟྤེར་དུས་
ང་ཚོས་ཆྤེ་ས་ཞྱིག་ལ་འཛིན་ནས་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་རྤེད། གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་གལ་སྱིད་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དགོས་གལ་ཞྱིག་མཐོང་
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བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་འོག་གྱི་རྱིས་འགོ་དྤེ་ལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་རྱིས་སོ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སར་ཆ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ལྤེགས་སྤེལ་ཉྤེས་འགོག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སར་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། དྤེའྱི་རྱིས་འགོ་དྤེ་རྤེས་མ་དགོས་གལ་མྤེད་མཁན་གྱི་ལས་
ཁུངས་རྱིགས་ལ་བཀོད་ཁྱབ་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ནས་སར་ཡང་འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་བཞྤེངས་ནས། རྱིམ་པས་ང་ཚོ་ཚོགས་མྱི་གཞན་
དག་ཚོས་ལངས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། ངས་ད་གྱིན་སོན་ལ་ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་དྤེ་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་འདུག ཚོགས་མྱིའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་བརྐྱང་གྱི་ཡོད་དང་། ཡང་སྱི་འཐུས་རང་གྱི་ངོ་
བོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་རྐྱོང་གྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་བསྡད་པ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག རག་ཏུ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ན། 
བསུན་པོ་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམས་ནས་རྤེད། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྤེར་གནད་དོན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གསུམ་རྤེ་སྐུལ་ཙམ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་
དྲྱི་བ་དང་བཀའ་ལན་གང་ཡང་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག དང་པོ་དྤེར་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་པར་སྐྲུན་མང་
དག་ཅྱིག་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཐོག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་འབོད་སྐུལ་དྤེ་གོང་དུ་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཀྲམ་པ་དྤེ་ལ་ཏོག་ཙམ་མ་འདང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ངས་དངོས་ཡོད་དུ་མཐོང་
གྱི་འདུག དྤེ་དང་གང་མང་མང་ཅྱིག་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་བཀྲམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པ་ཚོས་གང་མང་མང་ཞྱིག་བཀྲམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་རབས་ཉྱི་ག་ར་གཅྱིག་ནང་ལ་དྲ་རྒྱ་དང་གོག་འཕྲྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་དར་ཁྱབ་
ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འབྤེལ་ཡོད་མང་
པོ་ཞྱིག་ལ་ཕྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཀང་མང་དག་ཅྱིག་འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་དང་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་
གཟྱིགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་པར་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་མང་མང་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་འབྤེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཅྱིག་བཀྲམ་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་གྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་ད་གྱིན་གོང་དུ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེའང་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་
དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་ཐོག་ནས། བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་དང་ཡོ་རོབ་ཀྱི་སྱི་འཐུས་དབར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དགོས་གལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་བསྐོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གནས་སྟངས་
ཐོག་ལ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་འཛིན་སོང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བོད་མྱི་
མང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་དུས་དྲན་ཞྱིག་ལ་འཛོམས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཉྱིས་པ་དྤེར་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཞལ་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་ཡོང་གྱིས་འདུག དྤེ་བཞྱིན་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྒྱས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་
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བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུ་མྱིན་པར། རྒྱ་
ཆྤེ་སའྱི་བོད་པ་མང་པོ་ཁྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་ལས་འགུལ་དྤེ་འདྲ་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱིད་དོན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལྷག་
པར་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་བཞག་ནའང་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཡག་པོ་ཞྱིག་
སྤེལ་ནས་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་པའྱི་སྐབས་ལ་དངོས་གནས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བཞུགས་པའྱི་བོད་
མྱི་ཚོར་དམྱིགས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཚོགས་དུས་བཅུ་པ། སྐབས་བཅུ་པ་ལབ་ན་
ལོ་མང་པོའ་ིསོན་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།) ལགས་རྤེད། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྤེས་སུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
རྤེ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཚང་མས་རྤེ་སྐུལ་འཁྱྤེར་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེར་གཟྱིགས་ནས་འབད་
བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྤེ་འདུན་གསུམ་པ་དྤེར་གོང་དུ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེར་རྣམ་པ་ཚོས་ཞུས་བསྒྲུབས་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་གཅོད་འོག་ལ་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞུང་
འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིར་ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་
ལ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བཀའ་ཁྱབ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་གལ་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་
བསྡད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སར་ཡང་འཛིན་སོང་བཀའ་ ཤག་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་མ་འོངས་པར་མཐར་ཐུག་གནས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་ཅྱིག་མ་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོ་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་ཀྱི་མྱི་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག མཐའ་དོན་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་
བལ་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་དྤེ་ཚོ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ལོ་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་རྱིང་ཧ་ཅང་གྱི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་སོང་། དྤེ་ལ་ངས་དྤེ་རྱིང་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས། ཁོ་རང་དྤེར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཧ་
ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་བ་དྤེར་ངས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ར་བའྱི་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་
དགག་བྱ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགག་བྱའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཏོག་ཙམ་དགོངས་
ནོར་ཐྤེབས་པ་མྱིན་ནམ་བསམས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལས་བྱྤེད་མང་པོ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ལས་བྱྤེད་
འཕོ་ལྤེན་དང་དྤེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ནས། གཅོག་ཆ་ལ་དགག་བྱ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ངས་གོ་
སོང་། དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ལྟ་སྣྤེ་ལྤེན་རྱིས་འགོ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་གནས་སོས་སྐབས་སུ་གསོལ་ཇ་གཏོང་རྒྱུ་དང་
ཕག་རགས་འབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྣྤེ་ལྤེན་རྱིས་འགོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྱིས་འགོ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་འདུག རྱིས་
འགོ་དང་པོ་དྤེ་ལས་ཁུངས་དྤེའྱི་ནང་སྐུ་མགོན་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་འདུག དྤེ་ང་
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ཚོས་བཅག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་གནས་སར་དང་གནས་སོ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག 
དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་བཅག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེར་ར་བའྱི་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་དང་རྱིས་འགོ་ནང་ལ་སྤེབས་པ་དྤེ་གཅྱིག་པ་མྱིན་པ་
ལྟ་བུ་རྤེད་འདུག དྲང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོ་ཟྤེར་དུས་ཁ་སང་ང་ཚོས་གསུམ་དུས། འཁྲུངས་སྐར། མང་གཙོའྱི་དུས་
དྲན། ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་དྤེ་དག་གྱི་མཛད་སོ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་དྤེ་དག་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ལ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཅག་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དྲུང་ཆྤེ་བཀའ་བོན་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དྲང་པོ་ཞུས་
ན། ང་ཚོར་བསམ་བོ་འཁོར་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཟླ་དྲུག་ནང་ལ་དྲུང་ཆྤེ་བཀའ་བོན་སུའང་འཕོ་འགྱུར་འགོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཁ་སྒྱུར་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་འདུག རྒྱུན་གོན་ཁོ་རང་ནང་ག་ནས་ལྷག་འདུག ག་པར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་པར་
དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་ཕར་ཚུར་ཁ་བསྒྱུར་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞྱིག་གཅོག་ཆ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། 
འདྱི་ནས་མར་གཅོག་ཆ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་མྱི་འདུག 
 དྤེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། གསལ་བཤད་དང་མཉམ་དུ་ཟླ་དྲུག་ནང་ལ་འཕོ་ལྤེན་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆྤེད་ཚོད་དཔག་དྤེའྱི་
རྒྱབ་ལོངས་དྤེའང་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ད་ལྟ་དྲུང་ཆྤེ་འཕོ་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མྤེད་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་གཅོག་ཆ་ལ་
དགག་བྱ་གནང་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་འབས་བསྱིལ་མཉྤེས་པོ་ཡོད་གསུངས་སོང། ལྷན་ཁང་དྤེ་ག་རང་གྱིས་འཕོ་ལྤེན་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
མྤེད་དུས། འབས་བསྱིལ་བཟོས་གནང་གྱི་མ་རྤེད། འབས་བསྱིལ་རག་གནང་གྱི་མ་རྤེད། དགག་བྱའྱི་དགོངས་པ་དྤེའང་འགྱུར་བ་བཏང་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན་ཆོག་ས་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབས་སྱིལ་བཟོས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཕར་སྐུར་གནང་རོགས་གནང་། 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་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་སང་སོན་མ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལས་
འཕྲོས་ནས། གོས་དྲྱིས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་རྱིང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་ལན་རྒྱག་གྱི་རྤེད་གསུངས་
སོང་། རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་དྤེར་ངས་ཡང་བསར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འདྲྱི་འདོད་བྱུང་། ངས་ཐད་ཀར་བྱས་ཏྤེ་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ལས་བྱྤེད་བྱྤེ་བག་པ་དྤེ་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་བ་ལ་བསགས་བརོད་དང་སད་པ་གང་ཡོད་མྤེད་དྤེ། སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་
ཀྱི་ཕག་ལས་གང་ཡོད་མྤེད་ལས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིར་ལས་བྱྤེད་བྱྤེ་བག་པ་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་བཤད་འདོད་པ་
དྤེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད། ཡང་གནས་སྟངས་འདྱི་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོར་ཕོག་སོང་ན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེས་
ན་དང་པོ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ། དྤེ་སོན་ནས་དྲུང་འཕར་གྱི་ས་མྱིག་ཐོག་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་སོན་མ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ལས་ཁུངས་བྱྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་འཕར་གྱི་ས་མྱིག་དྤེ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ཕར་བཞག དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་
ལྟ་དྲུང་འཕར་དྤེ་གནས་སོས་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་བཏང་ཚར་དུས་ཡང་ས་མྱིག་དྤེ་དྤེ་ལས་དམའ་ཙམ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
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བོན་ལ་ས་མྱིག་མཐོ་དམན་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གང་ཟག་ལ་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་
ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། སུས་གསུངས་ནའང་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཟག་བྱྤེ་བག་པ་དྲུང་
འཕར་ཞྱིག་རག་གྱི་འདུག  རྒྱ་སྐད་རྒྱ་ཡྱིག་ཤྤེས་མཁན་གྱི་དྲུང་འཕར་ཞྱིག་རག་གྱི་མྤེད་དུས། ས་མྱིག་དྤེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། 
དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་གོས་འདྲྱི་བ་ལ་ཁ་སང་ས་མྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་ཁྱྤེད་རང་མ་
ཤྤེས་གོང་ནས་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་དུས་ཧམ་པ་ཆྤེ་སོང་ན་དགོངས་དག  ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོས་འདྲྱི་བ་རང་
བསྐོས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེང་སང་ཡོད་ཚད་ཚང་མས་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་རྒྱ་མྱི་
དང་བོད་པ་གཉྱིས་བར་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད། གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉྤེར་བ་དགོས་ཡོད་པ་
རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་ཅན་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ས་མྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་མྱི་བཏོན་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡང་གང་ཟག་ལ་ལྟ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་སྣྤེ་ལྤེན་སྐོར་ལ་ངས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་དྤེ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་བཀོན་གནང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟ་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་ལག་དྤེབ་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེའྱི་ནང་ལ་དུམ་བུ་གསུམ་
འདུག་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དུམ་བུ་གསུམ་དྤེའྱི་ནང་ནས་དུམ་བུ་གཅྱིག་དྤེ་སྣྤེ་ལྤེན་དང་གསོལ་སྟོན་ཕག་རགས་ཟྤེར་བ་དྤེ། 
ཕྱི་ལོག་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོ་ལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། གཞན་པ་ལས་བྱྤེད་གནས་སོ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ར་དགོངས་གསོལ་སྟོན་ཕག་རགས་
ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེའྱི་ནང་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གོང་དུ་འདྱི་ནས་གསུངས་པའྱི་གསོལ་
ཇ་འབས་སྱིལ་དྤེ་ཚོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཐྤེབས་ཀྱི་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་ཡོད། དྤེ་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། སོན་མ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁུངས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་གནས་སོ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ར་དགོངས་སྐོར་གྱི་དངུལ་དྤེ་
ཡར་མར་གང་ལ་ཡང་བཏང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྣྤེ་ལྤེན་གཞན་པ་དྤེ་བཏང་མ་ཆོག་དུས་གནས་སྟངས་གཞན་པ་དྤེ་བསྐྲུན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་མང་པོར་མ་བཏང་བ་ཆགས་ཡོད་ས་རྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གནས་
སྟངས་དྤེའྱི་འཕྲོས་ནས་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལས་བྱྤེད་གནས་སོ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ར་དགོངས་ད་གྱིན་
དྲུང་ཆྤེ་ག་དུས་འཕོས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ཟླ་བ་དང་རྱིས་མང་པོ་རྒྱག་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྱིར་བཏང་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་ལས་ཁུངས་དྤེའྱི་ནང་
ལ་ཟླ་བ་དང་ལོ་དང་ཉྱི་མ་ག་ཚོད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དྤེ་ལ་ཕག་རགས་གོང་ཚད་རྱིན་ཚད་ག་ཚོད་ཀྱི་
ཕག་རགས་རག་གྱི་རྤེད། གསོལ་ཇ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། གསོལ་ཚིགས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡོང་དུས། དྤེའྱི་གཏན་
འབྤེབས་དྤེ་གཞན་པ་དྤེ་ལ་འདྲྤེས་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕྱི་
དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དྲན་ནས། དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྲྱི་བ་མྤེད། ལས་དོན་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཁག་ལྔ་ཡོད། དྤེ་མར་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཡོང་ས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཅྤེ་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་
གཞག་བྱ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སྤེར་ཡྱིན་པ། ཨུ་རུ་སུའྱི་སོག་རྱིགས་ཡྱིན་པ་སྐུ་ཞབས་
ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ། ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་ངའྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ། སྐུ་ཞབས་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་
པོ་ཆྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དྤེ་ཆ་རྐྱྤེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རྤེད་དམ། ངའྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ། དྤེའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཞྤེས་བཤད་འདུག དྤེའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཞྤེས་
པ་དྤེ་འབྤེལ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གང་ཟག་གྱི་ཆྤེས་མཐོང་གྱི་ཆ་ནས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནམ་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དྤེ། ཁ་གསང་པོ་བྱས་ཏྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་ཞབས་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེར་ཆ་མཚོན་ན། ཨུ་རུ་སུའྱི་ནང་ལ། ཁོང་ཚོའྱི་བར་
ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས། རོག་དྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས། སོན་མ་ང་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྐབས་ཤྱིག་ཕྱི་
དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་མར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ནས་ཨུ་རུ་སུའྱི་མྱི་མང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱིས་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་ཧ་ལས་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་ཨུ་རུ་སུའྱི་ལུང་པར་ཕར་
ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་མྱིན་པ་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་རྐྱྤེན་བྱས་ནས་འགོག་རྐྱྤེན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཉན་གྱི་མ་རྤེད་བསམས་
བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ངས་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕར་ཕྤེབས་
ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག  ཉམས་ཞྱིབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་
ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད། དྤེས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་མཁྱྤེན་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། 
 མཁྱྤེན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ལས་
ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེས་ཕན་གྱི་ཡོད་དམ། གནོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་ལྔ་པ་དྤེ་ལ། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་སྐུ་ཞབས་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་ཚོགས་གཙོས་སྐུ་
ཞབས་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས། ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་མར་ཕྤེབས་བྱུང་། ཕྤེབས་ནས་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ཡོད་ས་ལ། ཨོའ།ོ ཁྱྤེད་རང་ཚོ་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རྤེད་འདུག་གཱ མ་འོངས་པར་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
རོག་དྲ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དཱ། འགན་འཁུར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་དཱ། ངས་ད་ལྟ་ནས་བཤད་བཞག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་སོང་། དྤེར་
བརྤེན་མ་འོངས་པ་ལ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་རོག་དྲ་ཐོན་སོང་བ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱྤེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་རྒྱ་སྐད་མཁྱྤེན་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། འབྤེལ་མཐུད་
པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ལ་སྱི་ཞུ་བ་ཞྱིག་བཏང་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོ་ལ་མྱི་འདང་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཆོད་གན་གྱི་དུས་ཚོད་རོགས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་མྱི་གཞན་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། འཚོལ་ནས་མ་རག་པ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་རང་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་
གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཕྤེབས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ང་རང་གྱིས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་གསལ་བཤད་འཐོལ་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་། ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་བསྐོ་ཕོགས་ཐད་
གནས་སྟངས་འདྲ་མྱིན་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མགོ་རོག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་བ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད། Russia ལ་ཡང་ ཤོག་ཁག་བར་ལ་དྤེ་འདྲ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་གནས་
ཚུལ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་ཟྤེར་དུས། ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་ཚོས་མཐོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་
རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན། བྱུང་ན་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་མཁྱྤེན་མཁན། ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས། ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་
ཆྤེ་ནུས་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སོན་མ་གནས་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། རྱིན་པོ་ཆྤེ་བསྐོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་བསམས་བྱུང་། ལན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
གནས་ཚུལ་དྤེ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། མྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་སུ་ལ་སོན་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་བྱུང་ན། ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རྤེད། ང་ཚོས་
ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་རྒྱུས་ཡོད་མྤེད་པ་
ཞྱིག་མ་རྤེད། བསྐོ་གཞག་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། འདྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོག་ནས་དགོངས་
པ་བཞྤེས་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཐུགས་ཐག་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཉྱིན་གུང་བར་སྤེང་བར་དུ་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་འདུག ཉྱིན་གུང་ཞལ་ལག་མཆོད་
ཞོར་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་ནས། ལན་ལྷག་མ་དྤེ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་མང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཁ་སང་སོན་མ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་སྐབས་ལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙོས་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་ལྟར། སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ཏུ་དྤེབ་སྤེར་པོ་ IC དུས་འགངས་
ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་འགམ་ལ་ཡོང་ནས་སྐད་ཆ་དྤེ་རྱིགས་བཤད་ཀྱི་འདུག  
ཁ་ཤས་ལོ་དྲུག་ཙམ་འགོར་མཁན་དྤེ་འདྲ་འདུག མ་གཞྱི་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གནང་དགོས་དུས། སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་
བསར་ཞྱིབ་དང་རད་གཅོད་གནང་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་འགོར་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། དྤེ་འདྲ་ལོ་ལྔ་དྲུག་འགོར་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་
པ་ཞྱིག་འདུག དྤེར་བརྤེན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་པ་ཚོ་སྣང་མྤེད་དང་སྱིད་ལ་ངན་པ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་འདྲའྱི་དུས་འགངས་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཆྤེ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་ནས། དྤེ་ཏོག་ཙམ་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཐུགས་རྤེ་
སབས་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་དྤེ་ཚོས་
གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམས་བྱུང་སྟྤེ། གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། ངས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡོད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཅོག་ཆ་དྤེའྱི་ནང་ལ་སོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་སོར་མོ་ ༤༧༠,༠༠༠ རྤེད་འདུག གཅོག་ཆ་དྤེ་སོར་མོ་ 
༡༠,༠༠༠ རྤེད་འདུག མ་གྱིར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེར་སོར་མོ་ ༡༦༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དྤེ་བར་ལ་འབུམ་ ༣༠༠,༠༠༠ ཞྱིག་
བརླགས་འདུག དྤེ་གང་བྱས་པ་རྤེད། དྤེར་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་གྱིན་སན་སྒྲོན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་བཟོ་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་
ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཚུལ་
ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་གོང་དུ་གསུངས་བཞག་པའྱི་བཀའ་ལན་དྤེ་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག དྤེ་
བཞྱིན་དུ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་ལྷག་མ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་
དྤེས་གནང་རྒྱུ་བྱོས། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་ལགས་ཀྱིས་གསར་ཤོག་ཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་
ཕྤེབས་པ་འདྲ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག IC དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་འགོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་ Nori དུས་ཐོག་མ་ཐོན་པ་
ལ་བརྤེན་ IC ཐོན་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཞུས་ཏྤེ་དཀའ་ངལ་དྤེ་སངས་རྒྱུར་གང་མགོགས་ཤྱིག་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞྤེས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རང་དབང་གསར་ཤོག་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་དྤེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། རྒྱུན་དུ་ཡྱིན་ན་རང་དབང་གསར་ཤོག་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་མདུན་དུ་ནམ་རྒྱུན་༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྱིགས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གསར་འགྱུར་
ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་དྤེ་དུས་དྲན་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་
ཡྱིན་པར་བརྤེན། འཇར་མན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཕྤེབས་ཡོད་པར་བརྤེན། ད་ལན་ནམ་རྒྱུན་དང་མ་འདྲ་བར་བྱས་ཏྤེ་སྒྲྱིག་པའྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་པའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་རྐྱྤེན་ག་རྤེའྱི་སང་ནས་ང་ཚོས་བསྐོ་གཞག་གནང་
བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ Russia ཡྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཁོར་ཡུག་དྤེའྱི་ནང་ནས་ཁག་པོ་རྤེད། ཕག་ལས་མང་ཆྤེ་བ་རྱིག་གཞུང་དང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྱིན་པ་ཆྤེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཤྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་རྤེད། རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཡང་ད་ལྟ་ས་གནས་ཀྱི་
སྐད་ཡྱིག་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་མྱི་འཇོན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་ཀྱི་འགན་ཞྱིག་བཞྤེས་ཚར་དུས་སྱི་ཞུ་བ་ཡྱིན་རུང་མྱིན་རུང། གང་ཡྱིན་
རུང་འགན་ཆ་ཚང་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་བཞྱིན་འགན་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གོང་དུ་ཐ་སད་ཅྱིག་གོ་བ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆྤེས་མཐོའ་ིམཚན་
གནས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་རྱིས་འགོ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོས་འདྱིར་
ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྤེགས་ཉྤེས་གཉྱིས་ཀ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལྤེགས་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྲྱིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དྲུང་ཆྤེ་ཆུང་གྱིས་དབུས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་པ་ཚོས་ཧུར་ཐག་བྱས་པ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་འབད་
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བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་དྲྱིལ་བསྒྲགས་བཀའ་བོན་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་སང་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
དྲྱིལ་བསྒྲགས་བཀའ་བོན་གྱིས་བོད་སྐད་སང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ་ལས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ་ཚོགས་འདུ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་ཨྱིན་
སྐད་དང་སྐད་ཡྱིག་གཞན་པའྱི་སང་ལ་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་ངྤེས་
པ་རྤེད་པའྱི་གསུང་བཤད་གནང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་འདུག བསགས་བརོད་ཞུ་མཁན་དྤེ་དག་གྱིས་གསུངས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀང་དྤེ་འདྲ་གནང་བ་དྤེ་དག་ཡག་པོ་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་སྱིད་སོང་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སང་ལ་ཕབ་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་སྱིད་སོང་ལ་ང་རང་
གྱིས་ཞུས་ཀང་ལན་ཏག་ཏག་གནང་མ་སོང་། དྲ་རྒྱའྱི་སང་ནས་ཞྤེས་པའྱི་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། ངས་ཞུས་པ་དྤེ་སྱིད་སོང་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་
དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་བཞྱིན་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཞུང་གྱི་གལ་ཆྤེ་བའྱི་ལས་དོན་ག་
རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ར་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་
དཔག་པའྱི་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་སྱིད་ཇུས་འཛིན་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གསལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་
ཡོད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ལ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གཞྱི་
ལ་བཟུང་ནས་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་པ་དྤེ་ནོར་འཛོལ་གྱིས་པར་འདུག ཡྱི་གྤེ་ཀོག་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་བསྡད་འདུག དྤེ་ ༡༠,༠༠༠ པར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ༥༠༠༠ པར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། པར་ཡོད་པ་དྤེ་དག་
དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ལན་ཞྱིག་བྱུང་
མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་ང་ལ་ལན་དགོས་པ་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ལས་བྱྤེད་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ངའྱི་དྲྱི་བ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་དག་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་བྱས་པ་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སོན་རྱིས་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཆ་ཚང་དྲྱིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་གསལ་
པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སང་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་བགོ་གྤེང་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་འགན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དྲྱིལ་བསྒྲགས་
བཀའ་བོན་གྱིས་ཁུར་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་ཕར་ཚུར་བསྟུན་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་
དྲྱིལ་བསྒྲགས་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་དག་ལ་འགན་ཁུར་རྒྱུར་ས་མཚམས་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་རང་
བཞྱིན་གྱིས་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་གྱི་གནས་བབས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སང་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོང་དུ་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་ལན་མ་བྱུང་བར་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ལ་གསལ་བཤད་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ནས་པར་བསྐྲུན་བྱས་པ་ཚང་མར་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
དྤེའྱི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སྟྤེ་རྤེས་ནས་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབས་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་གནང་བར་ལས་བྱྤེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་བྱས་ཏྤེ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་ཀའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། time sensitive ཛ་དྲག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་མང་པོ་
མ་ནོར་ཡང་ནོར་འཁྲུལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཧ་ཅང་བྱས་ཏྤེ་ལས་འགན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བྱས་ཏྤེ་རྒྱུན་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་
བར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ངྤེད་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ས་མཚམས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱིས་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་དུ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ང་ཚོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡང་ཁོང་གྱིས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་སྱིར་བཏང་གྱི་
འགན་ཚང་མ་ངས་ཁུར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མ་འོངས་པར་འབྤེལ་ཡོད་དྲྱི་བ་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་དྤེའྱི་དབྱྤེ་མཚམས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་
གནང་དགོས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 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་རྱིས་འགོ་དང་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྤེན། དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ཕག་ལས་གཅྱིག་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཞན་ཁག་མཉམ་དུ་དྤེ་དག་མཉམ་སྒྲྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ལོ་འདྱིའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ནྱིའུ་ཡོག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་ཚར་བ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱས་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་ཚར་བས་ཡག་སྡུག་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཁག་ཅྱིག་བྱུང་བ་དྤེ་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟྤེར་ན། ནྱིའུ་ཡོག་གྱི་ནང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་
ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོགས་པ་དྲུག་གྱིས་སྱི་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཁག་གསུམ་ཞྱིག་བཞག་པ་དང་། ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ིཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་དུས་



48 
 

དྲན་མ་ཚུགས་སོན་ལ་མཚན་རགས་བརྒྱབས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ངའྱི་ལག་པར་སྤེབས་སོང་། འདྱི་ར་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་ཚད་འཛིན་ས་ཞྱིག་རྤེད་
དྲན་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སང་ལ་ཕུལ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱས་ཏྤེ་ཡར་ལངས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཅོག་ཆའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ཡོ་རོབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། ཁ་སང་འདྱིར་སོན་རྱིས་ཀོག་དུས་གནས་ཚུལ་དང་ཤོག་ལྷྤེ་མང་པོར་བལྟས་ཏྤེ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དོན་གཅོད་
ཁག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་སོན་རྱིས་དྤེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁ་བཀྲམས་ཡོད་དུས། ཀོག་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཡང་མྱི་འདུག 
དྤེའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་ཡང་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་འགོ་སྟངས་ལྟར་ན་ང་རང་ཚོ་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལས་འཆར་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་
དྤེ་སོན་རྱིས་ནང་ལ་གསལ་དགོས་པ་དང་། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་བར་ལ་ཡང་ལྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་
བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སོང་། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ནས་ང་ཚོའྱི་དངོས་འབྤེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་
བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཡོ་རོབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ད་ལྟ་
བཟང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་དམ་སོ་བ་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་གཏོང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་རང་གྱི་མཐོང་ཕོགས་དང་ཉམས་མོང་ལྟར་ན། འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཁག་པོ་ཞྱིག་
སྤེབས་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གྱི་ཡོད། དྤེ་སྤེབས་དགོས་པའྱི་རྐྱྤེན་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔྤེར་ན་ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་དྤེ་ཉུང་ངུར་སོང་བ་འདྲ་ཞྱིག་དང་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཆབ་སྱིད་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཕྱིར་འཐྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནྱི་རྒས་ཡོལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཚབ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ EU ནང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དྤེ་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཚོགས་པ་དྤེ་ཡང་
དཀའ་ངལ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག གང་ལྟར་དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཁ་སང་པྤེ་རྱི་
སྱི་ལ་སྐུ་ཞབས་དབང་ཅན་ལགས་ང་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕ་གྱིར་ངྤེད་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་
འགན་ཁུར་ཏྤེ་གང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ས་གནས་ལ་རོགས་པ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ར་བའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། མྱི་ ༧༠༠༠།༨༠༠༠ ཞྱིག་སྤེབས་ཡོད་པ་
འདྲ་ཞྤེས་ཉྤེན་རོག་པས་གསུངས་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་སྤེབས་དུས་དོ་སྣང་ཞྱིག་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན་ཧ་ལམ་ཕྱི་
རྒྱལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠།༩༠ ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་གནད་དོན་སང་འཛོམས་སའྱི་
སྐབས་དྤེར་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ ༡༠༠༠།༢༠༠༠ ཡོད་པ་དང་དྤེ་ལན་ཕལ་ཆྤེར་ ༡༠༠།༢༠༠།༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ལས་ཨྤེ་ཡོད་དམ་སམ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བོ་
འཚབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ག་
རྤེ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སའྱི་གསྤེང་ནས་ཡར་སྤེས་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་རང་ཚོའྱི་
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སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་བོད་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱས་ཏྤེ་བཙུགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་ང་ཚོར་འགན་
ཆགས་ཡོད་དུས་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། 
 དྤེ་ནས་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འཇར་མྱི་ནྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་འདྱིར་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་འཇར་མྱི་ནྱིའྱི་ནང་ལ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གྱི་མྤེད། འཇར་མན་སྐད་ཤྤེས་མཁན་ང་རང་ཚོ་
བོད་པའྱི་ནང་ལ་ཉུང་ཉུང་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་ནང་ལའང་ལས་བྱྤེད་པ་ལ་ཧ་ལམ་སྐད་ཤྤེས་མཁན་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག 
དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། ཡོ་རོབ་ནང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཆྤེ་ཤོས་དང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ར་བའྱི་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་མཐོང་
ཚུལ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཁུར་མཁན་ཞྱིག་སུ་ཡོད་དམ། གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་རྱིས་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་པ་ལ་གཟྱིགས་ན་ར་བའྱི་ཚང་མ་ཧུར་ཐག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་ལུང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྤེས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་བྱྤེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཆ་
རྐྱྤེན་ཚང་མ་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕལ་ཆྤེར་ཁག་པོ་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག ལས་བྱྤེད་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་གང་འདྲ་
ཡོད་དམ། སོན་རྱིས་ནང་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དང་ངས་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་མྤེད་ན་ངྤེས་པར་དུ་
དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་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་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོ་རོབ་ནང་བོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་དྤེ་ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཡོ་རོབ་ནང་བྱང་ཨ་རྱི་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བཞག་པ་ལྟར་
ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནས་འཇར་མྱི་ནྱི་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སོར་གགས་ཆྤེན་པོ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་
རྤེད། Sweden ཡྱིན་ན་ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་ན། Survey Poll ཟྤེར་དུས་སྐད་གགས་ཡོད་པའྱི་མྱི་སྣ་ནང་
ནས་སྐད་གགས་ཆྤེ་ཤོས་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐོང་ཆྤེ་ཤོས་སུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་གཉྱིས་པ་༸གོང་ས་
མཆོག་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཡོ་རོབ་གཅྱིག་པོ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་ལ་བདྤེན་མཐའ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་
རྒྱབ་སོར་ཐོབ་པ་ལ། ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་དྤེ་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ལ་དཔྤེ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ཚོགས་མྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བལྟ་དུས་རྱིམ་པ་བྱས་ཏྤེ་ཅུང་ཙམ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཉུང་དུ་འགོ་བ་
དྤེ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་
མྱི་ཡོད་ས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་དོ་སྣང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་ང་ཚོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱོལ་ལ་
ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚང་མ་རྱིམ་པ་བྱས་ཏྤེ་དགུང་ལོ་ཡར་ཕྤེབས་དུས། མྱི་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གསར་པ་བཙལ་རྒྱུ་ཚང་མའྱི་ལས་འགན་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་མྱི་སུ་
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དང་མཇལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་གཞུང་གྱི་གནས་
སྟངས་འདྲ་ཡྱི་མ་རྤེད། རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། གཞུང་ལ་ཡར་འདྱི་བྱྤེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན་ཆོག ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ལས་འགན་ཆ་ཚང་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སང་ལ་སྤུངས་བཞག་ན་ཏག་
ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ཡོ་རོབ་ལ་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཐོག་ནས་གགས་ཆྤེ་རུ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པོ་དྤེའྱི་ནང་ནས་བོད་པ་མང་ཤོས་ Switzerland ཆགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ལ་ Belgium དང་ 
France ཡྱིན་ན་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་སོ་སོ་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་དུས། སོ་སོ་གཞྱི་བརན་པོ་ཞྱིག་མ་
ཆགས་བར་དུ་སྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་གགས་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་པ་ག་པ་
ཞྱིག་ལ་མང་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་སོན་ཆ་གཅྱིག་ག་རྤེ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་གཅྱིག་འཛོམས་པ་ཡྱིན་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ད་ལྟ་ Paris ལྟ་བུ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་བོད་པ་མྱིན་པ་ཉུང་ཉུང་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རྤེད། ངས་ཀང་དྤེ་ག་རང་མཐོང་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་དགོས་དུས། བོད་པ་མྱིན་པ་དྤེ་ཚུར་བསྐོང་
དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་བརྤེད་འགོ་བཞྱིན་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་བོད་པ་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། སོ་སོ་དང་ཆ་ལ་བོད་པ་མྱིན་པ་གཅྱིག་ངྤེས་པར་དུ་རོགས་པར་འཁྱིད་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་ཀྱི་སོ་སོ་
ཡོད་སའྱི་སྱིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་གཏུགས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་སྟངས་སང་དགོས་པ་རྤེད། 
Australia དང་ཨ་རྱི། ཁྤེ་ན་ཊ་ཡྱིན་ན་ལས་འཆར་དྤེ་ཚོ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཞུ་གཏུགས་ཞུ་
མཁན་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་གཏུགས་ཞུས་པ་དང་ཆབས་གཅྱིག བོད་པ་མྱིན་པ་ཚོ་
ཡང་མཉམ་དུ་ཞུ་གཏུགས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ང་ཚོ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་གངས་ ༡༠༠༠༠ ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ནའང་དྤེ་
དག་གྱིས་སྱིད་ཇུས་ལ་གཡོ་འགུལ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། གང་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་དང་ས་གནས་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་
ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་མྱི་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། འབྤེལ་མཐུད་པ་
གསུམ་ཡོད་པ་རྤེད། ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་འབྤེལ་མཐུད་ཚན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་མྱི་ལ་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་ལས་འགན་
རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་རྒྱ་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་ན་
གཞོན་དང་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་པ་ཚོས་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་བདྤེ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་དྤེར་ང་ཚོ་ཕྱི་
དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་དོ་སྣང་གགས་ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཡུ་རོབ་
ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གསལ་བསྒྲགས་
བྱས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡུ་རོབ་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ཚང་མར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་གསུམ་བསྐོངས་ཏྤེ་ཡུ་རོབ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱིས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེའྱི་སྒྲོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་སོ་སོའ་ིས་གནས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ཚོའྱི་
ནང་ནས་གང་འདྲ་བྱས་ཏྤེ་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་སོ་སོའ་ིས་
གནས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་དང་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཡུ་རོབ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ལ་
ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་པ་རྤེད། བྱང་ཨ་རྱི་ལ་ཡང་གཅྱིག་འཚོགས་པ་རྤེད། ལོ་རྤེས་མ་ང་ཚོ་ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་འཚོག་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་གཟུང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་མཁྱྤེན་མཁན་སྱི་ཞུ་བའྱི་ནང་ནས་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོ་སྣང་ཡོད་པར་བརྤེན་ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཞུ་བ་གཉྱིས་ཐའྤེ་ཝན་ལ་རྒྱ་སྐད་སང་དུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་
གཅྱིག་ཉྱི་ཧོང་ལ་རྱི་པྤེན་སྐད་སོང་དུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡང་སྐད་ཡྱིག་གཞན་པ་མཐུན་སོར་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བཟུང་ཡོད། ད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་ལོགས་སུ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གཅྱིག་པུར་གཟྱིགས་ཉན་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུན་
དུ་སོ་སོ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་སོགས་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པ་རྤེད། དམྱིགས་
བསལ་ལས་འཆར་དང་དྤེ་འདྲ་ཞུས་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གོང་དུ་ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་ཞུ་དགོས་བསམ་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གཞན་དག་ཅྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
དྤེའྱི་གོང་ལ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་གྱིས་བསམ་པར་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོན་མ་ ༡༩༨༠།༡༩༩༠ དང་མྱི་འདྲ་བར་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་
སྣ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་དུ་ཡོང་མཁན་ཉུང་དུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེར་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་ངོས་བཞྤེས་གནང་བའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་
གསུངས་པ་དྤེ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། ཨ་རྱི་དང་གཞན་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་གྱི་སང་ལ་རྒྱབ་སོར་དགོས་སའྱི་
ལུང་པ་བོད་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་སའྱི་སྱི་ཚོགས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
ཚོ་བཀའ་ཤག་དང་འཛིན་སོང་། ལྷག་པར་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོག་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་རད་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེང་གྱི་དུས་ལ་ཕྱིའྱི་མྱི་ཡྱིན་ན་བོད་
པའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཕོགས་འཛིན་རྒྱུ་དྤེ་ལས་ས་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ང་རང་
ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་དབྱྤེ་བ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་གནང་གྲུབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ལ་གུས་
བརྱི་དང་དད་པ་ཡོད་ལ་དགའ་པོ་ཡང་ཡོད། བོད་པའྱི་ད་ལྟའྱི་སྱིད་ཇུས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་མྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། བཤད་བདྤེ་པོ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བོད་པར་དགའ་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་བཤད་
སྟངས་ལ་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བསམ་བོ་མང་པོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ཡྱིན་ན་ལངས་
ཕོགས་གྤེང་རྒྱུ་དྤེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གལ་ཏྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་ལས་འགུལ་བརམས་ས་ལ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ན། དྤེ་
ཟྤེར་དུས་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་
ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་སམ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕྱིའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་གནས་
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ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་རོག་ཞྱིབ་ཟབ་མོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ད་ལོའ་ིགསུམ་བཅུའྱི་དུས་
དྲན་སྐབས་ལ་ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞྤེ་ན། ཞོགས་པའྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་མཛད་སོའ་ིསྐབས་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོ་གཙོ་བོ་རྤེད་
མ་གཏོགས། མྱི་མང་རང་དྤེ་ཉུང་ཉུང་རྤེད་བསམས་སོང་། ཉུང་ཉུང་རྤེད་བསམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་ན་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་རྤེད། གཅྱིག་ནས་ལོ་སོན་མའྱི་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ཀང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་མཛད་སོ་གོལ་
བའྱི་རྤེས་དྤེ་ག་རང་ལ་རྔམ་སྟོན་ཁོམ་སྐོར་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ཞོགས་པ་མྱི་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མྤེད་པར་རྔམ་སྟོན་ཁོམ་
སྐོར་ལ་མྱི་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་གང་ནས་སྤེབས་ཡྱིན་ནམ་བསམས་སོང་། ང་ཚོ་བསྡད་སའྱི་ལས་ཤག་དྤེ་ནས་མར་མྱི་བང་རྱིམ་མ་རོགས་དུས་
མྱི་གཞན་དག་སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་ཁོམ་གཞུང་ལ་སྤེབས་ཚར་འདུག ང་ཚོ་དྤེའྱི་ཉྱིན་མོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཀ་མ་
ཚར་བས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་མཛད་སོ་གོལ་བ་དང་མགོགས་པོ་མར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོ་རླངས་འཁོར་ནང་ལ་མར་
མགོགས་པོ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད། ང་དང་ཕག་རོགས་བཞྱི་སྟྤེ་མྱི་ལྔ་
ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཞོགས་པའྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་མཛད་སོ་ལ་མ་ཕྱིན་པར་ལམ་ཁ་ལ་རྒྱལ་དར་དྤེ་ཚོ་ཁུར་ནས་སྐད་འབོད་བྱྤེད་
མཁན་ཚོ་ཡོང་རྒྱུར་བསྒུག་བསྡད་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་སོང་། གཞན་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་བ་དྤེ་
འདྲ་གསུང་མཁན་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དཔད་པ་གནང་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
 ད་ལྟ་ངས་ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གོང་དུ་ཡང་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རུ་སོག་གྱི་དོན་
གཅོད་བསྐོ་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུའྱི་ཕག་ལས་གང་ཡང་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་བསྐོ་
གཞག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་སྱིའྱི་སྐུ་དབང་ཞྱིག་དང་མཛད་འགན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐོས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁ་སང་བསྐོས་པ་ནས་
བཟུང་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་འཁོར་སོང་། གཙོ་བོ་དྤེ་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དྤེའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ཚོས་སོ་སོའ་ིགཞུང་ཚབ་བསྐོས་པའྱི་སྐབས་ལ་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་མྱི་དྤེ་གོ་ཆོད་པོ་དང་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་བོ་མཚོན་ཐུབ་མཁན། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་འབངས་ཡྱིན་པ་སོས་མྤེད་ཐོག སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མཚོན་ཐུབ་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤ་ཞྤེན་ཡོད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོ་
ཆ་ཚང་མཚོན་ཐུབ་མཁན་དང་ཚབ་བྱྤེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག དོ་དོ་ནན་ནན་གྱིས་གསང་བ་ཉར་ཐུབ་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བསྐོ་རྒྱུ། གཞུང་ཚབ་བསྐོ་
རྒྱུའྱི་ར་དོན་ཁོ་རང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རུ་སོག་གྱི་དོན་གཅོད་དྤེ་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་མ་ཡྱིན་མཁན་གྱི་ཕྱིའྱི་མྱི་ཞྱིག་གཞུང་ཚབ་ལ་
བསྐོས་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ག་རྤེ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་མྱི་རོགས་པ་རྤེད་དམ། ལས་བྱྤེད་རོགས་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་
ནས་དྤེ་འདྲ་བཤད་ཆོག་གྱི་རྤེད་དྤེ། བཀའ་ཤག་ལ་གུས་བརྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་བཤད་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གནད་
འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་མྱིན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལ། དྤེ་ཡང་བསྐོ་ས་དྤེ་
རྒྱལ་ཁབ་རུ་སོག་དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཧ་ཅང་རྤེད། ཨུ་རུ་སུ་ནྱི་སྟོབས་ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ནང་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁལ་མྱིག་
དང་ཐུ་བྷ། བྷུར་ཡཌ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། སོག་པོ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་ཚབ་མཚོན་མཁན་དྤེ་བོད་
པ་མྱིན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་དང་འདས་པའྱི་དུས་ལ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་བསྐོ་སྟངས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐབས་བལ་
ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་པའྱི་མྱི་དྤེ་བོད་མྱི་རྱིགས་རྤེད། བོད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་མྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་མྱིན་པ་ང་རང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པར་བརྤེན་གནང་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དྤེ་ལ་བོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཁོ་རང་མྱིན་པའྱི་ཕྱིའྱི་མྱི་ཞྱིག་བོད་ཀྱི་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་གནང་བ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་
དམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཨུ་རུ་སུ་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་རང་གཟྱིགས་ཏྤེ་བསྐོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། བལ་ཡུལ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་མྱི་སྤེར་ཡྱིན་
མཁན་ཞྱིག་བསྐོས་པ་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕག་
ལས་གནང་རྒྱུ་མང་བ་དྤེ་རྱིག་གཞུང་དང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་དྤེ་ཉུང་ཤས་
ཤྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དུས་རག་ཏུ་ཨུ་རུ་སུ་ནང་ལ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་སོག་པོའ་ིནང་ལ་ཆོས་ཕོགས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཁལ་མྱིག་ལུང་པའྱི་བ་མ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཙང། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཐུགས་སྣང་དང་འགན་འཁུར་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ད་
ལན་ཨུ་རུ་སུའྱི་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་ནས་བསྐོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཡོ་རོབ་ཁག་ནས་
འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གཙོ་བོར་འགན་ཁུར་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སྤེམས་འཚབ་གནང་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་
འདུག་ཅྤེས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལུང་པ་གང་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་
དུས་ཚོད་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བཟོས་གནང་གྱི་ཡོད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཉྤེ་ཆར་པྤེ་རྱི་སྱི་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་གོང་དུ་འདྱིར་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་སྤེལ་བ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་སྱིད་སོང་ཕ་གྱིར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དོན་གཅོད་ལ་མངགས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་ཚུར་
དུས་ཚོད་ཞུས་བཞག་པ་མ་རྤེད། ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ France ཡོངས་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ངྤེས་པར་དུ་བསྐོང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་སྱིད་སོང་ཕར་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་ཆྤེན་པོ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་དང་། རྒྱབ་སོར་
གནང་བཞག་པ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  དོ་བདག་ཕ་གྱིར་བཅར་
སྐབས་མྱི་དང་མྱིའྱི་འབྤེལ་བ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་ཞུས་ནས་དོན་གཅོད་རང་ནས་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡང་སྟབས་
ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་པྤེ་རྱི་སྱི་ལ་གོང་ཁྱྤེར་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་སྱི་ཁྱབ་ Mayor ཁོ་རང་ཕྤེབས་སོང་། སྱིང་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྤེམས་འཚབ་
ཡོད་པ་དང་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་མྤེད་བསམ་བོ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་མཇལ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་བཞྱིན་ཡོད། 
ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ཁ་ཤས་ལོ་ ༡༥།༢༠ བོད་དོན་སྐོར་ལས་ཀ་བྱས་བཞག་པ་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་འགོད་ཀྱི་
ཡོད། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག  france ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཉྱིན་
མོ་རོང་ ༦༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲྤེངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་འཇར་མན་ནྱིའྱི་ནང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ིནང་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་
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དར་བསྒྲྤེངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་ལ་འཐུས་དང་མ་འཐུས་དང་། མཐོ་དམའ་
ཅུང་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ཕ་གྱིར་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་མཉམ་རུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད།  དྤེ་བཤད་སྐབས་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་བགད་མོ་ཤོར་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ནང་
ཚགས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ལུང་པ་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་
པ་ཚོ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཐུག་ནས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཁག་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་བོད་པ་
མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བོད་པ་རང་གྱིས་སྤེལ་འགོ་བཞྱིན་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ཚོས་དང་དུ་
བངས་ཏྤེ་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་བྱས་ནས་མདུན་ལ་ཐོན་ཏྤེ་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་བོད་པས་རྐང་འགན་ཁུར་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། གཉྱིས་ནས་
གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་གཅྱིག་དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག ཡང་གསུམ་ནས་བོད་པ་དང་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་བར་ལ་བསམ་
ཚུལ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ཡོང་གྱི་འདུག ངས་ཁ་གསལ་པོ་ཞུས་བཞག་ན། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་ཐོན་པ་རྤེད། ཁོར་ཡུག་
བསྐྲུན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་པ་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་འདྲའྱི་སྐད་ཆ་འདྲྱི་མཁན་ཡོང་
གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁོམ་ལ་ཐོན་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་མཁན་
ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་ཚོ་གང་མང་མང་ཁོམ་ལ་ཐོན་རོགས་གནང་། ལས་འགུལ་
སྤེལ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དྲན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དུ་དྲན་བསྐུལ་ཞུས་
པ་མ་ཟད་ལས་འགུལ་དྤེ་བོད་པས་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ནས་ལས་འགུལ་མང་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་རྤེད་འདུག ཉྤེ་ཆར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་བོད་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་ཡོ་རོབ་ཀྱི་
ལས་འགུལ་པྤེ་རྱི་སྱི་ལ་སྤེལ་བ་རྤེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་ཉུང་ངུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ལ་ངས་ཁ་སང་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་རང་གྱིས་ཚོར་སྣང་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། སོན་མ་ལོ་ ༡༠།༡༥།༢༠ ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བསྡད་མཁན་
ཞྱིག་གྱིས་ཉྤེ་ཆར་དོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་སྤེབས་ཏྤེ་བོད་པས་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བྱས་ཏྤེ་ཐོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་
ཚོར་བ་དང་དོ་སྣང་དྤེ་གསར་པ་སྤེབས་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལས་འགུལ་གང་མང་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྤེན་རྤེད་འདུག ངས་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཟྤེར་དུས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ལས་འགུལ་ག་ཚོད་མང་དུ་
སྤེལ་ཏྤེ་ཁོམ་ལ་མང་དུ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་གསར་པ་རག་རྒྱུ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྱིད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ནུས་སྟོབས་
ཆྤེ་རུ་འགོ་དུས་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་དག་ལ་གནོན་གགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གཞུང་རང་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་སང་ལ་གཟྱིགས་སྟངས་དང་གནང་ཕོགས་སང་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་སྤེ་དགོས་པ་ཞྱིག ཐྤེ་ཚོམ་སྤེས་པས་མ་ཚད་རྒྱ་ནག་རང་གྱི་ཕོགས་བྱྤེད་མཁན་
འགོ་ཁྱིད་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་ཁོར་ཡུག་གསར་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། རྒྱ་ནག་དྤེ་
སྟོབས་གགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡོང་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ནས་གནང་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་གནང་ཡོང་བསམ་པའྱི་སོན་མ་རྤེ་བ་བརྒྱབས་པ་
ནང་བཞྱིན། རྒྱ་ནག་དཔལ་འབྱོར་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་མང་གཙོ་ལ་འགྱུར་གྱི་རྤེད། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་སྣང་དང་རྒྱབ་
སོར་མང་དུ་གནང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་མྱིན་པ་དང་། ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རོག་དྲ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཁོ་རང་ཚོ་དུས་རག་ཏུ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་དངོས་གནས་རང་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། ང་ཚོ་ལ་ཕན་
པའྱི་ཐྤེ་ཚོམ་དང་ང་ཚོ་ལ་ཕན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་གོ་སྐབས་འཇུས་ནས་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚང་མ་དང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་ལས་འགུལ་གང་མང་མང་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཁོམ་ལ་
ཡྱིན་ནའང་ཐོན་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་ཞྱི་བ་དང་ཁྱིམས་མཐུན། ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་ལམ་སྟོན་དུས་རག་ཏུ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་དུང་གཞན་པ་
ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དང་ཁོ་རང་ཚོ་ཚུར་ཁྱིད་
ཡོང་བ་དང་ཚགས་ཚུད་དུ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་གགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྡ་རམ་ས་ལར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཉྱིན་མོ་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་དང་ཁོམ་སྐོར་ལ་མྱི་འབོར་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་
གསུངས་པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་འདྲ་མྱིན་ནམ། ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་མཛད་སོ་གལ་ཆྤེ་བ་ཁག་ཅྱིག་ཐད་ཀར་རྒྱང་བསྱིངས་གནང་གྱི་ཡོད་
དུས། ནང་ལ་གཟྱིགས་ནས་བཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་གྲུབ་པའྱི་རྤེས་སུ་མར་ཁོམ་སྐོར་ལ་ཐོན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་དྤེ་ལའང་གངས་འབོར་གྱི་
ཁྱད་པར་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདུག གཉྱིས་པ་ཞྱིག་གང་འདུག་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོས་བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་
མཛད་སོའ་ིརྱིགས་དྤེ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པ་མྱིན་པ་བྱས་ཏྤེ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ལ་ཚུགས་པ་ཡྱིན་ན། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་དང་ས་རཱ་བཅས་ས་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་
ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ལ་ཞོགས་པ་ས་པོ་ཕྤེབས་དགོས་དུས། རླངས་འཁོར་ག་རྒྱུ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཅུང་ཙམ་ཁྱད་པར་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་
ཐྤེངས་གཅྱིག་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ལ་མཛད་སོ་འཚོགས་པ་རྤེད། འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་འབོར་མང་པོ་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་བྱུང་སོང་། རྒྱུ་མཚན་
དྤེ་ཡང་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ས་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་འཛོམས་དགོས་པ་དང་ཡར་འཛོམས་མ་ཐུབ་དུས། 
ལམ་ཁ་སོ་སོར་སྒུག་སྟྤེ་ཁོམ་སྐོར་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་མང་བ་མྤེད་དམ་སམ། ད་ལན་མཛད་སོ་དྤེ་ཕག་ཚོད་ ༩ པ་ལ་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་སོང་། ང་
ཚོའྱི་སྤེམས་ལ་ཁོག་རྱིས་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཏྤེ་ཅུང་ཙམ་མྱི་འབོར་ཉུང་ངུ་ཡོང་གྱི་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ས་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་ཡོང་མཁན་འཛོམས་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ཡང་ཐད་ཀར་རྒྱང་བསྱིང་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། མྤེག་ལོ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚོ་བརན་འཕྲྱིན་གཟྱིགས་ཏྤེ་མཛད་སོ་གང་
ལས་ཡག་པོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག 
 ད་ལྟ་ངས་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ལ་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར་སྐོར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོང་དུས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་འཕར་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ལོ་
གསར་སྲུང་བརྱི་གནང་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དུ་བོད་པ་ཚོ་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་གཙོས་
པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཏྤེ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ལོ་གསར་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་དང་རྱིག་གཞུང་། 
གཞྱི་རའྱི་ཆྤེ་མཐོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁྤེ་ན་ཊ་ཡྱི་བོན་ཆྤེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལོ་གསར་ཉྱིན་མོ་ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདྲྱི་
ཡོད་ཅྤེས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤྱིག་ཀང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་བརྱི་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་
རང་༸གོང་ས་མཆོག་ལྡྱི་ལྱིར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་རང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ༸གོང་ས་
མཆོག་དམྱིགས་བསལ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཏྤེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ནང་ཡོད་པའྱི་གཞུང་ཚབ་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་
མང་པོ་ཞྱིག་ལྡྱི་ལྱིར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་མགོན་དུ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཏྤེ།  
གསུང་བཤད་དང་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་རང་ནས་གོ་སྒྲྱིག་གནང་སྟྤེ་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ལུང་པ་བརྒྱད་ནང་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་རང་
ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཡང་ངས་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། ཁ་སང་རང་ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ Sri 
Lanka ནས་བ་ཆྤེན་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གསུམ་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པ་དང་། མཉམ་དུ་བ་ཆྤེན་གཞན་དང་
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དགྤེ་འདུན་པ་ Sri Lanka ནས་ཆྤེད་དུ་མངགས་ཏྤེ་ཕྤེབས་ནས། ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐ་སད་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མ་ཧཱ་ཡ་ན་དང་ཐྤེ་
ར་བྷ་ཏ། ང་ཚོས་ཐྤེག་ཆྤེན་དང་ཐྤེག་དམན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐ་སད་དྤེ་བྤེད་སོད་བྱ་རྒྱུར་རོད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བར་གྱི་བགོ་གྤེང་
དྤེ་དུས་རབས་བདུན་པའྱི་སྐབས་ལ་བྱུང་བ་དྤེ་ལོ་ ༡༣༠༠ ལྷག་གྱི་རྤེས་སུ་ཐྤེངས་དང་པོ་བྱུང་བ་དྤེ་ལ་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་ IBC 
International Buddhist Confederation (IBC) ཞྤེས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་ཆྤེན་རྤེད། དྤེས་འགན་ཁུར་གནང་ནས་ཚོགས་འདུ་དྤེ་
གོ་སྒྲྱིག་གནང་སྟྤེ། Sri Lanka བ་ཆྤེན་དང་༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ན་ལྤེན་ཌའྱི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་མཁན་གྱི་བ་ཆྤེན་ཁག དྤེའྱི་
ནང་ནས་དགའ་ལྡན་ཤར་རྤེའྱི་མཁན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གཙོས་བ་ཆྤེན་ཁག་གཞན་དག་ཕྤེབས་ཏྤེ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་འདུག དངོས་
གནས་བྱས་ན་གནས་ཚུལ་དྤེ་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག འོན་ཀང་གསར་ཤོག་ལ་བཏོན་ཚར་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་༸གོང་ས་མཆོག་ Sri 
Lanka ལ་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གཏམ་བཟང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་འདུག ཉྤེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ 
Nancy Pelosi ལས་ཁུངས་རང་ནས་གོ་སྒྲྱིག་གནང་སྟྤེ་བོད་དོན་སང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་གནང་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་གང་འཚམ་ཞྱིག་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱས་ཏྤེ་དྤེ་ལོ་ལྟར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་དོན་སང་ནས་ང་
ཚོས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བོད་དོན་སྐོར་ལ་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་པ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རང་ནས་འགན་ཁུར་གནང་སྟྤེ་ 
Washington D.C དང་ཁྤེ་ན་ཊར་ཡོད་པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོ་ཕྤེབས་རོགས་ཞྤེས་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡང་
བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་
དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དང་པོ་དྤེ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཤྤེས་
མ་ཤྤེས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་སྐད་བརྒྱབས་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་
ཉྱི་ཧོང་དང་ཐའྤེ་ཝན་ལ་དྤེ་ལྟར་བཏང་བ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཡྱིག་སངས་པ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྐད་ཡྱིག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཚང་མ་སང་ས་ཡོད་དུས། དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་ངྤེས་པར་དུ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུད་སྐུལ་གནང་མཁན་གྱི་ལུང་པ་གང་དུ་སྐད་ཡྱིག་ཤྤེས་མཁན་ཉུང་དྲགས་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་རང་གྱི་ནང་ལ་སོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་མྱི་མང་པོ་སྤེད་བསྱིང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་
བསར་ནན་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་གཉྱིས་པ་ ༢༠༡༢ ལོར་འཚོགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་
དང་བཅས་པ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཡོངས་རོགས་འཛོམས། དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གནད་
དོན་མང་པོ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། བཀོད་པའྱི་ནང་ནས་བར་ལམ་བོད་མྱིའྱི་སྤེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ནྱིའུ་ཡོག་ནྱིའུ་འཇར་
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སྱིའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དྤེ་ཁོང་ཚོ་གཅྱིག་པུ་ལ་འགན་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ག་རྤེ་
བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་འཚེ་བ་
མྤེད་པ་དང་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཆྤེ་མཐོང་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་ལས་འགུལ་གང་མང་སྤེལ་དགོས་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ལན་
ཁག་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལའང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཐུབ་ཡོད་དམ། གོས་ཚོགས་མ་ཚུགས་པའྱི་སྐབས་
ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཆོད་
བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་འཕྲྤེད་དར་ལ་འབོད་ཚིག་ག་རྤེ་འབྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་ངོས་འཛིན་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་
ཚང་མས་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དྲན་གྱི་འདུག སོ་སོས་ནོར་མྤེད་ན། ནོར་ཡོད་ན་དྤེ་ནོར་
སྤེལ་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གྱི་ཕག་བྱིས་ཡར་ཕུལ་ཏྤེ་མཚམས་མཚམས་ང་རང་གྱི་མཐོང་སྣང་ལ་སུས་ཁྤེ་
བཟང་སོན་ལ་ཟ་ཨྤེ་ཐུབ་འདྲ་ཞྱིག་བལྟས་ཏྤེ། ལས་དོན་ཐོག་ལ་དྤེ་ཙམ་ལྟ་ཡྱི་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དཔྤེར་ན་དམྱིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆྤེན་གྱི་བསྐོངས་མཁན་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་བསྐོངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཕྲལ་མར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་
གནང་སྟྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་འདྲ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གནང་སོང་། རྒྱུན་ལས་ནང་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནས་
བསྐོངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་མཐའ་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་སྤེབས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་སུས་སོན་ལ་བྱས་ནའང་དྤེ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་བཀའ་
སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཡར་ཞུས་ཏྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་
ལ་འཕྲྤེད་དར་སང་ལ་འཚེ་བ་མྤེད་པ། ཆྤེ་མཐོང་དང་ལྡན་པ། ཡུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་བོད་
མྱིའྱི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་བྱུང་མྤེད་ན། རྡ་རམ་ས་ལར་བྱུང་བའྱི་བྱུང་རྐྱྤེན་རྤེད། ནྱིའུ་ཡོག ནྱིའུ་འཇར་
སྱིར་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རོགས་མ་འགྱིག་མ་འཐུས་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་ཀང་འཐུས་མྱི་འདུག དྤེ་ཁོང་ཚོའྱི་ནོར་བ་ཞྱིག་གཅྱིག་པུ་ཆགས་
མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་མྤེད་དུས། ཁོང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་བཤད་རྤེས་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དྤེ་ཡོད་ན་
ཡག་ཤོས་རྤེད། མྤེད་ན་ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོ་བསྡུར་དང་གོས་བསྡུར་གནང་སྟྤེ་མ་འོངས་པར་དྤེ་རྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ནས་
སོབ་གསོ་བངས་ནས་ངྤེས་པར་དུ་ང་ཚོས་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 དྤེ་བཞྱིན་དུ་དྤེའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་སྐོར་ལ་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ། བོད་
ནང་ལ་རྒྱལ་གཅྤེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེག་གནང་མཁན་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཞལ་ཆྤེམས་ལག་ལྤེན་འཁྱོལ་ཐབས་བྱྤེད་པ་དང་
ཞལ་ཆྤེམས་རྣམས་སྐད་ཡྱིག་འདྲ་མྱིན་ཐོག་བསྒྱུར་ཏྤེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། མ་འོངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚགས་སུ་བདག་གཅྤེས་
གནང་ཐབས་གནང་དགོས་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཞལ་ཆྤེམས་ཁག་ཅྱིག་སྐབས་འཕྲལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་ལ་འོད་སྡྤེར་བཟོས་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་
བྱྤེད་ཐུབ་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྤེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཞབས་འདྤེགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གནང་མཁན་ཡོངས་རོགས་
ཀྱི་ཞལ་ཆྤེམས་དྤེ་དག་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཏྤེ་སྐད་ཡྱིག་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་བསྒྱུར་དགོས་དུས། དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཤྱིག་འགོར་རྒྱུ་རྤེད། སོན་
རྱིས་ཞུས་པ་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག བསྒྱུར་ཚར་ཡོད་ན་ཡག་པོ་རྤེད། བསྒྱུར་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བསྒྱུར་བ་ཙམ་མྱིན་པར་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། ཕྱི་
བསྒྲགས་ཙམ་མྱིན་པར་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཉར་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕྤེབས་པ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲྤེད་དར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་
ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚོ་ལ་འདྱི་ལྟར་
བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསལ་
བཤད་བྱས་ན་བསམས་སོང་། གོང་དུ་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་གྱི་གངས་ཚད་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དམ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་
ཞྤེས་པ་དྤེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་མ་བྱས་ན། སྐད་ཆ་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཐྤེ་ཚོམ་ཞྱིག་སྤེས་སོང་། ངའྱི་
བོད་སྐད་ཡག་པོ་དབྤེན་པའྱི་རྐྱྤེན་ཡྱིན་ནམ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་བསར་དུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་
སོར་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གོ་བ་བངས་ན་ཁྱོན་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་
བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ལ་མྱི་མང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་རྒན་པ་རོགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མྱི་གཞོན་པ་ཚོས་རྒྱུན་དུ་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་
སྱིར་བཏང་བོད་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ག་པར་ཞྱིག་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་
ཤོང་དང་མ་ཤོང་བྱྤེད་དུས། ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་
གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་གྱི་སྟོབས་གགས་ལ་དཔག་པའྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་དྲྱིལ་བསྒྲགས་བྱྤེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་རྱིག་པ་བསྒྲྱིམ་ནས་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བར་དུ་སྱི་འཐུས་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པ་དྲུག་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། ང་ཚོར་ལས་ཉྱིན་བདུན་མ་གཏོགས་ལྷག་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིམས་སྒྲྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་ཁག་
གྱི་སན་ཐོའ་ིལས་རྱིམ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འདྱིའྱི་རྤེས་ལ་ཕག་བརྐྱངས་མ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་
པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ངས་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་
པ་ཆགས་སོང་། དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་རྒྱུས་མངའ་
ཡོད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འབྤེལ་ལམ་དང་སྐད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་པ། དྤེའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་
སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་། དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཐའྤེ་ཝན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡུ་རོབ་ཁག་ཡྱིན་
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ནའང་རྤེད། དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་རང་གྱི་མྱི་ཆྤེ་མཐོང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་དང་སྐད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ་ཅྤེས་ངའྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཨུ་རུ་སུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གྱི་འགམ་ལ་ཡར་བཅར་ནས་ཁོ་རང་
ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་དྤེའྱི་བར་ནས་༸སྐུ་མདུན་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱས་ཏྤེ་
དངོས་གནས་མྱི་མང་གྱི་དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་གཏོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ། 
ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་མཁན་དྤེ་ང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་
མཁན་དྤེ་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལྟ་བུ་གསུངས་སོང་། དྤེ་འདྲ་བྱས་དུས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
རྐུབ་བཀག་སང་ན་ཡོད་མཁན་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་མྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ལ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཡག་པོ་
ཡོད་པ་དང་། མཁྱྤེན་ཡོན་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཧ་གོ་བ་རྤེད་དམ། དྤེ་ལ་ཆྤེ་མཐོང་གྱི་མཚན་གནས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་
ཡྱིད་ཆྤེས་དྤེ་ག་པར་ནས་སྤེབས་པ་དང་ག་པར་ནས་རྤེད་པ་རྤེད་དམ། ངའྱི་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན། 
 ངའྱི་དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། གོང་དུ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་གྱིས་མར་གསུངས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཡག་པོ་
ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལུང་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དར་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕལ་ཆྤེར་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡྱིན་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། དྤེ་འདྲ་བྱས་དུས་མདོར་བསྡུས་ན་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་རྤེད་དམ། 
དགྤེ་རྒན་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་རྤེད་དམ། ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། དྤེ་འདྲ་བྱས་དུས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་འགན་ག་རྤེ་རྤེད་
དམ་ཞྤེས་ངའྱི་དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དྤེ་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་བཞྱི་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སྤེར་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ཨ་རྱི་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་སྐབས་སུ་
ཁལ་མྱིག་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་བཟུང་ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་བསྡད་ཀྱི་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་འགན་ཉྱི་མ་རག་པར་ཆ་ཚང་ཁུར་ནས་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་
གཅོད་ཁང་དྤེ་ལ་རྱིས་པ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དངུལ་གཉྤེར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཕྱི་ལོག་ནས་བཤད་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཨུ་
རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་མྱི་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ཕལ་ཆྤེར་ལས་འགན་གྱི་སང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་དྲྱི་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དྤེ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་དྤེ་བཀའ་ཤག་
ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་བསྐོ་ལུགས་བསྐོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལན་འདྤེབས་གང་ལ་གང་འཚམས་གནང་སོང་། ཧ་ཅང་ཞྱིག་བསོག་སྟྤེ་དྲྱིས་བསྡད་
པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་སྤེམས་འཚབ་བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་
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དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་འགྱིག་མ་འགྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་དྲྱིས་བརད་ཚང་མ་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་ལུགས་བྱྤེད་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་དྲྱི་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ས་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དངོས་གནས་བྱས་ན་གོང་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་དྤེ་ནས་མར་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་རྤེ་རྤེར་སྤེབས་
པའྱི་སྐབས་དྤེར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཁ་
གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སྐུ་དབང་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་གྱིས་གསུངས་མ་
སོང་། སྐུ་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རང་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སྐུ་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་དབང་ཚད་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་ན། ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
བསྐོ་གཞག་གནང་སྟངས་དང་ལས་འགན་ག་རྤེ་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ཚོ་སྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་དུས། གསལ་
པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕལ་ཆྤེར་ཡར་བཞྤེངས་རྒྱུ་མཐའ་མ་རྤེད། ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་ལ་
ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྲྱི་བ་ཡོང་མདོག་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གསལ་བཤད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཐུགས་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
འགྤེལ་བཤད་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འཐོལ་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྱིར་བཏང་ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་
དོན་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་ཐོ་ཞྱིག་ཡར་ཕུལ་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གཟྱིགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གཟྱིགས་པས་མ་ཚད་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕོགས་གཞན་པ་ནས་ཡང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་གཟྱིགས་པ་རྤེད། ང་ཚོར་ད་ལྟ་
དོན་གཅོད་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་དུས། དོན་གཅོད་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་རྤེ་རྤེ་ཡྱི་གནས་སྟངས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་ཆ་
གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གཞན་པ་ཚང་མར་དྤེ་ག་རང་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཁག་པོ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་བཞྱི་ཙམ་དྲྱིས་སོང་སམ། ལན་དྤེ་ག་རང་རྤེད་དམ། ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་ག་རང་འཐུས་པ་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་
ཆྤེན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཅུང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་
ན་བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ངས་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཞུས་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལག་པ་བརྐྱངས་ཚར་
བའྱི་རྤེས་སུ་ཅུང་ཙམ་ཞུས་ན་བསམ་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཕག་ལས་
གང་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་འདྱིར་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་
ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། གྲུབ་འབས་ཡང་གང་འཚམས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པའྱི་འགོ་སོང་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་དང་མྱིང་
བཏགས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་འདོད་པ་ཁྤེངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། ཅུང་ཙམ་འཐུས་ཤོར་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེ་རྤེ་བྱས་ཏྤེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
དང་བཟང་ཕོགས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྤེ་ཟུང་གྱི་
ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་བཤད་མ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་ཕག་སྤྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་ཚང་མ་ལ་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ག་པར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བོད་ཀྱི་ར་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ི
ནུས་པ་ཆྤེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་གནང་གྱི་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་ཆ་བཞག་ན་ཡོ་རོབ་ལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་བའྱི་ལས་
འགུལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་སྐབས་ལ་དོན་གཅོད་ནས་གཙོས་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཧུར་ཐག་གནང་
སོང་། དྤེའྱི་སང་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་ཞུགས་ཡག་པོ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རྤེད། བོད་པ་མང་དྲགས་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མྱིང་ཡོད་མཁན་མང་པོ་འདུག ཉུང་དུ་
ཕྱིན་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ལ་མྱི་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཁུར་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པས་ང་ཚོ་ཧ་ལས་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སམ། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཡོ་རོབ་ནང་ Paris ས་མོ་ནས་
ལས་འགུལ་ག་པར་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཕ་གྱིར་སྤེབས་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་མང་པོ་དང་བོད་
པ་ཉུང་ཉུང་རྤེད། གྲྭ་པ་གཅྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་ཚང་མས་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། གྲྭ་པ་དྤེ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལྟའྱི་
ཆ་ལ་གྲྭ་པ་ཡང་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག བོད་པ་ཡང་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ལས་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱི། ཁྤེ་ན་ཊ་ག་པར་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་དྤེ་དངོས་གནས་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་ཡྱིན་ཐག་ཆོད་རྤེད་འདུག རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་
དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་འབྱུང་རྐྱྤེན་འདྲ་པོ་ཡྱིན་པ་ས་མོ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོས་ག་སྒྲྱིག་གནང་དུས་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོ་
ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའམ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོས་དྤེ་དག་གྱིས་ལས་འགུལ་བརམས་
ཡོང་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁོ་རང་ཚོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱབ་ལོག་དྤེ་ལ་བསྡད་དྤེ་མདུན་ལ་མ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་
བྱུང་། ལས་འགུལ་ག་རྤེ་བརམས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་མཉམ་མཐུན་གྱི་ལས་འགུལ་རོམ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པས་ལས་འགུལ་བརམས་པ་ཡྱིན་ན་ངྤེས་པར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་
ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ངྤེས་པར་དུ་བོད་པ་མྱིན་པར་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་སྐད་ཧ་ཅང་བརྒྱབས་བསྡད་ནའང་། བོད་རྱིགས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་བོད་པ་ཚོས་རྒྱབ་སོར་མྤེད་ན་གང་འདྲ་
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བྱས་ཀང་དྤེ་ལ་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གང་ཡང་མྤེད། 
གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དངོས་གནས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྤེམས་འཚབ་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། གནང་གྱི་
ཡང་འདུག ངས་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ Paris བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཕ་གྱིར་ཡོད། དྤེ་ག་
རང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྱིང་མྱིན་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ Spain Barcelona བོད་ཁང་གྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་ཚོགས་པ་ཁག་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་མ་འོངས་པའྱི་བོད་ཀྱི་ར་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཚོགས་
འདུ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་བསྐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཐག་ཆོད་ཚར་བ་རྤེད། མཚམས་མཚམས་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བོད་པ་གཅྱིག་པུ་འཚོགས་བསྡད་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་འཚོགས་བསྡད་པ་དྤེ་
འགྱིག་གྱི་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སྟྤེ། ད་ལན་ Spain ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་བསྐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ང་
རང་ཚོའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།  
དྤེ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་ཚོའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་དང་ཁོང་ཚོའྱི་མ་འོངས་
པའྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་ས་མོའ་ིཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚོས་ཀང་བསམ་
ཚུལ་མར་བཤད་ཀྱི་རྤེད། འདྱི་ངས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་དྲྱི་བ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས། གང་ལྟར་ཕྱི་
ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་གྱི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཡར་བཞྤེངས་དུས་ངྤེས་པར་དུ་དྲྱི་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བསམ་ཚུལ་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
དྲྱི་བ་དྤེ་སོན་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་སོང་བས་བསར་ལྡབ་བྱྤེད་ཀྱི་མྱིན། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་
གཞུང་འབྤེལ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ 
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལན་ང་ཚོའྱི་རུ་སོག་གྱི་དོན་གཅོད་དྤེ་ལ་
སྤྲུལ་སྐུ་ཞྱིག་བསྐོས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ད་ལོ་ནས་གཞུང་བསྐོས་རང་གྱི་ས་མྱིག་བཏོན་ནས་
ཆོས་དགྤེ་ཁག་བསྐོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་དྤེ་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ལས་
ཀང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གགས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཤར་ཕོགས། 
ནུབ་ཕོགས་གང་ས་གང་མང་པོ་ཞྱིག་ན་བ་མ་སྐད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཤྤེས་མཁན་བོད་པ་རང་གྱི་ནང་ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ཏྤེ་བསྐོས་
ནས་དོན་གཅོད་ཁག་དྤེ་ཚོ་ཆོས་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
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 དྤེ་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་དང་དྤེའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་དུ་འབྤེལ་
ཡོད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཅུང་ཙམ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དྤེ་ཅུང་ཙམ་སོ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ཕྱི་ལོག་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་
དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ང་རང་གྱི་རྤེ་བ་དང་རྨོངས་ཚད་འདྲ་ཞྱིག་ལ་མང་རུ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རང་བྱས་པའྱི་རྱིས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབས་བསྡད་
ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱིས་གནད་འགག་མཐོང་བསྡད་པས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་ར་དོན་ཐག་གཅོད་ཡོང་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་དྤེ་གལ་གནད་ཆྤེ་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གནད་
འགག་ཅྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་འཛིན་སྟངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་
ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡོང་རྒྱུར་དང་། ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་བརྒྱུད་ནས་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་གལ་གནད་ཆྤེན་པོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་གནད་འགག་ཆྤེ་ཆུང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྱིར་
བཏང་གྱི་ཚད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཁ་སང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་པས། དྤེ་ལ་ལན་གསལ་པོ་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། བསར་དུ་གསལ་པོ་གནང་གྱི་རྤེད་
བསམ་པའྱི་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་དང་ཕྱི་ལ་བསྡད་མཁན་གྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་ལངས་ཕོགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་དྤེ་མུ་མཐུད་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་ཏྤེ་ཚོགས་འདུ་མཉམ་དུ་མང་
པོ་འཚོགས། ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་བྱས་བསྡད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་རྡོག་རྡོག་ང་ཚོའྱི་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་དགོས་སའྱི་རྒྱ་
ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་དྤེ་ལ་འབྤེལ་ལམ་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གནོད་པའྱི་ཆ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ང་
རང་གྱི་རྨོངས་ཚོད་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཉྱིས་ཆ་དྤེ་ང་རང་གྱི་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་གྱི་
གནད་འགག་གཅྱིག་དྤེ་དང་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་ལོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལངས་ཕོགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་
འབྤེལ་ལམ་དང་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་དྤེས་ཕན་གྱི་ཡོད་དམ། གནོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ངས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ང་རང་གྱི་ཀད་པའྱི་ནང་ལ་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་རྤེད། དངོས་སུ་
ལས་དོན་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་ཉམས་མོང་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  

དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ Maryland University གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་དྲུག་དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་མགོན་དུ་འདྱིར་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། Ms. Pammi Bullar, Mr. Eric, Mr. Nick Fu, Rahul Shah, Victoria 
Ryan and Veena Thangavelu ཚང་མས་དགའ་བསུའྱི་ཕྤེབས་བསུ་གནང་རོགས། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་གཅོད་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ནང་ནས་གནས་སྟངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དོན་གཅོད་རྤེ་རྤེ་ཁོར་ཡུག་
མ་འདྲ་བའྱི་ནང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོར་ཡུག་ཁ་ཤས་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་
པ་རྤེད། ཁོར་ཡུག་ཁ་ཤས་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་ཁག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་གནང་མཁན་
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གགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་དང་ཐབས་ལམ་གསར་པ་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། 
དཔྤེར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཐའྤེ་ཝན་ཡྱིན་ནའང་ནང་ཆོས་བྱྤེད་མཁན་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། Russia ཡྱིན་ན་ནང་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་
བོད་སན་སྐོར་ལའང་དོ་སྣང་བྱྤེད་མཁན་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དོན་
གཅོད་ཁག་རྤེ་རྤེ་ལ་གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པར་བརྤེན། གནས་སྟངས་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་
དོན་གཅོད་ཅྱིག་གྱི་ལས་འགན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་དང་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ། གོས་ཚོགས་
ཚོགས་མྱི་དང་སྱིད་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་འཛིན་རྒྱུ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་འབྤེལ་བ་འཛིན་རྒྱུ། ས་གནས་བོད་མྱི་ཡོད་ན་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་འབྤེལ་བ་འཛིན་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་
ནས་ཐབས་ཤྤེས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དྤེ་ཚོ་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་ནས་རྒྱབ་སོར་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་པ་དྤེ་ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་ཆྤེ་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཧ་ཅང་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་གཅྱིག་
པུ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ནང་ཁུལ་
ལ་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སོར་འཐོབ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་
པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་སྱིད་ཇུས་ལངས་ཕོགས་མ་འདྲ་བ་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཡྱིན་
ནམ་ཞྤེས་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ར་བ་ནས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཐུབ་ས་མ་
རྤེད། ང་ཚོར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་གྱིས་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་
ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྤེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཕྤེབས་དུས་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
གཅྱིག་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། 
མ་འོངས་པར་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཞག་པ་དྤེ་དག་ངས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ ཤག་གྱིས་བྤེལ་བ་བྱས་ཏྤེ་སོན་ལ་ཤོར་
བའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག  དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་བསྐོངས་གནང་བ་ཡྱིན་དུས། འགན་དྤེ་
གཉྱིས་ཀར་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁྤེངས་མྤེད་པའྱི་སྐོར་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེའྱི་སྐོར་ནས་ཕལ་ཆྤེར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་འཚོགས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་གོས་ཆོད་དམ་
ལག་བསྟར་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ནས་གནང་སྟྤེ། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཚོགས་ནས་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གནང་དགོས་པ་འདྱི་ཡྱིན་པ་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་དགོས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཕར་བགོས་ཏྤེ་ཐུགས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཞྱིག་
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རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་སོན་ལ་ཤོར་བ་ར་བ་ནས་མྱིན། དྤེ་ཡང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཚོགས་ནས་ཚིག་ཐོ་བསོན་ཏྤེ་འདྱི་བཀའ་ཤག་རྤེད་
འདུག འདྱི་གོས་ཚོགས་རྤེད་འདུག ཚིག་ཐག་བཅད་པ་གཞྱིར་བཟུང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཕལ་ཆྤེར་གོ་ནོར་ཕྱིན་པ་འདྲ། 
ལས་འཆར་གྲུབ་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་སོན་ལ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་ལས་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཐུན་མོང་གྱི་མཉམ་དུ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་གསུངས་པ་རྤེད།) དྤེ་སྐབས་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་ཐུབ་པ་དྤེ་གསལ་
བསྒྲགས་གནང་བ་དྤེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ལ་མངགས་ཏྤེ། བཀའ་ཤག་ནས་
གནང་ཚར་བ་ག་རྤེ་འདུག གནང་མ་ཚར་བ་ག་རྤེ་འདུག དྤེ་ག་རང་འགན་སྤྲད་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་བྱྤེད་རང་གྱིས་གནང་ནས་འགོ་བཞག་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ནས་ཀུན་སོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཡོང་དུས། ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་བ་མའྱི་ཐུགས་བཟང་པོ་ཡོད། ཀུན་སོང་བཟང་པོ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་དཔྤེ་ཞྱིག་དྲངས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཉྤེ་ཆར་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་དྤེ་འཐུས་ཤོར་མ་རྤེད་དམ། 
བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཞྱི་བ་དང་ཁྱིམས་མཐུན། ཆྤེ་མཐོང་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་
དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཐོག་མར་སྱིད་སོང་གྱིས་འགོ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུས་པ་ལྟར། གོས་ཚོགས་ནས་མོས་མཐུན་གནང་སྟྤེ་བཀའ་སྱི་
གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཆགས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆགས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཁྱོན་
ཡོངས་ལ་འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་དྤེ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་ལུང་པ་བཞྱི་
བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་བོད་པ་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལུང་པ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད། མ་
ཟད་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་མངའ་སྡྤེ་ཁག་མང་པོ་ལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ནང་ལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་
ཀྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པ། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དྤེ་བསགས་བརོད་ཞུ་
དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་ལུང་པ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་ལ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་གོ་བརྒྱད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་
གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། ཁ་སང་རང་སུད་སྱི་འབྱོར་ཡོང་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ང་ཚོས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ཚོགས་པ་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་
ཡྱིན་ཞྤེས་ཟྤེར་དུས། དྤེ་དག་ཚང་མ་ངོས་ལྤེན་མ་བྱས་པར་ཁ་ཕོགས་དྤེ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན་གནང་མཁན་ཚོར་ཐུགས་ཕམ་པའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་མང་པོ་དང་ཕོན་ཆྤེ་ཤོས་བྱུང་བ་དྤེ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནས་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ནྱིའུ་ཡོག་གྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་བོ་ཕམ་ཡྱིན་པ་དང་གནས་ཚུལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཁ་གསལ་དུ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་རང་བཙན་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
གནས་ཚུལ་རང་མྱིན་པ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཚོགས་པ་བཞྱིའྱི་གོ་སྒྲྱིག་གནང་མཁན་ནང་ལ་གཞོན་ནུ་དང་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་ཡོད་དུས། དྤེ་ཡང་
རྱིམ་བཞྱིན་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ས་གནས་རང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་ཡག་
པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ག་རྤེ་སྤེབས་སོང་ཟྤེར་ན། ཆོས་དགྤེ་བསྐོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིམ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁག་དྤེ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ལ་འགྱུར་གྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་འཚབ་ར་བ་ནས་མ་གནང་རོགས་གནང་། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་འགན་ཡོད་བཞག་པ་མུ་མཐུད་
ནས་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཐའྤེ་ཝན་ལ་སོན་མ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་
གནང་ནས་ཆོས་དགྤེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་དགྤེ་དྤེས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་བརྒྱུད་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་ལམ་ལྷོང་ཡག་པོ་
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སོང་བ་ལ་བརྤེན། ནང་པའྱི་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆོས་དགྤེ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་ན། ང་
ཚོས་ཆོས་དགྤེ་བསྐོས་ན་གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་ཡོང་བ་ནང་བཞྱིན་རྱིམ་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཁ་
ཕོགས་དྤེ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརྤེན། ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་མྤེད་དམ་ཞྤེས་
གསུངས་པ་དྤེ་འདྲ་རང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་དངོས་སུ་ཐོན་
ཏྤེ་འཛུལ་ཞུགས་བྱྤེད་མཁན་རྒྱུ་རྐྱྤེན་འགའ་ཤས་ལ་བལྟས་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་མང་དུ་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བཤད་སོལ་བྱས་ན་ Follow the Money ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་སྤེལ་
གྱི་ཡོད་དང་མྤེད་དངུལ་དྤེ་འདྤེད་དགོས་པ་རྤེད། དངུལ་དྤེ་ག་པར་འགོ་བཞྱིན་འདུག གང་ནས་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་འདུག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་
སོར་ཡོད་དང་མྤེད། ལས་ཀ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་ནས་ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་བར་ཟླ་བ་
དྲུག་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འབད་བརོན་བྱས་ཏྤེ་ཨ་རྱི་དང་ཁྤེ་ན་ཊ་ནས་རོགས་དངུལ་རག་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་སོར་མོ་བྱས་ན་ crore 50 མན་
ཞྱིག་སྟྤེ། འབུམ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ཞྱིག་རག་ཡོད་པ་རྤེད། ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་འབུམ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རོགས་དངུལ་
རག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཆབ་སྱིད་ལ་རྱིས་བཞྱིན་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཨ་སོར་ ༣༢༠༠,༠༠༠ འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཁོ་རང་ཨ་རྱི་ནས་མ་ཕྤེབས་སོན་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་
ནང་ལ་ང་ཚོས་རོགས་དངུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཐོན་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་ཨ་སོར་ ༣༠༠༠,༠༠༠ འཐོལ་པ་རག་པ་དྤེ་ནང་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱོར། ཆོས་རྱིག་སོགས་ལ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཐོན་ཡོང་གྱི་
རྤེད། དངུལ་གསར་པ་བྱུང་སྟངས་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀ་ནས་རྱིས་འགོ་གསར་པ་གཏོད་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱིས་
མཚན་རགས་བརྒྱབས་ཏྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། རྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ལ་
ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་ཨ་སོར་ ༣༠༠༠,༠༠༠ ཞྤེས་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཁྤེ་ན་ཊ་ནས་ཉྤེ་ཆར་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་སོན་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་ས་ཡ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་ནས་གསུངས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ ༨༢༠༠༠༠༠ རག་སྟངས་དྤེ་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ལ་ ༥༠༠༠༠༠,༠༠༠ ཞྱིག་རག་ཡོང་དུས། ཏན་ཏན་རྒྱབ་སོར་གྱི་རྣམ་པ་གགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རྤེས་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཡོང་དུས། ངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་ལ་
སན་སྤེང་ཞུས་བཞག་ན་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བསགས་བརོད་དོན་ཚན་གསུམ་དང་དྤེ་མྱིན་
གནད་དོན་གཉྱིས་ཤྱིག་དྤེ་རྱིང་གྤེང་འདོད་བྱུང་སོང་། བསགས་བརོད་དང་པོ་དྤེ་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པ་ལ་བསགས་
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བརོད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་དྲུག་བདུན་རྒྱ་གར་ཕྱི་ལོག་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ད་ལྟ་འཐབ་རོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་
ཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ག་རྤེ་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཀང་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
མཐུན་རྐྱྤེན་རོགས་རམ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་དང་འབངས་མྱི་སྤེར་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་དང་གཅྱིག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འཛིན་སོང་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་དྲ་རྒྱ་དང་དྲ་ཚིགས་ཁག་ tibet.net ལ་སོགས་པ་དང་། དྤེའྱི་ནང་གྱི་གཙོ་བོ་གཅྱིག་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པས་ཉྱིན་
རྤེའྱི་གསར་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུ་དང་གོས་ཚོགས་ཐད་ཀར་འགོ་ཐུབ་པ། དྤེ་ཚོ་གཙོ་བོ་དྤེང་སང་དྲ་རྒྱའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་མཐུན་སོར་རོགས་རམ་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ཚོ་གོ་སྐབས་གཟུང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་མཐུན་རྐྱྤེན་སར་ཐུབ་དུས། གཞུང་དང་མང་ཚོགས་དབར་གྱི་འབྤེལ་
བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཆ་ཚང་ཉྱིན་རྤེ་བཞྱིན་གསལ་ཁ་ཐོན་ཐུབ་པ་དྤེ་ཚོ་ཕུགས་ནས་ཐུགས་ཕན་
སོས་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེར་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་ tibet.net ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དྲ་ཚིགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་བཀོད་སྟངས། ང་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་ 
Xinhua དྲ་བ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ tibet.net ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བཙལ་དུ་
འགོ་དུས། Xinhua ལས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཀོད་སྟངས་དང་བང་སྒྲྱིག་སྟངས་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་མཐོང་གྱི་
འདུག་པས་དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ག སུ མ ་པ ་ད ྤེ་ལ ་ན ་ན ྱིང ་ལ ོའ ་ིཕ ྱི་ཟླ ་དྲུག ་པའ ྱི་ན ང ་ལ ་དབུ ་མ འ ྱི་ལ མ ་ག ྱི་ལ ས ་འགུ ལ ་དང ་འབ ྤེལ ་བ འ ྱི་དྲ ་ཚ ིག ས ་ 
mwp.com.tibet.net ཞྱིག་མར་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཡྱིག རྒྱ་ཡྱིག་གཙོས་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་
བརྒྱད་ཙམ་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་བཀོད་དུས། ཕྱི་ལོག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་དྲ་ཚིགས་དྤེ་ག་རང་ནས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
རག་ཐུབ་པ་དང་དྲ་ཚིགས་དྤེའྱི་ནང་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་དྲྱི་བ་འཕར་མ་མ་སྤེབས་པ་ཞྱིག་འདུག་ཟྤེར་ནས། དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་དངོས་གནས་སྤེམས་
གཏྱིང་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག 
 གནད་དོན་གཉྱིས་དྤེ་གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བསམ་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་
ཕྤེབས་སོང་། ཚང་མ་ལ་གུས་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སོར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡོད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསམ་གྱི་མྱི་
འདུག ར་བའྱི་ ༨༠།༩༠ ནང་མྱི་རྱིས་གཞྱི་ལས་འགུལ་མང་དུ་འགོ་ཡོད་དུས། དྤེ་ཙམ་གྱི་མྱི་གོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་སྤེམས་ལ་འཇོག་དགོས་
པ་རྤེད། གོགས་པོ་གོགས་མོ་རྱིང་པ་ཁ་ཤས་མྱི་ཚེ་ཆ་ཚང་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བྱས་ཏྤེ་བསྡད་ཡོད་པ་དྤེའང་གསལ་པོ་རྤེད། དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ག་རྤེ་འདུག་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་ ༦ པ་དྤེ་འཚོགས་པ་
རྤེད། ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་ ༧ པ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བར་སྐབས་དྤེ་ལ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆྤེན་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཚོགས་པ་རྤེད། བོད་ལ་སྐུ་ལུས་མྤེ་མཆོད་ཕུལ་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་པས་རྤེད། དྲྱི་བ་དྤེ་ཐད་ཀར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་བདུན་པའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། སོན་རྱིས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་མྱི་འདུག ༢༠༡༥ ནང་འཆར་གཞྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཚོགས་ཆྤེན་འདྱི་གནད་འགག་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ཚོགས་ཆྤེན་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གྱི་ནུས་པ་དྤེ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཚོགས་
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ཆྤེན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཚོག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་ཚེས་གངས་ཤྱིག་རག་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། ༢༠༡༥ རྤེས་སུ་འཆར་གཞྱི་
ཡོད་དམ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འོད་སྡྤེར་བཏོན་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲྱིག་བྱས་ཏྤེ་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་གྱི་སྐབས་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ Burning Tibet འབར་བའྱི་བོད་ཅྤེས་པའྱི་
འོད་སྡྤེར་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱིས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་གཉྱིས་དང་ལྷག་ཙམ་འགོ་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡང་བསར་པར་
བསྐྲུན་གནང་རྒྱུ་དང་བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་དགོངས་པ་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་ཐད་ཀར་དྤེ་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སོན་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་སོང་། Follow the 
Money ཞྤེས་པ་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེབ་ཐྤེར་གྱི་ནང་ལ་གསལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་གནང་རོགས། གཅྱིག་བྱས་ན་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ Maryland University སོབ་ཕྲུག་ཡོད་སྐབས་དྤེའྱི་རྐྱྤེན་མྱིན་ནམ། དྤེ་གཅྱིག་གཟྱིགས་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་
པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག Phrase དྤེ་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་གསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་རྤེད། དྤེང་སྐབས་ཀྱི་ཚད་འཇལ་སྟངས་ཀྱི་བཤད་
སྟངས་དང་གཞྱི་འཛིན་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དང་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཐོག་ལ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོགས་དུས་བདུན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་གོ་བསྡུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འགོ་
སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་རན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལས་ལྷག་པའྱི་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་དྤེ་འདྲ་འཛོམས་
པ་ཡྱིན་ན། ནུས་པ་དང་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་འདོན་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོད་སྡྤེར་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་
ང་ཚོ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བསར་དུ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ update སྐོར་ལ་
བཀའ་མོལ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ད་
ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མར་ལན་འདྤེབས་གནང་བ་དང་འཕྲོས་ནས་གནས་ཚུལ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཐོག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཚོར་
བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། མྱི་མང་ནང་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ། སོ་
སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་བལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་རྣམ་པ་དྤེ་སོ་རུ་ཕྱིན་པ་
ཞྱིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེར་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་གནང་སོང། དྤེ་འདྲ་ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེར་ང་
ཚོ་ཚང་མས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་གསུམ་དུས་སྐབས་སུ་རྤེད། བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་སོབ་ཕྲུག་འགས་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་ཁོང་ཚོས་གསུམ་དུས་སྐབས་སུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་ཁོང་ཚོས་
རྒྱལ་སར་སྤེལ་ནས་གཅྱིག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་དོན་ཐོག་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་གོ་རོགས་ཧ་ཅང་གྱི་སོ་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་མཐོང་ཚུལ་
དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོར་འབྤེལ་བ་བྱས་ཡོང་གྱི་འདུག སྤེང་ལོར་རང་གྱི་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོ་གཞོན་སྤེས་
དང་གཞོན་ནུ་འགའ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་མཉམ་དུ་འབྤེལ་ལམ་བྱས་ནས་སྤེལ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཡར་ཡོང་ལ་
ཉྤེ་བའྱི་སྐབས་ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་ཐུག་པར་སྤེབས་བྱུང་། དྤེ་དུས་ང་ལ་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་འདུག་བརོད་ན། ང་ཚོ་བོ་ཕམ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། ཁོང་ཚོས་
ཁྱོད་རང་ཚོའྱི་ལྟ་བ་དྤེ་དང་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བརོད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་
དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་གོ་བརྡ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་བསམ་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕོགས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་རྤེད། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་
རྱིགས་རྤེད། ཁོ་ཚོར་ང་ཚོ་རྒྱབ་སོར་དགོས་སྟབས་དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་གོ་བརྡ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཕྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལའང་སྤེམས་
འཚབ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ག་རྤེ་བསམ་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ང་ཚོ་མང་གཙོ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་སྡྱིངས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཡོང་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བགོ་གྤེང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གཅྱིག་མཉམ་
དུ་ཡོང་ནས་ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག་གམ། སོ་སོའ་ིལྟ་བ་མྱི་འདྲ་བར་བསྡད་ན། ལས་འགུལ་དྤེ་བོད་སྱི་པའྱི་ར་
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དོན་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཕན་པ་ཅྱི་ཞྱིག་སྒྲུབ་རྒྱུ་འདུག་གམ། ཡང་ན། དྤེ་འདྲའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
ལ་དཔག་པའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་སམ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཅྱི་ཞྱིག་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག་གམ། དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་འདུག་སམ། 
 དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་བ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་རྤེད། གཞོན་སྤེས་འགའ་ཤས་ ཤྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོར་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། 
རྱིམ་པ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་དང་ལ་སོགས་པར་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ཕྲྤེད་དར་མྱི་འདྲ་བ་དྤེ་རྱིགས་བྱུང་ཡོད། ཡང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཕྲྤེད་དར་གྱི་ཐོག་ལ་༸སྐུ་མདུན་དང་མཉམ་དུ་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་གྱི་པར་ཡོད་པ། དྤེ་འདྲའྱི་འོག་ལ་ཡུལ་ལུང་གྱི་སྐད་
ཡྱིག་ཐོག་ནས་བྱིས་ཏྤེ་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སྤེལ་འདུག དྤེར་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་དག་ལའང་སོ་སོའ་ིཚོགས་པ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སུ་ཡྱིན་རུང་
དྤེར་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་པོའ་ིསྐུ་པར་སྒྲྱིག་རྒྱུར་ང་ཚོ་བོད་མྱིར་འདོད་པ་མྤེད་ནའང་
བཙན་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་སྒྲྱིག་ཏུ་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་རུང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་
ཞྱིག་ཁྱྤེར་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་འདུག བྱས་ཙང་
ངས་འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཞྤེན་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་གོ་རོགས་དྤེ་གགས་ཆྤེ་རུ་དང་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་འགན་ཁྱྤེར་ནས། ད་ལྟ་སྤེར་ཀ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ནས་འགྱིག་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ནུས་པ་འདྱི་མཉམ་དུ་སྤུངས་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་བཞྤེས་ནས། དྤེར་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་དངོས་གནས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརམས་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སྤེབས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 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་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་དྤེར་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ཕྲྤེད་དར་གྱི་ཐོག་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་མྱིན་དང་། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་པར་དང་དྤེ་འདྲ་བྤེད་སོད་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ངས་གོ་བ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་
བའྱི་སྐབས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ང་རང་བཀའ་བོན་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མྱི་མང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་གནས་བསྡད་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བོད་མྱིར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ང་
ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད། ལས་འགན་ཡྱིན་པས་མ་ཚད་ལས་འགན་དང་འདྱི་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་མྱི་མང་ངོས་ནས་གང་མང་མང་རྒྱབ་
སོར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ལ་རྤེ་བ་ཞྱིག་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པར་གནས་བསྡད་ཡོད་སྟབས། 
མཐའ་མ་སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་སོ་སོ་མྱི་རྤེ་རྤེས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རྤེད། ལངས་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
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ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་བོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཀུན་སོང་བཟང་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཁ་སྣོན་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་སོན་གྱི་ཚོགས་པ་ ༦ གྱིས་ས་ཡྱིག་བརྒྱབས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མདུན་ལོག་སྟྤེང་དུ་ཕུལ་
བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནྱིའུ་ཡོག་གྱི་རོག་དྲ་འདྱི་ད་ལྟ་སོ་བརྒྱབས་མྤེད་པ་ངས་ཤྤེས་སོང། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ངས་ང་རང་གྱིས་
བསམ་བསྡད་པ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཤྤེས་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། དང་པོ་ཚོགས་པ་དྲུག་གྱི་ས་ཡྱིག་བརྒྱབས་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབྱོར་བསྡད་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་རྤེད་དམ་ཡང་ན་འདྱི་གསར་པ་ཞྱིག་རྤེད། གལ་སྱིད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབྱོར་
བསྡད་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཡྱིག་སྣོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་སུ་ཁྱྤེར་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་
ཆའྱི་ཐོག་ཏུ་བཞག་ན་གང་དུ་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད་དམ། གཉྱིས་པ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་བདག་པོ་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་
འཁྱམ་རྤེད་འདུག་གམ། འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ས་འདུག་གམ། ཁ་བྱང་འདུག་གམ་ཚང་མར་བལྟས་ནས་ཡྱིག་ཆ་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ ཤྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་གསོལ་ལོག་སྟྤེང་ལ་གཞག་ཟྤེར་ན་འཇོག་རྒྱུའྱི་
ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་གསོལ་ལོག་ཐོག་ལ་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ཁྱྤེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ས་མཚམས་འདྱི་གང་དུ་སྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་དམ། ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དགོངས་དཔད་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དང་པོ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་དང་ཁ་པར་
སྤེབས་སོང་ཟྤེར་དུས། གོས་ཚོགས་སུ་གྤེང་སོང་མང་པོ་བྱས་སོང་། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ངས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ལ་གང་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱས་
མྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་གཅྱིག་ཚད་ལྡན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ང་ལ་ཁ་པར་སྤེབས་སོང། ཁྱོད་ལ་ཁ་པར་སྤེབས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེང་སང་དུས་རབས་ ༢༡ པའྱི་ནང་དུ་དྲ་ལམ་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ཁ་པར་འདྱི་རྱིན་གོང་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ནས་སྤེབས་
མཁན་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ཀང་། ཁ་པར་སྤེབས་ཚད་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡར་དྲངས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་སང་ལམ་གྱི་སྐད་
ཆ་ཚང་མ་ལོགས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་གཅྱིག་
རྤེད་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་ངས་སོན་ཚུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའུ་ཡོག་གྱི་དོན་རྐྱྤེན་དྤེ་རྤེད། དང་པོ་འདྱིར་ཚང་མར་རྒྱུགས་
པ་ལྤེབ་བརྡུང་བྱྤེད་ཀྱི་མྱིན། ཨ་རྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་དྤེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། སོན་མ་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དང་འབྤེལ་ནས་གཅྱིག་སྤེབས་པ་རྤེད། བར་མཚམས་ཤྱིག་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཚང་མ་ལོགས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚིག་ཟྱིན་བྱས་ཏྤེ་ཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྡོད་ཀྱི་མྱིན་ཞྤེས་གྤེང་བ་རྤེད། བར་མཚམས་ཤྱིག་ལ་
མར་གཅྱིག་གཡུགས་བཞག་སྐབས་དྲྱིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་མར་གཡུགས་བཞག་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་
དུས་ངས་ག་རྤེ་བསམ་པ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་འདྱི་བརན་ཙམ་དང་བརླྱིང་ཙམ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྤེད་མོ་རྤེད་
ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམས་ནས་ང་རང་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། 
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ང་རང་ལ་དོགས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད། རྔ་དྤེ་ཤར་ཕོགས་ལ་བརྡུངས། འཆམ་དྤེ་ནུབ་ཕོགས་ལ་འཁབ་ཀྱི་མྤེད་དམ་སམ་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་དོགས་
འཆར་རང་ཡྱིན་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་ཁ་སང་ངས་ཚགས་པར་ཁག་ནས་ནྱིའུ་ཡོག་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེར་གཞུང་འབྤེལ་དང་
མཐུན་པ་ཞྤེས་ལུང་གཅྱིག་དྲངས་འདུག འདྱིའྱི་ལུང་འདྱི་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆྤེ་མཐོང་དང་ལྡན་པ། ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་ཟྤེར་བའྱི་ལུང་འདྱི་
དྲངས་པ་རྤེད། ལུང་འདྱི་དྲངས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད། ༢༠༡༡ ནས་ར་དོན་གསུམ་འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ང་
ཚོས་ལས་འགུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་རྤེད། ལྡྱི་ལྱིར་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཁོ་ནའྱི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་བ་རྤེད། འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ར་དོན་འདྱི་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་
རྤེད། འདྱིར་སྐད་བརྒྱབས་དང་མ་རྒྱབ་ཀྱི་གནད་དོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱིར་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཚིག་ལ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ན་འདྱི་
རྒྱུ་མཚན་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་བསར་དུ་གྤེང་སོང་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་ལམ་ཁ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་
ཕར་འཇོག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་ཆྤེན་པོ་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དང་། སྱི་འཐུས་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་རང་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད། 
སྐབས་དྤེ་དུས་ཕྲྤེད་དར་སྟྤེང་གྱི་ཡྱི་གྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ང་ཚོ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་
གཅོད་ནང་དུ་འཛོམས་ནས་ཕྲྤེད་དར་བཟོ་མཁན་གྱི་ཁུངས་སུ་ཡོད། གཙོ་བོ་ཕྲྤེད་དར་དང་མཉམ་དུ་ཡྱི་གྤེ་བཟོས། དྤེ་ནས་དབྱྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་
བསྒྱུར་ཆ་ཚང་ལུགས་དང་མཐུན་པ་བྱས་ཏྤེ་སྤེལ་བ་རྤེད། སྤེལ་བའྱི་རྤེས་སུ་ལས་འགུལ་ཆ་ཚང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བྱས་ཏྤེ་བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ། 
ལས་འགུལ་གྱི་རྤེས་སུ་སྐད་འབོད་བརྒྱབས་དང་མ་རྒྱབ་ང་རང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་སྤེབས་པ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོས་མྱི་མང་གྱི་ཁོད་དུ་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྲྤེད་དར་འདྱི་སྐབས་དྤེ་དུས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དགོངས་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲྤེད་དར་ཚང་མ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཕྲྤེད་དར་འདྱི་
གཅྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅྤེས། ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་ཟུར་དྤེ་འདྲས་གསུངས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ང་ཚོས་
ཕྲྤེད་དར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བཟོས་ཡོད་ཅྤེས་ཡྱིག་ལན་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་ལོགས་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་
པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སྱིར་བཏང་གྤེང་སོང་དྤེ་མ་བྱས་དགོས་སམ་སོང་ཡང་། ས་གནས་ཁོ་རང་ལ་མྤེ་ཤྱི་ཟྱིན་དུས། ང་
ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་ཤྱིང་བཤག་པ་འཇོག་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད། མ་འོངས་པར་ཡག་པོ་བྱུང་རྒྱུ་དང། གལ་
སྱིད་མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྱིགས་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཕྱི་ལོགས་ལ་བཞུགས་བསྡད་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཁོམ་ལ་ཐོན་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ལས་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ང་ཚོར་འགལ་ཟླ་འདྱི་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དྤེ་འདྲའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ནས་སོབ་ཕྲུག་རྒྱབ་སོར་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ས་རྤེད། དྤེ་དག་ཕར་
འཐྤེན་ཚུར་འཐྤེན་བྱས་ནས་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུའྱི་ཉུང་དུ་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་
པོའ་ིཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ར་བའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་འདུའྱི་ལས་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མ་གཏོགས་གང་བྱུང་ཁྱྤེར་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་
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ལྟའྱི་འདྱིར་གོས་ཚོགས་འགོ་ཚུགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་མོལ་དྤེ་འགོ་བསྡད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཡྱིག་
ཆ་ཚང་མ་རྒྱུན་ལས་སུ་འབྱོར་སོང། རྒྱུན་ལས་ལ་སན་སྒྲོན་ཞུས་ནས་འབྱོར་ལན་བཏང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ལན་འདྤེབས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་འདུག་གམ། ལགས་སོ། 
 འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དང་དྲྱིས་ལན། དྤེར་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་བཅས་ཚང་
མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་འགོ་ ༡༡ སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གཅོག་ཆ་དྤེར་དགག་པ་བསོན་
མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་རྱིས་འགོའ་ིསྣྤེ་ལྤེན་གྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༤༧,༠༠༠ རྤེད། དྤེའྱི་
གཅོག་ཆ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༠༠༠ རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༤༦,༠༠༠ རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་དྤེར་དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
སྟབས། དགག་བྱ་བྱྤེད་མཁན་གྱིས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། ༤༧༠,༠༠༠ ནང་ནས་ ༡༠,༠༠༠ བཅག་པ་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧྱིན་
སོར་ ༤༦༠༠༠༠ ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེར་དང་པོ་དགག་པ་བསོན་མཁན་ཡོད་སྟབས། དགག་པ་བསོན་མཁན་
རྣམས་ཀྱིས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅོག་ཆར་དགག་བྱ་བྱྤེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག གཉྱིས། 
གསུམ། ༡༨ དང་། གཅོག་ཆ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་གྱིས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། དགོངས་དག མ་རྤེད། གཅོག་ཆ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་
འདུག་གསུང་མཁན་གྱིས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། ༡༣ ། ༡༨ དང་ ༡༣ ཆགས་སོང། འདྱི་ཡྱིན་དུས་གཅོག་ཆ་དྤེ་
འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུང་མཁན་དྤེ་ཐོན་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ འོག་ནས། གཅོག་ཆ་ཟགས་པ་རྤེད། ༽ མ་རྤེ་མ་རྤེད། གཅོག་ཆ་ཐོན་པ་རྤེད། 
༼འོག་ནས། གཅོག་ཆ་ཟགས་པ་རྤེད།༽ མ་རྤེད་མ་རྤེད། གཅོག་ཆར་དགག་པ་བསོན་མཁན་སྱི་འཐུས་ ༡༡ བྱུང་སོང། ༼འོག་ནས། ༡༨ ། 
༡༨ ༽ མ་རྤེད་མ་རྤེད། ༡༡།༡༡ རྤེད། ༼འོག་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག༽ གཙོ་སོང་བྱྤེད་མཁན་གྱིས་གཙོ་སོང་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་
དྤེར་ཐུགས་ཁྤེལ་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། ངས་ཕག་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་བརྱིས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ ༡༡ གྱིས་རྒྱབ་སོར་གནང་སོང། བསར་དུ་
འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགོ་ནས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། 
 དང་པོ་དྤེར་གཅོག་ཆ་དྤེར་དགག་བྱ་བྱྤེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། ༡༨ དགོངས་དག  
གཅོག་ཆ་དྤེར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། ༡༢ སྱི་འཐུས་གཅྱིག་བརླགས་ཟྱིན་
འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཅོག་ཆ་དྤེ་ཐོན་མ་སོང། གཅོག་ཆ་མ་ཐོན་པའྱི་ཐོག་ནས། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་འབོར་དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མྤེད་སྟབས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ཡྱིན། 
 སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྱིས་བསྡོམས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༨༩༠,༢༧༤ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་གཅོག་
ཆ་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ཧྱིན་སོར་ ༡,༨༩༠,༢༧༤ ལགས་སོ། 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 རྱིས་འགོ་གཅྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༦ པ་འདྱི་ཡྱིན། བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་སྦྲག་
བསྐུར་ ཤྱིས་ཤོག་པར་བསྐྲུན་ལབ་འདུག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབྱི་སྟངས་དང་བོད་ཡྱིག་གཉྱིས་བསྡུར་ན་གཅྱིག་པ་རྤེད་དམ། གལ་སྱིད་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། འདྱི་ལོ་གསར་དང་ཆང་ས་རྱིགས་ལ་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་དམ་ཡང་ན་གང་འདྲ་
རྤེད་དམ། ཤྱིས་ཤོག་ལབ་འདུག རྤེན་འབྤེལ་མཚོན་རྒྱུའྱི་ཤྱིས་ཤོག་འདྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་དམ། དྤེ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག 
དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གང་ལ་ཡོད་དམ་འདྱི་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གང་ནས་ཡྱིན་ནམ། རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ཀོག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༦ པ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། Post card འདྱི་ང་ཚོ་ད་ལྟ་འགྤེམས་སྟོན་ཁང་ལ་པར་རྱིང་
པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ནས་དཔར་རྒྱབ་པ་དྤེ་འདྲ་ནག་པོ་དཀར་པོ། འདྱི་འགྤེམས་སྟོན་ཁང་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཁོ་རང་ཚོས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་དྤེ་རྱིང་འདྱི་གཅྱིག་བྱུང་ན་བསམས་བྱུང། Set ༦ པར་རྱིང་པ་དྤེ་འདྲ་པར་བསྐྲུན་
བརྒྱབས་ནས་ང་ཚོས་དྲྱིལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱི་གྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། པར་རྱིང་པ་པར་བསྐྲུན་རྒྱག་རྒྱུ་
རང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Post card 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༣ པ་དྤེར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྲ་
རྒྱའྱི་མྱིང་གཞུང་གསར་བཟོའ་ིཆྤེད་དུ་སོར་མོ་ ༡༤,༧༢༧ ཞྤེས་འདུག གལ་སྱིད་དྲ་རྒྱའྱི་མྱིང་གཅྱིག་ཡར་བསར་བཟོ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དངུལ་དྤེ་འདྲའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་བྱས་
ནས་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ པ་འདྱི་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ད་ལོའ་ི
ལོར་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཏན་ཏན་དགོས་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་མར་ཕྲན་ཙམ་ཞྱིག་འགྤེལ་བརོད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེར། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ལན་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་གནང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༣ པ་དྲ་རྒྱའྱི་མྱིང་ཟྤེར་བ་འདྱི་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། Web domain 
འདྱི་ལོ་རག་ཏུ་དངུལ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། Web domain ཟྤེར་ན་ང་ཚོ་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། Tibet.net དང་ Bod.asia དྤེ་
དག་ཚང་མ་རྱིན་མྤེད་མ་རྤེད། དངུལ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དྤེ་ད་ག་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དྲ་རྒྱའྱི་མྱིང་བསར་གསོ་ཟྤེར་བ་འདྱི་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་གང་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༣ པ་འདྱི་རྤེད་དམ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་
རྱིས་འགོ་ཨང་ ༣ པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་གཞན་གཅྱིག་གྱི་འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ལས་
འཆར་འདྱི་ཁོང་གྱིས་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། ད་ལོ་ང་ཚོ་ལས་འཆར་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཁོར་
ཡུག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བྤེད་སོད་གཏོང་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་སྐབས། ང་ཚོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སྱི་
ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ངོས་ནས་གཅྱིག་ལས་ཀ་གགས་ཆྤེ་ཙམ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་ཤོག་གསུམ་ཡོད། གཅྱིག་ང་ཚོ་
ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོར་ཟབ་སོང་གཅྱིག་དང་། གཅྱིག་ཡང་ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོ་རང་བཞྱིན་གྱི་
གསལ་བསྒྲགས་ཤྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུར་དངུལ་ཞྱིག་སྤྲད་ན་གགས་ཆྤེ་རུ་
གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། གསུམ་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ software ཞྤེས་བོད་སྐད་ནང་དུ་ངས་ཚིག་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་བྱས་ཏྤེ་སྱི་ཚོགས་
དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ནས་བོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་བགོ་གྤེང་གང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། འདྱི་དཔད་པ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་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 ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བངས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། དང་པོ་འདྱི་ད་གྱིན་ follow the money ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད། 
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བཀའ་མོལ་གྱི་འགོས་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། འདྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། follow the leader ཞྤེས་པ་ཞྱིག་
ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་ལ་ཕན་གྱི་རྤེད། ངས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། follow the time 
ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཀང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གོང་ཆྤེན་པོ་ཕོག་ས་རྤེད། བྱས་ཙང་དུས་ཚོད་ལ་དམ་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་དང་སྟངས་འཛིན་
དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་ follow ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་མཉམ་དུ་མར་དྲུད་ནས་དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དྤེ་ནས་གཙོ་བོ་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྱི་ཡྱིན། ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་དངུལ་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་ང་ཚོ་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བར་
རོགས་རམ་གགས་ཆྤེན་པོ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསལ་བསྒྲགས་རབས་དང་རྱིམ་པར་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུའང་བྱུང་བ་
རྤེད། ཁོ་གང་ལྟར་གཏམ་བཟང་དང་ཕུགས་བརན་པོ་དང་གང་ལྟར་ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་གཏམ་བཟང་དང་ཡག་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་རྱིགས་དྤེ་རྒྱ་བསྒྲགས་འབོད་བསྒྲགས་
མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་བཀའ་དྲྱིན་ཅན་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ལོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོ་གནང་སྡོད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ག་རྤེ་
བཀའ་གནང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨོ་ཁོང་ཚོར་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་རོགས་རམ་གགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་འབུམ་ཁ་ཤས་
རོགས་པ་བྱས་པ་འདྱིས་ཁོང་ཚོར་ཕན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོགས་ཡོང་། ང་ཚོའྱི་དྤེ་ཚོར་ཆ་འཇོག་དྤེ་ཙམ་མྱི་འདུག མཐོང་ཡང་དྤེ་ཙམ་མྱི་འདུག་
བསམ་པ་དགོངས་པའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་མང་པོ་གཅྱིག་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་གནང་
བའྱི་རྤེས་སུ་ང་རོགས་ཚོགས་དྤེ་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད། ཐུགས་ཕམ་གནང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཁག་ཅྱིག་ལ་གསལ་བསྒྲགས་ཇྱི་ཙམ་
ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ཡྱིད་གཟབ་མ་གནང་ན་ལོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའ་ིསོན་གྱི་འབྤེལ་ལམ་དང་། འདྱི་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་
ཚོའྱི་སྤེམས་སུ་དོ་ཕོག་ཅྱིག་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག་ཅྤེས་ངས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 Follow The Money རྤེད། Follow The Time རྤེད། Follow The Leader རྤེད་ཚང་མ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་རྒྱབ་སོར་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་
གམ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་བགོ་གྤེང་འདྱི་ཡོང་སྐབས། ངས་འདྱི་མཚམས་རྤེ་གནད་འགག་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐ་སད་ཅྱིག་བྤེད་སོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད། རྒྱབ་སོར་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་མྱི་མང་ལ་ཚོར་བ་གགས་ཆྤེ་དྲགས་ན། དྤེ་འདྲ་རང་མ་རྤེད། གཞྱི་རའྱི་མྱི་མང་
འཛུལ་ཞུགས་བྱྤེད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཉུང་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱབ་སོར་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བལྟས་ན། རྒྱབ་སོར་གགས་ཆྤེན་
པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་དངུལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང། འབུམ་ ༥༠༠༠ ཟླ་ ༦ ནང་དུ་བྱུང་བཞག་པ་དྤེ་བཙན་བྱོལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་
དུ་མཐོ་ཤོས་ཤྱིག་དང་ཐྤེངས་དང་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཞུས་ན། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་རོགས་ཚོགས་ཆུང་བ་དྤེ་དག་གྱིས་སྤེམས་འཚབ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཉྤེ་ཆར་རང་ཕ་རན་སྱི་ལ་
འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ AET ཁོ་རང་ཚོས་ངར་དུས་ཚོད་གཅྱིག་སྤྲོད་རོགས་གནང་ཟྤེར་གྱི་འདུག ཡྱིན་དང་ཡྱིན། AET ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་
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ཆྤེན་པོ་རྤེད། རོགས་ཚོགས་ཆུང་བའྱི་གས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕར་བཅར་གྱི་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཐོག་ནས་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན་ཚུར་ཡོང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ཕར་བཅར་གྱི་ཡྱིན། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་ 
Denmark ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ Danida བཅས་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པར། Sweden ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ IM རོགས་ཚོགས་ཡོད་
མཁན་ཚང་མར་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་བཅར་ནས། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་འདུག བཀའ་དྲྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཞུས་པར་བརྤེན་ནས་གཏམ་
བཟང་ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་མཁན་ཆུང་བ་དྤེ་དག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ལྡབ་ལོག་གཉྱིས་གསུམ་མང་དུ་བཏང་བ་ཉྤེ་ཆར་རང་ང་ཚོ་ཚོགས་
འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་གང་ལགས་ཞུས་ན་མྱི་དང་མྱི་འབྤེལ་བ་བྱས་ཏྤེ་ཕར་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས། 
འདྱིར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ཆགས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོར་རོགས་ཚོགས་
གནང་མཁན་ཆུང་བ་ཆྤེ་བ་ཚང་མར་གུས་ཞབས་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་དངོས་སུ་རང་བཅར་ནས་ཞུས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཉྤེ་
ཆར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སྐབས་སུ་ Sweden ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ IM ཕྤེབས་པ་རྤེད། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཚར་བ་དང་ཉྱིན་གུང་ཞལ་
ལག་ཁོ་རང་ཚོ་མཉམ་དུ་ཞུས། འདྱིའྱི་དགོང་མོ་ཁོ་རང་ཚོ་མཉམ་དུ་ཐུག སྱིད་སོང་གྱིས་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ནས་དུས་ཚོད་སྒྲྱིག་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཆུ་ཚོད་ལྔ་བཏང་བ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་ཆྤེ་ཆུང་ཚང་མར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆྤེ་ས་ལ་
དྤེ་དག་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པར་བརྤེན་ནས་གསུངས་ཡོང་སྐབས། ཆྤེ་ས་འདྱི་དག་གསལ་བསྒྲགས་ཐྤེངས་གཉྱིས་ལས་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་འདྱི་ཨ་རྱི་ནས་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཁོ་རང་ཕྤེབས་སྐབས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཟྱིན་
པའྱི་རྤེས་སུ་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཡ་ ༣ དང་འབུམ་ ༢ གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་སྟྤེ་ས་ཡ་ ༣ 
གསར་པ་ཡོད་ཅྤེས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱིས་མཚན་རགས་བསོན་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགན་ཡོད་
སྟབས། གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་བཏོན་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཅྱིག་ཁྱྤེད་ཚོས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཟྤེར་གྱི་མྱི་འདུག བཀའ་དྲྱིན་མ་
བསམ་མཁན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དངུལ་གཉྱིས་རག་པར་ཐྤེངས་གཉྱིས་ལས་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་སར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མཚམས་མཚམས་ང་རང་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག 
དྤེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འབྤེལ་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་ཐོག་ལ་ཕྲན་བུའྱི་དོ་སྣང་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་དུས། མང་གཙོར་རྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་
ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དཔྤེར་
ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། RC ལོ་ལྔ་དང་། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་གར་སྱིད་གཞུང་ཐོག་ནས་ 
Tibetan Rehabilitation Policy ༢༠༡༤ དྤེ་བཞྱིན་དངུལ་ས་ཡ་དང་ས་ཡ་རག་རྒྱུ་དྤེ་དག་གོས་ཚོགས་དང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འབྤེལ་
བ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་བྱུང་སོན་དང་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། མྱི་མང་ནས་ RC ལོ་ལྔ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་པོ་བྱུང་སོང་གོས་ཚོགས་དང་
འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། གོས་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁ་ཐུག་ལག་བསྟར་བྱས་བཞག་པ་རྤེད། 
Tibetan Rehabilitation Policy གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་སོང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་སོན་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་བཀའ་དྲྱིན་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། གནང་བ་རྤེད། ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང། ཨུ་ཏར་ཁན་ཌྱི་དང། ཝྤེསྱི་བྤེང་གྷལ་མངའ་སྡྤེ་བཅས་ནས་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་
ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ས་ཡ་ ༣ དང་འབུམ་ ༢ འདྱི་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་སུ་སན་སྤེང་ཞུས་ཙམ་མ་བྱས་ན། རྤེས་
མ་གོས་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ལག་བསྟར་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐྤེ་



78 
 

བྱུས་འདྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གོས་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་བཞག་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་གྱི་
ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་བསྟན་ཐུབ་ན་བསམས་ནས། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆར་སན་སྤེང་ཞུས་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་
ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་སྤེམས་ཁྤེལ་ཕྲན་ཙམ་ཞྱིག་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་མྱི་མང་གྱི་བཀའ་རྤེད། མྱི་མང་གྱིས་ང་
ཚོར་འགན་སྤྲད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་མང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་ལག་བསྟར་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངུལ་
ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་སྤེལ་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་འགོ་རྐྱང་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབྤེལ་བ་
མཐུད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ད་ལན་འདྱིར་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སོན་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ 
RC དང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རྱིས་ལྤེན་པའྱི་སྐོར་ནས་སོན་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། རྤེས་སུའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིས་ཀང་བཀའ་
ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཞྱི་བཟུང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འོག་ནས་ཟྤེར་
དུས། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་འདྱི་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་མྤེད་པ་བྱས་ཤོག་ཟྤེར་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་མྤེད་པ་བྱས་ཏྤེ་
འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་བཏོན་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འདྱི་ཞུ་
དགོས་པ་མྤེད། མྱི་མང་གྱིས་ཆ་ཚང་མཁྱྤེན་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དངུལ་འདྱི་མྱི་མང་ལ་རག་འགོ་ཡྱི་རྤེད། མྱི་མང་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཡོང་གྱི་རྤེད། མྱི་མང་ནས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་འདྱི་ཧ་གོ་ཡོང་གྱི་རྤེད། རྤེས་སུ་ལག་བསྟར་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ཞྱིག་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་རྤེད། དྤེར་དཔག་པའྱི་ལག་བསྟར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་བ་འདྱི་ར་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང། འདྱིའང་ཞུ་དགོས་མྱི་འདུག་བསམ་ན། རྤེས་མ་
ནས་འདྱིའང་མ་ཞུས་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཡང་མ་ཞུས་ན་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་
ཚོས་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ག་རང་འགོ་རྱིས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དྤེར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལས་འཆར་དང་རོགས་དངུལ་དྤེ་ཚོ་གོས་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ར་བ་ནས་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། དྤེ་
ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག རོགས་དངུལ་རག་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཐའ་
མ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་འཆར་ཡྱིན་ནའང་ལས་བསྡོམས་གོས་ཚོགས་སུ་འབྱོར་ནས་བགོ་གྤེང་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འགོ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ར་བ་ནས་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐད་ཕྲན་བུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་ན་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཆྤེད་མངགས་བགོ་གྤེང་བྱུང་མ་སོང་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ངས་གསལ་ཁ་ཞྱིག་བཏོན་ན་བསམ་བྱུང། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་འཆར་ལག་བསྟར་བྱྤེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་འབྤེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནས་དངུལ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། མ་ཞུས་པའྱི་གོང་དུ་དང་། འཆར་
གཞྱི་བཏྱིང་བའྱི་སྐབས་སུ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་བླུགས་པའྱི་སྐབས་སུ། མར་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་ US AID བརྒྱུད་ནས་
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ཡོང་རྒྱུར། འདྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དངུལ་འདྱི་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་འདྱིར་སྤེབས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་དངུལ་འདྱི་སྤེབས་
སོང་། སྤེབས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ལག་བསྟར་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ RC 
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འབྤེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་བང་རྱིམ་
དང་མ་སོང་ནའང་དབྱྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། Conceptual level བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ལས་འཆར་སྒྲྱིག་པ་དང་དངུལ་
ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེས་སུ་
དངུལ་སྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལག་བསྟར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཚར་ནས་ལག་བསྟར་
བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འབྤེལ་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག གསུངས་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ལྷག་སོང་ངམ། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་གྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ Sweden གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༡༧ དང་མཉམ་དུ་ཕག་རོགས་
ཞུ་མཁན་ཁོང་རྣམ་པ་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ལ་ཕྤེབས་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། གསུངས་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་འདུག་གམ། 
དགོངས་དག སྱི་འཐུས་དང་པོ་ཕག་སོན་ལ་རྐྱོང་མཁན་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། སོན་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་གནང། དྤེའྱི་རྤེས་
སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་སྟྤེ། ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཅྱིག་མ་ཞུས་ན་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་
མ་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིད་སོང་མཆོག བཀུར་འོས་ད་ལྟ་ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་
འཁྱྤེར་རག་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕྤེལ་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་བྱིས་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ངའྱི་བསམ་བོར་ System དྤེའྱི་འགོ་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ། ང་ཚོ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་གྱིས་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་དུས། མཁྱྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དང་པོ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིད་བྱུས་
གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་པ་གཅྱིག་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཚང་མ་གོས་ཚོགས་འདྱི་དང་
སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ལ་བརྤེན་ནས། འཛིན་སོང་གྱིས་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་རྱིང་པ་ཞྱིག་རྤེད། RC ཐོག་ལ་གསུངས་སོང། RC ཐོག་ལ་ང་གོས་ཚོགས་ཐོག་མ་སྐབས་ ༡༢ ནས་བྱས་ཏྤེ་ RC ཡྱི་ཐོག་རྣམ་པ་
ཚོས་དྤེབ་སྤེལ་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་པོ་མཇལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
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 གཞན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། འོ་རྤེད། རོགས་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་སྐབས་སུ་རོགས་ཚོགས་ཐོག་
ལ་འདྱིར་ཐོག་མར་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་དུས་ཞྤེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང། དྤེ་ཚོའང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡག་པོ་བྱས་ཏྤེ་གཟྱིགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
ར་བ་རང་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གྤེང་སོང་མྤེད་པ་ཨ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག མང་པོ་གཅྱིག་གྱིས་སྤེར་བདག་ཅན་ལ་གྱུར་བའྱི་སྐབས་
སུ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་དག་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་
མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་དྤེའྱི་མཇུག་ཡག་པོ་སོང་གྱི་
འདུག་ཅྤེས་སོན་མའང་ཞུས་མོང་ལ། ད་ལྟའང་འདྱི་གཅྱིག་པུ་གནང་ཐུབ་པ་དྤེའང་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་གསྤེས་ངས་འདྱི་འཁྲུགས་ཕྱིན་སོང། འདྱིར་ནང་གསྤེས་ཨང་ ༡་༤ ཀ་པ་འདྱིར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྤེ། (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀ་པ་ག་པ་གང་དུ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་དྤེ་རྤེད་དམ།) ལགས་ད་ལྟ་སྤེབས་རྒྱུ་
རྤེད་དམ། ང་སོན་ལ་ཕྱིན་བཞག་པ་རྤེད་དམ། ལགས་སོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྤེས་སུ་གསུང་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་པའྱི་གཏམ་དཔྤེ་ཞྱིག་མར་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གཏམ་དྲང་པོ་ཤོད་པའྱི་མགོན་པོ་དཀོན། བོ་དྲང་པོ་བྱྤེད་པའྱི་
དཔོན་པོ་དཀོན། ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གཏམ་དཔྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་རྤེད་མྱི་འདུག 
ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་མ་རྤེད། ངས་བཤད་པ་དྤེར་ལན་མྱི་འདུག ས་སྐོར་ཡུལ་སྐོར་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་འཁྱིད་པ་མ་གཏོགས། ངས་བཤད་པ་དྤེ་ལ་ལན་
ཁྱོན་ནས་རྤེད་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་གོ་བདྤེ་པོ་ཡོད་བསམ་པ་དྲན་
སོང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེར་ལན་རྤེད་མྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། གང་ལྟར་ལན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་སམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་གནང་ན་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དྤེ་ལ་ངས་གུས་འདུད་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་གཟྱིགས་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་དཔྤེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ས་དྲོ་བསྡད་ཡུན་རྱིང་། ཕྱི་དྲོ་འགོ་ཡུན་རྱིང་། 
ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ར་བ་ནས་འགོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཉྱི་མ་བསྤེལ་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲན་བུའྱི་དུས་
ཚོད་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་བཀུར་འོས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་
བསམས་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྐྱོང་དུས་གོ་སྐབས་མ་ཕུལ་ན། མ་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དྤེས་ན་གོ་
སྐབས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་རྱིམ་པར་རྤེས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་དྲྱི་བ་དྤེ་བསར་དུ་གསུང་
ཐུབ་ན་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། དྲྱི་བ་དྤེ་བསར་དུ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དྤེ་ལས་ལན་མྤེད་ནའང་འགྱིག་ས་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བསར་དུ་གསུང་གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག དྲྱི་བ་ཕྱིར་འཐྤེན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། 
ཕྱིར་འཐྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ན་ཡག་པོ་འདུག ཡང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་དུས་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་འདུག 
 དྤེ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། དྤེ་མྤེད་ན་སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སན་སྒྲོན་
གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༤,༡༡༣,༡༣༡ རྱིས་འགོ་དྤེར་སར་
གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༤,༡༡༣,༡༣༡ དྤེ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༌༤ འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག་སྟྤེ། ཕལ་ཆྤེར་ ༡༤ ཡྱིན་ས་
རྤེད། ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ལ་ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནས་མར་འགོ་ཡོང་དུས། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་
ལས་འཆར། དྤེའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ལོར་འབུམ་ ༥༨༣༩༦༦ ཞྱིག་བཞག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་དྤེ་ཚོ་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕོགས་ག་
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པར་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་ག་ཚོད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་སའྱི་ས་ཆ་གང་ནས་རྤེད། ཅྤེས་དྤེ་དྲྱི་བ་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་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཟྤེར་ནས་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལན་གྱི་དངུལ་འབོར་ནང་ནས་
གསལ་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་ལྷོ་ཤར་ Asia གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཚོ་ཚོགས་འདུའྱི་སོ་ནས་འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་
ནྱི་ང་ཚོ་ལོ་གསུམ་རྱིང་ལོ་རག་པར་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཚར་གཅྱིག་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཟབ་སོང་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ནང་གསྤེས་ཀ་པ་དྤེ་
ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཤྤེས་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་
སོང་། མ་གཞྱི་དྤེ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞྤེས་ལབ་རྒྱུའྱི་མྱིང་གཞུང་དྤེ་གནང་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཤྤེས་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། འདྱི་ང་ཚོ་ནང་ཚགས་རང་བྱས་ནས་ཞུས་བཞག་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
ཟབ་སོང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེར་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞྤེས་བརོད་ནས་མཚན་དྤེ་མ་འབོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་
ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་དྤེའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་ཞྤེ་ས་མ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། རྤེད་མོའ་ིརྤེད་ཆས་ལྟ་བུ་ཆགས་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེར་གནད་འགག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གནད་འགག་ཡོད་པ་
དྤེར་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བསོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་གང་དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ངྤེས་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་རང་དྤེ་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་དང་མྱི་འདུག་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟབ་སོང་འདྱིའྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་ལ་ཡྱིན་དུས། མྱིང་དབུ་མའྱི་ལམ་མ་བཏགས་ན་ཐབས་
མྤེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ལས་གཞྱི་དྤེ་གཙོ་བོ་ང་ཚོ་ Norway ཡྱི་རོགས་དངུལ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་བརྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་གསན་
ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོ་ན་ནྱིང་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། ད་ལོ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་ཁག་ ༩ གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་
ཅྱིག་དྤེ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག དགྤེ་རྒན་ཚོ་ཡང་དྤེ་བཞྱིན་ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་རྤེད། 
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འཆར་ཡོང་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་
བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་བ་དྤེ་སོན་མ་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། གོང་དུ་འབད་བརོན་གནང་བ་
དྤེར་གཞྱི་བཞག་ནས་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་གཞྤེས་ནྱིང་ཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་
སོན་མ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་གྱི་ནང་ནས་སོན་མ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་དང་། ང་ཚོས་དགུང་
ལོ་གཞོན་པ་རྣམས་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དགོངས་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཅོག་ཙེ་ཞྱིག་སང་ནས་བསྡད་ནས་གཏམ་བཤད་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པ་དང་། ཡར་མར་
གནས་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་བྱ་རྒྱུ་དང་ཐབས་ལམ་འདྲ་མྱིན་བརྒྱུད་ཚོགས་བཅར་བ་ཚོ་ཡང་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་ཐུབ་པའྱི་ངོས་ནས་གསར་གཏོད་ཅྱིག་
བྱ་རྒྱུ་མྤེད་དམ་སམ་ནས། དྤེ་བཞྱིན་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་
འཆར་དྤེ་མྱིང་བཏགས་དགོས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གཟྱིགས་སྟངས་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་རྤེད། ཅྤེས་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཡྱིན་ན་འོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ནའང་། དྲྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ནས་ལན་འདྤེབས་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ནས་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཞུ་ ཤྤེས་
ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༤,༡༡༣,༡༣༡ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་
བྱ། མྤེད་ན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཤོག་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས་
ཤོག་དྤེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་སུའྱི་ཕག་ཏུ་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་
གོན་གྱི་སོན་རྱིས་བསྡོམས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༤,༦༩༧,༣༧༠ རྤེད་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་ལ་གཅོག་ཆ་མྱི་འདུག་གམ།) དྤེར་གཅོག་ཆ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
རྱིས་འགོ་ ༡༡ གྱི་སྣྤེ་ལྤེན་དྤེ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཅོག་ཆའྱི་མཐའ་མཇུག་དྤེར་ཡོད་པ་རྤེད།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
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མཆོག སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཅོག་ཆ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་
ཨང་ ༡༡ དང་། གཅོག་ཆའྱི་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་མཇུག་མཐའ་དྤེ་ལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ ཚིག་བརོད་དྤེར་སྣྤེ་ལྤེན་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་
ཧྱིན་སོར་ ༥༠,༠༠༠ གཅོག་ཆ་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་ཧྱིན་སོར་ ༤༥,༠༠༠། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
གཅོག་ཆ་དྤེ་བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྡོམས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མྤེད་ན་དྤེ་ཐོན་རྒྱུ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་གཅོག་ཆ་དྤེ་བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་
གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༩༠༨,༥༦༨ རྤེད་འདུག དྤེའྱི་དམྱིགས་
བསལ་དྤེར་ང་ཚོས་གཅོག་ཆ་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་
ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་དོན་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་དྲྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ཆ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་འོག་ལ་ཡྱིན་པ་
དང་། དྤེ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་འོག་ལ་དང་། དྤེ་ནས་ཡང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་ལོགས་སུ་བྱས་ཏྤེ། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ལན་གནང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་དྤེ་དག་ལ་བསགས་
བརོད་དང་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་བྱྤེད་རྒྱུ་མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ང་ཚོས་གདུང་སྤེམས་
མཉམ་སྤེད་ཀྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཕྤེབས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ལྤེན་པའྱི་
ཐོག་ནས། བོད་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་སྐོར་མང་པོ་ཞྱིག་འཛམ་གྱིང་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དང་གསལ་བསྒྲགས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་གང་ཙམ་བངས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ར་
བའྱི་ད་གྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབྤེལ་བ་ཐད་ཀར་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཐད་ཀར་གྱི་ད་ལྟ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་
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ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཁ་སང་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་ནང་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པ། 
ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ ༢༠༠༠ ལྷག་དྤེ་དག་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཚོགས་བཅར་ཞུ་རྒྱུའྱི་སན་ཐོ་དྤེ་དག་ཚད་དང་ལྡན་པ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
བཙུན་མ་ ༢༦ ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཏྤེ། དགོན་པའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ཕུད་པ་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་དག་ང་རང་ཚོར་འདྱིར་གནས་ཚུལ་རག་པ་དང་། རག་པ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལ་གསལ་
བསྒྲགས་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ང་རང་ཚོའྱི་གསུང་སྐད་བསོན་སའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆ་དྤེ་དག་ནང་ལ་གང་ཙམ་བསོབས་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་དྤེ་ཐད་ཀར་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་སྟབས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་
གནང་སྟབས་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དམྱིགས་བསལ་ལན་གང་ཡང་མྱི་དགོས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༩༩༦,༣༠༠ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་
གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ། སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་གྱི་ནང་ ༡༌༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ང་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འབུམ་
རམས་པ་དང་། ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་འདུག ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་དང་འབུམ་རམས་པ་དྤེ་
དག་གྱིས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་གནད་དོན་ག་རྤེ་ཐོག་ལ་གྤེང་གནང་བ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་དང་
གང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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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 འབུམ་རམས་པ་དང་ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཚོགས་པ་རྤེད། 
ཉྤེ་ཆར་རང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢།༡༣ ཉྱིན་མོ་ཕལ་ཆྤེར་ཡྱིན་ས་ཡོད། དྤེ་ཚོགས་ཚར་ཙམ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་
འབུམ་རམས་པ་གནང་མཁན་དང་གནང་གྲུབ་པ། དྤེ་བཞྱིན་ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་ M Phil གནང་མཁན་དང་གནང་གྲུབ་པ་ཁོ་རང་ཚོ་ཚང་
མ་ཕྤེབས་ཏྤེ། ཁོ་རང་ཚོ་དོ་བདག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཉྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ཕྤེབས་ཏྤེ། གནད་དོན་
གང་དང་གང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་
ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཚོས་གནད་དོན་གང་དང་གང་གྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཞན་
ཡང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་འགོ་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སོ་སོ་
གཅྱིག་པུས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་བསྡད་ན་གནས་ཚུལ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཕོགས་བསྒྲྱིགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་
བགོ་གྤེང་བྱས་ཏྤེ། བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་ཕག་རོགས་གནང་སྟྤེ་སྤུས་དག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་ཡར་ཕྤེབས་ཏྤེ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཡང་ཁོ་རང་ཚོར་བརོད་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འགའ་ཤས་ང་རབ་འབྱམས་པ་བྱྤེད་འདོད་ཡོད་དྤེ་བརོད་གཞྱི་གང་གྱི་ཐོག་ལ་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བ། དཔལ་འབྱོར་དང་འབྤེལ་བ། ཆོས་རྱིག་དང་འབྤེལ་བ། ག་རྤེའྱི་སང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་རང་
ཚོ་ལ་ཡང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་དུས། ལོ་རྤེ་རྤེའྱི་མཚམས་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཡར་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་བོད་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་འབུམ་རམས་པ་གནང་མཁན་འདྱི་དག་རྱིམ་པས་འདྱིར་གཏན་འཇགས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གནང་མཁན་
ཆགས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལན་ཉྤེ་ཆར་རང་ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་གནང་མཁན་དང་། འབུམ་རམས་པ་རང་གནང་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ཟུར་
པ་གཉྱིས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕྤེབས་བསྡད་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པ་ལ་མང་ཙམ་མང་ཙམ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྤེས་ལབ་པ་བཞྱིན། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། འཕྲོད་བསྟྤེན་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། 
དྤེ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོས་བསྡུར་བྱུང་སོང་། ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ France ལ་ད་ལན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་ ༡༡ ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་
གྱི་ཚོགས་འདུ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཕ་གྱིར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྤེབས་སྐབས་ང་ཚོས་ཉྱིན་གཅྱིག་བོད་
པའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉྱིན་གང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་མཁས་པ། ཨ་རྱིའྱི་ནང་
ཡོད་པའྱི་མཁས་པ་དྤེ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་རྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་གནང་མཁན་ཆྤེད་དུ་མངགས་
ནས་ཕྤེབས་ཏྤེ། འཛམ་གྱིང་ནང་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཟྤེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཆྤེ་བ་ཕྤེབས་
ས་དྤེར་བོད་དོན་དྤེ་གྤེང་སོང་བྱ་དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས་ཏྤེ། སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡང་བཀའ་འཁོལ་བའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། བཀའ་འཁོལ་བ་
ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་རང་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་བྱས་ཏྤེ་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དྤེར་མཚན་ཐོ་བཀོད་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་བཞྱི་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་སྤེབས་ཀྱི་
འདུག དང་པོ་དྤེ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ཀ་པ་དྤེར་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟྤེ་གནས་ཁང་ཁག་དང་ལྷན་དུ་འབྤེལ་ལམ་ཉམས་གསོ་རྤེད་
དམ། དྤེས་ན་སོན་མ་འབྤེལ་ལམ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཉམས་གསོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གོ་བ་ལྤེན་དགོས་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟྤེ་གནས་
ཁང་དྤེའྱི་མཚན་ཐོ་དྤེ་གཅྱིག་གསུངས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་གང་སྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། གལ་སྱིད་རྒྱ་
གར་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟྤེ་གནས་ཁང་དང་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན། བརོད་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཡྱིན་ནམ། རྒྱ་གར་དང་བོད་པའྱི་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་རྒྱ་དཀར་ནག་གྱི་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཉམས་
ཞྱིབ་ལྟྤེ་གནས་མང་པོའ་ིནང་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་རྒྱ་གར་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟྤེ་གནས་ཁང་དང་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཉམས་གསོག་བྱྤེད་
དགོས་པ་དྤེས་དགོས་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་དྤེ་གཅྱིག་སྤེབས་སོང་། གཉྱིས་པ་དྤེ་ནང་གསྤེས་ང་པ་དྤེ་རྤེད། རྒྱ་གར་
ནང་ཡོད་པའྱི་འབུམ་རམས་པ་དང་ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་དཔྤེ་མ་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་འབུམ་རམས་པ་སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལྷག་ཙམ་བརོད་གཞྱི་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བོད་
དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་འཇོག་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕན་ཚུན་དབར་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཡོང་རྒྱུ་དང་། སོ་སོའ་ིབརོད་གཞྱི་ཐོག་
ལ་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་དང་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེ་མ་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུས་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་
གར་གྱི་ཕྱི་ལོགས་ལའང་རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་མང་པོའ་ིནང་ལའང་སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་དུས། བྱུང་ན་
ད་རྤེས་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ཚར་བ་རྤེད། ༢༠༡༦་་་༡༧ ནས་བཟུང་སྟྤེ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས། བོད་པའྱི་
སོབ་ཕྲུག་འབུམ་རམས་པ་གནང་མཁན་ཡོངས་རོགས་ལ། འགོ་གོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འགོ་
གོན་ཕུལ་དགོས་ལབ་ན། ཕུལ་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཅྱིག་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་ཐུབ་ན་དཔྤེ་མ་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་དང་
ཕན་ཐོགས་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེ་བསམ་འཆར་རང་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟྤེ་གནས་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་
བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལན་མཉམ་དུ་བསོན་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ཅ་པ་དྤེ། ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསོ་སོང་ལ་ས་ཡ་ ༡,༡༤༣,༨༨༨ གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཕལ་ཆྤེར་རྒྱབ་ལོངས་ནས་ཡག་པ་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་གང་རྤེད་དམ། ཉམས་ཞྱིབ་པ་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུར་ ཤྤེས་རྱིག་ལས་
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ཁུངས་ནས་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་འདྱིར་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསོ་སོང་ཟྤེར་དུས། གང་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་གཅྱིག་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རྤེད། རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་སུས་གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སར་རྒྱབ་ལོངས་ཀོག་ཆོག་ཆོག་འདུག་གམ། རྒྱབ་ལོངས་འཚོལ་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་
བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༠ ནང་གསྤེས་
ག་པ། བོད་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་མཁས་པ་གདན་ཞུ་དང་། བགོ་གྤེང་གསུང་བཤད་ཅྤེས་པའྱི་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་འདུག དྤེས་ན་བགོ་གྤེང་འཚོགས་
རྒྱུ་དྤེ་ག་དུས་ཚོགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། ཚོགས་ས་གང་དུ་རྤེད་དམ། མཁས་དབང་དྤེ་སུ་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་དྤེ་རང་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག དྲྱི་བར་ལན་གནང་རོགས། རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སན་སྒྲོན་གནང་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་འདྱིའྱི་ནང་གསྤེས་ཀ་པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟྤེ་གནས་ཁང་ཉམས་གསོ་དྤེའྱི་སྐོར་ནས། ཕལ་
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IIC,OBSERVER,VIVEKANANDA,INDIA FOUNDATION དྤེ་བཞྱིན་ Delhi JNU མཐོ་ས ོབ་གཙོས་པའྱི་ཉམས་ཞ ྱིབ་ལྟ ྤེ་
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མངགས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཁུར་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ 
Chennai དང་ Mumbai ལ་ཡོད་པ། Gangtok ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡོད་པ་དག་ལ་འབྤེལ་བ་
གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་ལོར་སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་བཞག་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའྱི་ཉྱིན་མོ་ཡྱིན་དུས། 
དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ Delhi IIC ལ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་བ་རྤེད། སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཁས་པ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཉྱིན་གང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཡོད་ལ། རྒྱ་གར་ནང་ནས་ད་ལྟའྱི་
གཞུང་འཛིན་མཁན་གྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ Murli Manohar Joshi གཙོས་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཏྤེ། ཉྱིན་
གང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགའ་དགོས་པ་གང་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། དྤེ་ཉྱིན་མོ་ Delhi ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་འདུག དྤེ་རྤེས་སུ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་དག་ཚང་
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མ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་ཕོགས་བསྒྲྱིགས་བྱས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཁོ་རང་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་
ལྟར་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཕོགས་བསྒྲྱིགས་བྱས། དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་སོང་གྱིས་ཕ་གྱིར་བཤད་བཞག་པ་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་ 
IIC ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ IIC རང་ལ་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་པ་ལྟར། དྤེ་ IIC ནས་དམྱིགས་བསལ་དཔར་བསྐྲུན་ 
Special Publication བྱས་ཏྤེ་ཉྤེ་ཆར་རང་བཏོན་གནང་སོང་། གཞུང་འབྤེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ IIC ཡྱི་དྲ་རྒྱ་ལ་བཞག་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ང་
ཚོས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་དང་ཆུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། 
འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ངས་ཞུས་ན་རན་པོ་མྱི་འདུག་སྟྤེ། དཔར་བསྐྲུན་ཁང་ཐོག་ནས་དཔར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་བརོད་གཞྱི་གནད་དོན་
འབྤེལ་བ་གལ་ཆྤེ་བ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོ་བང་སྒྲྱིག་ནས་བཞག་ཡོད། Cultural genocide འདྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་འདྱིར་
ཕྤེབས་འདུག Cultural genocide དང་ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བ། བ་སྤྲུལ་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཚོ་བང་བསྒྲྱིགས་ནས་བཞག་ཡོད། ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་དཔར་བསྐྲུན་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོའྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བྱྤེད་བཞྱིན་
ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
གཙོས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་རྤེད། དཔྤེར་ན་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་བཏང་བའྱི་སྐོར་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆྤེན་པོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་པ་རྤེད། 
Time Magazine གཙོས་པའྱི་བཀོད་པ་རྤེད། སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བཞྱིན་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་
མ་དོན་ཡོང་དུས། སྐབས་དང་དུས་ལ་དཔག་པའྱི་ཉྤེ་ཆར་སྐུ་ཕྲྤེང་ ༡༥ པས་གཙོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་དག་
ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཕལ་ཆྤེར་བོད་ཡྱིག་ནང་ཟྱིན་བྱིས་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད། ཚང་མ་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་རན་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་བང་བསྒྲྱིགས་ནས་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ཡོད་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་མཉམ་
དུ་འབྤེལ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ South Tyrol ལ་ཡོད་པའྱི་ European Academy ཐོག་ལ་མཉམ་འབྤེལ་གགས་ཆྤེན་པོ་གནང་
བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ལོ་ལྟར་བཞྱིན། དབྱར་ཁ་ལ་གཅྱིག དགུན་ཁ་ལ་གཅྱིག་དང། མཚམས་མཚམས་
གཉྱིས་གཉྱིས་བྱས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་རོགས་ཤྱིག་ད་ཐྤེངས་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་
ཟླ་འཇུག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྱིག་དང་མཉམ་འབྤེལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོགས་འདུ་དང་སྦྲགས་ནས་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་ Delhi ལ་ཚེས་ ༢༣།༢༤ ཉྱིན་མོ་ Delhi ཡྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གཅྱིག་ནང་ལ་ང་ཚོར་རྒྱ་གར་ནང་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེ་ཤོས་ནང་གྱི་ཆྤེ་
ཤོས་ཤྱིག སོན་མ་བོན་ཆྤེན་ཟུར་པ་ George Fernandes ཁོ་རང་གྱི་དྲན་རྤེན་ཆྤེད་དུ་ཕ་གྱིར་ཉྱི་མ་གཉྱིས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། མང་གཙོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལུང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་འདུ་
བསྐོང་མཁན་དྤེ་ National Endowment for Democracy (NED) དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཞོགས་པ་༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནྱི་ George Fernandes མཆོག་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་སྱིད་སོང་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཤྱིག་བཤད་རོགས་གྱིས་བྱས་ནས། མར་ཡོང་རོགས་གྱིས་བྱས་ནས་མགོན་ཤོག་འབྱོར་དུས། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
གཙོས་པའྱི་ང་ཚོ་འདྱིར་ཉམས་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་མང་གཙོའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་དག་
ཆ་ཚང་མ་གྱིར་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས། ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ཕྤེབས་པ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའྱི་ཐོག་
ནས་མྱི་སྣ་ཕལ་ཆྤེར་བཅུ་གངས་ཤྱིག་མར་བཅར་གྱི་ཡོད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་ཡོད་མཁན་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་
མ་འོངས་པ་འདྱིར་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
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ཐོག་ནས་ལོ་གཅྱིག་ནང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡང་ན་ལྡྱི་ལྱིར་བསྐོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་
ཐྤེངས་གཉྱིས་བསྐོང་ཚར་བ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོ་སྟབས་བསྟུན་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་
ཅྱིག་བསྐོང་བ་རྤེད། འདྱི་སོན་ལ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་སང་ལ་མཁས་པ་རོམ་པ་པོ་སྐད་གགས་ཆྤེན་པོ་ Gordon G. Chang, The Coming 

Collapse of China འབྱི་མཁན་ཁོ་རང་དང་། ཐའྤེ་ཝན་ནས་ཡྱིན་པ་ཡ ྱིན་ན། བདྤེ་སྲུང་བོན་ཆ ྤེན་གཞོན་པ་ Deputy Defense 
Minister གནང་མོང་མཁན་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་སྱི་ནས་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་བྱུང་འདུག དྤེས་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྤེབས་རོགས་གྱིས། གཞྱི་རའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
གཙོས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས། དམྱིགས་ཡུལ་ཡག་པོ་འདུག ལས་དོན་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་སན་སྤེང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསོ་སོང་བྱྤེད་པ་ཞྤེས་པའྱི་ཟུར་བརོད་དྤེའྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་མར་གཅྱིག་ཀོག་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསོ་སོང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཨང་ ༦ པ་དྤེར་གང་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་ན། ངོ་བོ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་
བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྤེད་པོ་ཤྤེས་མོང་ཅན་བསྡུ་ཐབས་དང་གསོ་སོང་
བྱ་རྒྱུ། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་བོད་རྒྱའྱི་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་མོང་དང་འཆད་རོད་རོམ་སྤེལ་ཐུབ་པ་གང་མང་གསོ་སོང་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་འདུག དྤེའྱི་
འོག་དྤེར་འགྤེལ་བརོད་སྱིང་བསྡུས་གང་འདུག་ཟྤེར་ན། བོད་དང་རྒྱ་ནག་སྐོར་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྤེད་པོ་ M Phil ཐོན་པ་དང་། དྤེའྱི་ Ph.d ལག་
འཁྱྤེར་ལྡན་པ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག དུས་བཅད་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ལས་བསྐོ་གསོ་སོང་བྱ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་
འོག་ལ་ཡང་རྒྱབ་ལོངས་ ༦་༡ འདུག དྤེའྱི་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་སོབ་ཡོན་དང་། གནས་རྱིམ་དྲུང་གཞོན་དང་སྡྤེ་འགན། 
ལས་དྲུང་དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད། སོན་ལ་ཕག་
རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེའྱི་འབྤེལ་བ་ཆགས་རྒྱུ་དྤེ་ ༡་༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ནང་གྱི་ཀ་པ་དང་ཅ་པ་དྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དྤེར་དྲྱི་བ་ཞུ་གྱི་མྤེད་དྤེ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོའྱི་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་ཚད་མཐོ་པོ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཏོག་ཙམ་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་རྱིས་འགོ་འདྱི་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་ཧ་ཅང་
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ཡག་པོ་འདུག དྤེས་ན་ཅ་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ། ཚད་མཐོ་པོའ་ི
ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཧ་ཅང་གྱི་དཀོན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་འདྲ་གསོ་སོང་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིས་འགོ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡག་
པོ་འདུག་བསམས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་མར་འགྤེལ་བཤད་གནང་དུས་གསོ་སོང་གནང་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིག་ངར་གསལ་པོ་ཆགས་མ་
སོང་སམ། མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་གནང་འདུག གསོ་སོང་གང་འདྲ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་དམ། དྤེ་ང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་། དྤེའྱི་སང་ལ་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
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 ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསོ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་དུས། 
དྤེ་སོན་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་དག་མང་ཆྤེ་བ་ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་པ་དང་། ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཞྱིབ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་དང་། ཁོ་རང་སོང་བརྡར་བྱས་ཏྤེ་
ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ཏྤེ་རོམ་གནང་རྒྱུ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུར་ཡར་རྒྱས་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་
བཞྱིན་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འབུམ་རམས་པ་དང་ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་ཡོད་མཁན་ཚོ། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
ལ་ཕྤེབས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཆགས་ན་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ཟམ་པ་དང་མ་སོང་ནའང་མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཐད་ཀར་
འབུམ་རམས་པ་ཐོན་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གནང་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འགའ་ཤས་གནང་མཁན་ཡོད་
པ་རྤེད་དྤེ། འགའ་ཤས་ཐྤེ་ཚོམ་སྤེས་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སོན་ལ་རྡ་རམ་ས་ལ་གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད་གཟྱིགས་འདོད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  
འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་ད་ལྟ་གནང་བཞག་པ་དང་། ཉྤེ་བའྱི་རབ་འབྱམས་པ་གནང་བཞག་མཁན་ཚོ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕྤེབས་
པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་རང་མ་རྤེད་དྤེ། དོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་སྟྤེ་ང་ཚོས་ཆ་རྐྱྤེན་ཞྱིབ་ཕྲ་ཡོད་པ་རྤེད། ཆ་ཤས་
འགའ་ཤས་ ཤྱིག་གང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལོ་གཅྱིག་ནང་ངྤེས་པར་དུ་ཟླ་བ་ ༣ རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁོ་རང་འབུམ་རམས་
པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ནས་ཟླ་བ་ ༩ དྤེ་ཁོ་རང་སོབ་གྲྭ་ལ་བཞུགས་རྒྱུ་བྱས། དྤེ་ནས་ཟླ་བ་ ༡ ཙམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
སྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་ཕྤེབས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིར་ཟླ་བ་ ༣ རྱིང་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འགོ་སྟངས། བརོད་གཞྱི་གང་དང་གང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་འབྤེལ་བ་ཆགས་ནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གང་གནང་གྱི་
ཡོད་མྤེད་དྤེ། ཆ་ཚང་འབྤེལ་བ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཆགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་ཉམས་ཞྱིབ་བརོད་གཞྱི་གང་གྱི་ཐོག་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་
སང་ལ་ཁོ་རང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་ཟླ་བ་ ༦ འདྱིར་བཞུགས་སྐབས། ཁོ་རང་རོམ་ཞྱིག་འབྱི་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རོམ་དྤེས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་ར་དོན་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རོམ་ཞྱིག་བྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་བཞུགས་རྒྱུ་ཟླ་བ་ ༣ རྱིང་རྡ་རམ་ས་ལ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས། སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་བརོད་གཞྱི་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་དང་། མ་
འོངས་པར་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་ཐོན་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། བྱུང་ན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ། འདྱིར་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཆགས་
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རྒྱུ་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཟམ་པ་དང་མ་སོང་ན་མ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་
ནའང་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་ཐོན་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ལྡྱི་ལྱིས་གཙོས་པའྱི་གོང་ཁྱྤེར་ཆྤེ་བ་ཁག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟྤེ་
གནས་ཁང་ནང་ལ། རྒྱ་ནག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོ་སྣང་གགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་གགས་ཆྤེན་པོ་གནང་དུས། བོད་པ་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་རག་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེས་ན་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་མཐོ་པོ་ཡོད་ཙང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། འགའ་ཤས་ཡང་འདྱི་འདྲ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེས་ན་ཁོ་རང་ཚོ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་འདོད་པ་རྤེད། གདམ་ཁ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་
རང་ཚོར་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་ཏྤེ། ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཏན་འཇགས་མ་ཆགས་གོང་ལ་ལོ་གཅྱིག་དང་ལོ་གཉྱིས། 
འདྱིར་ཕྤེབས་ཏྤེ་འབྤེལ་བ་དྤེ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་རྤེས་གསོ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་རྤེད། 
འདྱི་ལ་བརྤེན་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། འབུམ་རམས་པ་གཅྱིག་དང་ཉྤེ་བའྱི་རབ་འབྱམས་པ་གཉྱིས་རག་སྟངས་དྤེ་ལྟར་བརྒྱུད་ནས་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཕལ་ཆྤེར་འབྤེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། རྱིས་འགོ་དྤེ་བཞག་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༢,༩༠༦,༣༠༠ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་
བྱ། དྤེ་མྤེད་ན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཤོག་ཚང་མ་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་
འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༩,༡༥༦,༨༣༨ དྤེར་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༩,༡༥༦,༨༣༨ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་སྣྤེ་ལྤེན་དྤེ་ལ་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། སྣྤེ་ལྤེན་མྱི་འདུག གཅོག་ཆ་མྱི་འདུག) དྤེ་རང་རྤེད། མྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༥༢,༧༧༠ རྤེད་འདུག སར་གཅོག་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༥༢,༧༧༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་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 ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་སྣུམ་འཁོར་འདྲ་མྱི་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། སོན་མ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་
ཟྤེར་དུས། གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་པ་རྤེད། དང་པོ་གསུམ་ཡོད་དུས། གཅྱིག་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་པ་རྤེད་གསུངས་ཡོང་དུས། 
མདོར་བསྡུས་ན་ ༢༠༡༣། ༢༠༡༤ ནང་དུ་འབུམ་ ༡༤ སྤྲད་ནས་གཅྱིག་ཉོས་འདུག  ཡང་ད་ལྟའང་གཅྱིག་ཉོ་གནང་གྱི་འདུག  འདྱི་སྣུམ་འཁོར་
གཅྱིག་གྱི་རྱིན་པ་རྤེད་དམ། ཇྱི་ཙམ་རྤེད། དོན་དག་འདྱི་ག་ཚོད་རྤེད། འདྱི་ད་ལྟ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ང་ཚོ་
མ་གྱིར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྤེད། ཚང་མ་གོམས་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག གལ་སྱིད་ཉོས་ནས་གང་དུ་འཇོག་གྱི་ཡོད་
དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག གནས་སྟངས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། རོགས་རམ་དང་དྤེ་འདྲའང་རྤེད་མྱི་འདུག གཞུང་གྱི་བང་
མཛོད་ནས་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཆྱིབས་ཊོ་ནྱི་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རྤེད། གང་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ནས་ལན་བརྒྱབས་ནའང་འགྱིག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ནམ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན། རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་ནང་དུ་མོ་ཊ་གསར་པ་ཉོ་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལགས་ཞྤེ་ན། ད་ལྟའྱི་མོ་
ཊ་གཅྱིག་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་ Ford Motor Company ཡྱིན་པའྱི་སྣུམ་འཁོར་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཌར་འབུམ་བརྒྱ་བརྒལ་ནས་
འབུམ་ ༡༤༠ ལྷག་སྤེབས་བསྡད་པའྱི་མོ་ཊ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ཚད་གཞྱི་དྤེར་འབུམ་གཅྱིག་བརྒལ་བ་ཡྱིན་ན། སྣུམ་འཁོར་
གསར་པ་ཉོ་རྒྱུའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་མོ་ཊ་རྱིང་པ་ཡྱིན་པ་དང་སྣུམ་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་བཟའ་ཡྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་འཕྲོ་
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བརླག་ཡང་ཡང་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་བརྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ཆ་ཚང་ཚང་
བ་དང་། གསར་པ་འདྱི་ཉོས་ནས་རྱིང་པ་འདྱི་བཙོང་རྒྱུ་རང་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན། རྱིང་པ་དྤེ་ཕར་བསྡུས་ཡོང་སྐབས་
གསར་པ་དྤེ་གཤོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕག་ལས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག སྱིར་
བཏང་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་ཀྱི་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ IC བཟོ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་
འདྱི་ཞུས་ནས་འགྤེངས་ཤོག་འདྱི་ནས་འགངས་ནས་ཡར་ཕུལ་དུས། འདྱི་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྡ་ལན་གང་ཡང་གནང་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ནས་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ས་གནས་གཞན་དག་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་བྱས་ནས་དྤེབ་སྤེར་པོ་དྤེ་མ་རག་པར་སྐུ་ལས་མང་པོ་
བྱུང་ནས། མཐའ་མ་མཐའ་མ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་བསོད་ཀྱི་ལག་དྤེབ་ཉོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་ས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་དྲྱིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་རྤེད། དྲྱིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ལག་དྤེབ་སྤེར་པོ་བཟོ་རྒྱུ་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཟོས་ནས་ལོ་མང་པོ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་ལམ་ཁ་ནྱི་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཀ་དྤེ་དག་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་རུ་ངར་པོ་བྱས་ནས་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་ཚར་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་གནང་དགོས་ས་རྤེད་ཅྤེས་དཔལ་ལྡན་དྲྱིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མར་བཀའ་མངགས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཁྱད་མྤེད་
དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག དྤེང་སང་ལག་ཁྱྤེར་སྤེར་པོ་དྤེ་ཚོར་ཤོག་ལྷྤེ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འདྱི་རོགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ཤོག་ལྷྤེ་གསར་པ་
མཐུད་པར་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོར་ནས་ང་རང་ཚོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཞུགས་བསྡད་པའྱི་བ་མ་རྣམ་པ་ཚོ་ཤོག་བུ་
དྤེ་རོགས་ནས་བ་མ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚུར་ཕྤེབས་ནས་ཡུན་རྱིང་འགོར་གྱི་ཡོད་དུས། ཕར་ནས་ཆོས་ཚོགས་དྤེ་དག་སོ་རྒྱག་གབས་རྒྱག་གབས་ཀྱི་
དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་གཅྱིག་པུར་རག་ལུས་ཀྱི་མ་རྤེད། 
གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་དབུས་དང་ས་གནས་དྤེ་དག་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་དྤེ། ལམ་ཁ་མྤེད་པ་མ་རྤེད། ལམ་ཁ་
དྤེ་ཁྱིམས་མཐུན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕར་བརྡ་འདྤེད་བྱས་ཏྤེ་དབུས་དང་ས་གནས་ཡོངས་རོགས་ནས་ཚགས་
ཚུད་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། ལམ་ཁ་དྤེ་དག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དགོས་མཁོ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་ཁའྱི་ནང་ནས་ཁྱོན་ནས་ཐོན་མ་མོང་བའྱི་བསགས་བརོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཕྱི་བསོད་ལག་ཁྱྤེར་དྤེ་དུས་ཚོད་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་ཡོངས་
གགས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཉྤེ་བའྱི་ལོ་མཇུག་དང་ད་ལོའ་ིལོ་མགོར་ཐྤེངས་མང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། འགོ་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པ་ཟུར་ཙམ་
ཡང་བཤད་མྤེད། མྱི་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་འདུག་ཀང་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་འཚང་ཀའྱི་ནང་བསྡད་པ་ཡྱིན། དྤེར་མྱི་གང་ཡང་ཧ་མྱི་གོ་མཁན་མང་པོ་
ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་འདུག ཕར་བལྟས་དུས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་གྱི་སྐད་ཆ་ ཤོད་
སྟངས་དང་རྣམ་འགྱུར། དྤེ་དག་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ངས་ཐྤེངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་། དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་
ཐུབ་ན། རྱིམ་པས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རྤེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ལག་ཁྱྤེར་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་མཁན་གྱི་ལས་བྱྤེད་ལོ་ཆུང་བ་ ཤ་སྟག་རྤེད་
འདུག ཚང་མའྱི་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་སྟངས་དང་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དྤེ་མྱི་ཚང་མར་གཅྱིག་པ་བྱས་ཏྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་
ཅྤེས་དྤེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་རྤེད་འདུག སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ཁ་པར་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་
པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རོག་དྲ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག ཕར་གཅྱིག་བཏང་ནའང་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་བསྣན་ནས་མཐུད་ཟྤེར་གྱི་འདུག 
ཡང་དྤེ་བསྣན་ན་སྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་བྱྤེད་དུས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་ཁྱོན་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་ང་རང་
ཚོ་ཤྤེས་ཚད་སོ་དྲགས་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་དྤེ། གང་ལྟར་ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དྤེང་རབས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཡྱིན་ནམ་མྱི་ཤྤེས། འདྱི་
འཚམས་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུར་སྟབས་བདྤེ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་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་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུས་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ IC དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། དཀའ་
ངལ་གཅྱིག་འདྱི་ད་ལྟ་ Nori འདྱི་གཅྱིག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་འགོར་རྒྱུ་གཅྱིག ད་ལྟ་ཤོག་གངས་རོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཁ་སྣོན་འཇོག་རྒྱུ་དང་འདྱི་གཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕྤེབས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོར་བསགས་བརོད་གནང་བ་འདྱིར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་
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རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ང་ཚོ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དང་དོན་གཅོད་ཁང་ཚང་མ་ར་བའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གནས་ས་ཡྱིན་སྟབས། འགན་མང་པོ་ཞྱིག་བཞྤེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་ར་བ་ནས་
ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བར་ངོས་འཛིན་གནང་བ་འདྱི་ཏན་ཏན་ཕག་ལས་
གནང་སྐབས་སྤེམས་ གགས་འཕར་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཁ་པར་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་འདྱི་ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་
སུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལོ་ང་ཚོ་སོན་རྱིས་ནང་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འདྱི་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་
འབོར་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་སྒྲོན་གནང་མཁན་ལ་རྤེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྣུམ་འཁོར་གསར་
ཉོ་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་མར་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། རྒྱབ་ལོངས་དྤེར་གཟྱིགས་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་རྱིས་འགོ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཟྤེར་བའྱི་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཟྤེར་བ་ལྡྱི་ལྱི་དྤེར་དག་ཆ་མྱི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དྤེ་དག་གཅྱིག་བསྒྱུར་ཡོད་
པ་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག གསུང་རྒྱུ་འདྲ་མྱི་འདུག་གམ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ངམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་
བོན་མཆོག་གསུང་རྒྱུ་འགའ་འདུག་གམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། དྤེ་འདུག་
གམ། སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་དང་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་འདྱི་
གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོས་མཁོའ་ིགལ་ཆྤེའྱི་སྱིང་བསྡུས། སུད་སྱི་མྱི་མང་ནས་ ༢༠༠༥ ལོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའྱི་སྣུམ་འཁོར་ Ford Endeavour ༢༠༠༦ ལོ་འདྱི་ནས་བཟུང་གསོལ་རས་བརལ་གནང་གྱིས་ད་ཆ་ལོ་འཁོར་ ༡༠ 

ལ་ཉྤེ་བ་དང། རྒྱུགས་ཚད་ཀྱི་ལྱི་མྱི་ཊར་ ༡༣༥,༥༧༧ ཕྱིན་ཡོད། ད་ཆ་སྣུམ་འཁོར་རྱིང་སོང་གྱིས་སྣུམ་ཡང་ལྱི་ཊར་གཅྱིག་གྱི་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ ༥ 

ལྷག་རྒྱུགས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད། དྤེར་བརྤེན་བཟོ་བཅོས་ཡང་ཡང་རྒྱག་དགོས་པ་སོགས་ཀྱིས་གསར་བརྤེ་བཀའ་འཁོལ་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། སྣུམ་
འཁོར་གསར་ཉོའ་ིར་འཛིན་ལྟར་ལོ་ལྔ་ལྷག་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང། རྒྱུགས་ཚད་ཀང་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཕྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱབ་
ལོངས་འདྱི་རྤེད་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༥༢,༧༧༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༩༢༥,༥༣༦ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༢,༩༢༥,༥༣༦ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པར་དགག་བྱ། 
མྤེད་ན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་
བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༠༠༦,༢༢༩ རྒྱུན་གོན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
སྣྤེ་ལྤེན་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༤༠,༠༠༠ དང་། གཅོག་ཆ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༠༠ དང་། བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༣༥,༠༠༠། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
གཅོག་ཆ་དྤེ་བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱིར་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་སུ་དྤེ་ས་སོ་སོ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང། དྤེ་
དང་མཉམ་དུ་ལས་ཁུངས་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་འདས་པའྱི་ལོ་ ༥ ཙམ་ཞྱིག་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་
ནས་ད་ལན་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། འདྱིར་ཁ་བཙུམས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་
མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་དགག་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་དྤེ་རྱིང་ཡར་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༦༥,༠༠༠ འཆར་འབུལ་
ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་མར་གཅོག་འཕྲྱི་གནང་ནས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་  
༤༠,༠༠༠ གནང་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༠༠ ཞྱིག་མར་འཐྤེན་འགོ་བའྱི་སྐབས་
སུ་བསྡོམས་དྤེ་ད་ལྟ་མཐའ་མའྱི་འབབ་ས་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༣༥,༠༠༠ ལ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡར་
འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་སྐུ་མགོན་སྣྤེ་ལྤེན་དང། ཕག་རགས། དྤེ་བཞྱིན་ཕྤེབས་བསུ་ག་སྒྲྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་འགོ་གོན་དང་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་དྤེ་དག་
ལ་སོར་མོ་ ༣༥,༠༠༠ དང། ལས་བྱྤེད་གནས་སོས་དང་བགྤེས་ཡོལ། ར་དགོངས་སྐབས་གསོལ་སྟོན་དང་ཕག་རགས་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ 
༢༠,༠༠༠ བྱས་ཏྤེ། དྤེའྱི་འོག་ལ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་མཛད་སོ་དྤེ་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བསྡད་པ་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་
འགྤེལ་བཤད་ཀྱི་ནང་དུ་ལྡྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གནས་ས་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡྱིན་སྟབས།  རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་
རྱིགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་འགན་ཞྱིག་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་མྱི་སྣ་ཁག་
ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་སྡྤེ་ཚན་ནང་མ་ཞྤེས་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེའྱི་འགན་
འཁུར་མཁན་ཐམས་ཅད་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁོ་རང་ལ་རང་ཉྱིད་ནས་
མཐོང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བསྡད་པ་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན། དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ལྡྱི་
ལྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་རྱིགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་འདྲ་མྱིན་གྱི་དབུ་བ་རྣམ་པའྱི་ལྷན་འཛོམས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་མར་
བཀའ་སོབ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དྤེ་དག་མར་ཕབ་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་དང། དྤེ་འདྲའྱི་ཕབ་སྒྱུར་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་དྤེ་ལས་རོབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
རྤེད་འདུག  དྤེའྱི་ནང་དུ་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་ཐྱིམས་བསྡད་འདུག  ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་
རྱིགས་བསྒྱུར་ཡོང་སྐབས་མཐའ་མ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ནས་དབྱྱིན་སྐད་ལ་བསྒྱུར་བཞག་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཆ་ནས། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པའྱི་སྡྤེ་ཚན་ནང་མའྱི་འགོ་ཁྱིད་གཙོ་འགན་ཁོ་རང་རང་ཕལ་ཆྤེར་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་སྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག 
ཁོང་ལ་ཞལ་ལག་ག་སྒྲྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁོང་ལ་ཞལ་ལག་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཞལ་ལག་འདྲ་མྱིན་འདྲ་དྤེ་འདྲ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག 
དགུང་ལོ་མཐོ་པོ་ཡྱིན་སྟབས། བྱས་ཙང་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་བབ་ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚོས་ཡར་ཞུས་བཞག་པ་དྤེར་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གཅོག་འཕྲྱི་ཞྱིག་གནང་ཟྱིན་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་འཕྲྱི་
གནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་དང། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་ཀའྱི་ངོ་བོ་དང། ཆགས་སའྱི་ཡུལ་དང་དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
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བལྟས་ནས་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ས་མ་རྤེད། ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ས་རྤེད་བསམ་ནས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཡར་ལངས་ནས་
དགག་པ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནང་སྟངས་དང་གནང་ལུགས་འགྱིག་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་
ཞུ་ཡྱི་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
གསལ་པོ་བྱུང་སོང། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག གཅོག་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསལ་བཤད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་རྣམ་པ་ཚོས་
མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ བར་དུ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་དང་
ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་ནས་སྣྤེ་ལྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་སོང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། 
འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གཅྱིག་པུ་འགན་བཞྤེས་དགོས་ཡོད་སྟབས། སྣྤེ་ལྤེན་འདྱི་མ་བྱྤེད་རང་བྱྤེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད། གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། ལྡྱི་ལྱིར་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་སུ་ཡྱིན་ནའང་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། གཅོག་ཆ་འདྱི་མ་གནང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་གཅོག་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་
གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་པའྱི་
གཞུང་འབྤེལ་གྱི་མཛད་སོ་དང་སྣྤེ་ལྤེན་ཕག་རགས་གང་ཡང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མཛད་སོ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སང་ལ་
སྐུ་མགོན་སྣྤེ་ལྤེན་དང། ཕག་རགས་དང། ཕྤེབས་བཞུགས་ཟྤེར་བ་དང་འདྱི་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྤེས་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
མ་གྱིའྱི་འོག་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོ་ཟྤེར་བ་འདྱི་གང་ལྟར་ཡང་ན་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་མཛད་སོ་ལ་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད། ཡང་མྱིན་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལོགས་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་མཛད་སོར་བཅར་དགོས་པ་རྤེད། མཛད་སོའ་ིསྐུ་
མགོན་བྱས་ནས་བཅར་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕ་གྱིར་སྣྤེ་ལྤེན་ཕག་རགས་ཕུལ་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དོན་དངོས་ཀྱི་རྤེད། 
འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་སུ་དངོས་གནས་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད། གསོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་གསོ་



100 
 

སོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡ་གྱིའྱི་སང་འདྱིར་ཕུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པའྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ། 
འདྱི་བྱས་ཏྤེ་ང་ཚོས་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་གང་ལ་བསྣམས་ས་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལགས་འོང་། གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན། འོས་བསྡུས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་པ་རྤེད། སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་མཚུངས་རྤེད། 
སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡང་ནས་བསར་ཟློས་བྱས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཙམ་གྱི་ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག 
འདྱི་ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས་འགོ་ཡང་ ༡༡ སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་འདྱི་
ཧྱིན་སོར་ ༤༠༠༠༠ གཅོག་ཆ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༣༥,༠༠༠ ཆགས་བསྡད་འདུག འདྱིར་དང་པོ་དགག་
བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། དགག་བྱ་བྱྤེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། ༡༨ རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་རྣམས་
ཀྱིས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། ༡༡ འདྱི་ཡྱིན་དུས། གཅོག་ཆ་འདྱི་བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས། མ་རྤེད། གཅོག་ཆ་འདྱི་
ཟགས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད་དོ། གཅོག་ཆ་འདྱི་མ་ཐོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ༢,༠༦༢,༢༢༩ འདྱི། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉྤེར་ཧ ྱིན་ས ོར་ ༢༦༣ ,༠༠༠ རྤེད་འདུག  འདྱིར་དམ ྱིགས་བསལ་ག ྱི་ནང་གཅ ོག ་ཆ་ཁ་ཤས་ཤ ྱིག་ཡ ོད་པ ་ར ྤེད།  རྱིས ་འག ོ་ཨང་ 
༡།༧།༨།༡༣།༡༤།༡༥།༡༦ བྱས་ནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གཅོག་ཆ་དྤེ་དག་བསྡྤེབས་གཅྱིག་ལ་ཞུས་ན། འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། 
 
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་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ནང་ནས་རྱིས་འགོ་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་གཅོག་ཆ་དངུལ་འབོར་མཐོ་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག རྒྱུན་དུ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་ལ་འབྤེལ་བ་ཟྱིན་རྒྱུ་འདྱི་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ནས་རྒྱུན་དུ་དྤེ་
འདྲ་གསུང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཡོད་སྟབས། གཅོག་ཆ་ཕར་ཙམ་ལ་བཞག་ནས་སར་ཆ་ཞྱིག་གནང་གྱི་མྤེད་དམ་བསམས་ནས་
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རྤེ་བ་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་སན་སྤེང་ཞྱིག་མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། Tibbat dish ཟྤེར་
བ་འདྱི་ང་ཚོ་ ༡༩༧༩ ལོ་ནས་སྤེལ་བའྱི་དུས་དྤེབ་ཅྱིག་རྤེད། དུས་དྤེབ་འདྱི་རྤེད། ཟླ་བ་རྤེ་རྤེར་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོ་ཧྱིན་རྡྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་ནས་ཡོད་པ་གཅྱིག་རྤེད། འདྱི་ཤོག་གངས་ཟླ་བ་རྤེ་རྤེར་ ༡༦ འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་བསྐུར་
ས་མྱི་ ༡༠༠༠ ནས་ ༡༦༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་སྐུར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་འདྱིར་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཡྱིན། ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་དཔར་བསྐྲུན། རྒྱབ་
མདུན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ནོར་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག བསྐུར་ས་ ༡༦༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་དུས། ༤༠ འཁྲུག་པ་ཡྱིན་ནའང་
བརྒྱ་ཆ་ ༡ ལོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་ལ་ཉར་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་དྤེབ་འདྱི་ང་ཚོ་བསྐུར་ས་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་བོད་
དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སོབ་གྲྭ་ཁག  དཔྤེ་མཛོད་ཁང། གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག སན་རྱིས་ཁང། དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་སྐུར་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟླ་བ་རྤེ་རྤེར་དཔར་བསྐྲུན་གཅྱིག་པུར་ ༣༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕབ་སྒྱུར་ལག་པར་རྒྱག་རྒྱུ། ཞུ་དག་བྱ་རྒྱུར་ 
༡༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཟོ་བཀོད་ཕོགས་བསྒྲྱིགས་བྱ་རྒྱུར་ ༢༦༠༠༠ ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྦྲག་ག་འདྱི་ 
༡༠༠༠༠ འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱོན་བསྡོམས་ ༨༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཟླ་བ་རྤེར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གང་དུ་སྐུར་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྤེད་
འདུག་ཟྤེར་དུས། ཟླ་བ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ཏྤེ་མྱི་རྤེ་རྤེ་ཐོག་བཀར་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གངས་འབོར་མཐོ་པོ་ཡོད་པར་བརྤེན་ཁྱི་གཅྱིག་སྤྲད་ནས་ང་
ཚོས་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་དྤེས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག Bulk Mailing ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་མར་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་བགོ་གྤེང་དང་དྤེ་དག་ད་ལྟ་སོ་ཕྤེ་ནས་བཞག་ཡོད། སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་
དྲུག་པ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཡྱིན། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་པོའ་ིཀ་པ། དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་
ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། 
དྲྱི་ཤོག 

དྲྱི་བ་ཨང་ ༥ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༨ བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨཅཱརྱ་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་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་ཚན་ ༢༢ པའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ལས་ཡུན་གང་ཙམ་སོང་ཟྱིན་པ་དང། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཉྱིན་རྤེ་བཞྱིན་ཛ་དྲག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་
ཐོག་རང་རྤེའྱི་རྒྱལ་གཅྤེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ནས་རང་གྱི་གཅྤེས་པའྱི་སོག་ཀང་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།  ལྷག་པར་བཀའ་
ཤག་ནས་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུའང་ཡང་ཡང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུའང་ལོ་ལྟར་ཕོགས་ཕྤེབས་
གནང་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས། 
༡ ད་ཆ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་གནས་བབ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་དམ། 
༢ ལྷག་པར་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གང་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་དམ། 
༣ རྒྱ་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་གོས་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་བྱུས་གང་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ། 
༤ གལ་སྱིད་གནང་ཐུབ་མྤེད་ཚེ་རྒྱུ་རྐྱྤེན་གཙོ་བོ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། 
༥ བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་དམ་མྤེད། 
༦ འཛིན་སོང་ནས་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡ་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་ ༩ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་ 
དྲྱི་བ་ཨང་ ༥ པའྱི་ལན། 

བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་རང་ཕོགས་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་སོ་ཁག་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ནང་གསྤེས་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ལན་འདྤེབས་ཞུ་བདྤེ་མ་མཆྱིས། སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེངྤེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་ལ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་སོ་ཁག་ཞུ་
མོས་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས། འབད་བརོན་གང་དང་གང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡང་བསར་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལར་ནས་ང་ཚོའྱི་འཐབ་
རོད་དྤེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་རྤེད། དྲྱི་བ་གཞན་ལ་ལན་བསོན་ཐབས་མྤེད་པའྱི་ས་གསང་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་
ན་བཀའ་ལན་མ་གནང་བ་དྤེ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་དམ། ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་ནྱི་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ཕྱིར་
བསྡུ་གནང་བ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་དྲྱི་བ་གསུམ་ལ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་དྲྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་ནང་དོན་ཁག་ཅྱིག་བསར་དུ་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་པོ་
དྤེ་ལ་ལས་རྱིགས་ཀྱི་སོང་བརྡར་ཞྤེས་ལས་རྱིགས་ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད། ལས་རྱིགས་ཀྱི་སོང་བརྡར་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྣུམ་
འཁོར་གཅྱིག་པུའྱི་སོང་བརྡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ལས་རྱིགས་གཞན་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁ་པ་དྤེའྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལ་ ༨༠ ཐམ་པ་ལ་སོང་བརྡར་སྤྲོད་ཐུབ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ ༨༠ ཐམ་པ་དྤེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ 
རྱིས་ལོ་ནང་ལ་སོན་རྱིས་ཞུས་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ལ་ ༨༠ དྤེ་དག་རང་ལ་སོང་བརྡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནམ། གསུམ་པ་དྤེ་སོང་བརྡར་
དྤེ་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ། ཁག་ཅྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཐུབ་ཡོད་ཅྤེས་དང་ཁག་ཅྱིག་ལ་
འབྤེལ་བ་ཞུས་ཐུབ་མྤེད་གསུངས་ཡོད། གང་ལྟར་ཐོན་པའྱི་ནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་ནས་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད་དམ་
མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་སོང་བརྡར་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཚད་ལྡན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་ཆོག་པའྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཕག་འཁྤེར་བྱུང་ཡོད་
དམ་མྤེད། འབྤེལ་ལམ་གནང་རྒྱུ་ས་ས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པས། འབྤེལ་ལམ་མུ་མཐུད་ཡོང་རྒྱུར་ས་ས་ནས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་མྤེད་དམ། མ་འོངས་པའང་གནད་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་སོ་
སོའ་ིངོས་ནས། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལན་གནང་སྟབས་བདྤེ་དང་མྱི་བདྤེ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ནས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་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 དྤེ་ས་ནས་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་གནད་དོན་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ལན་འདྤེབས་ཞུ་བདྤེ་མ་
མཆྱིས་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་དྤེ་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེ་གནང་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནང་ཕོགས་དྤེ་དག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་
མྱིན་པའྱི་འབད་བརོན་རྱིམ་པས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབད་བརོན་རྱིམ་པས་བསྒྲུབས་ཡོང་དུས་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་དུ་
ལུང་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་རྒྱུ་
ལས་གནོད་ཆྤེ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་ཞུ་བདྤེ་མ་མཆྱིས་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དྤེ་དང་འཕྲོས་པའྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་
རྒྱུའྱི་ཆྤེད་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གཉྱིས་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་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ནང་གསྤེས་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལན་འདྤེབས་ཞུ་བདྤེ་མ་མཆྱིས་ཞྤེས་པ་དྤེ་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་མྤེད་མདོག་མདོག་དང་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་གསུང་
དགོས་པ་མ་རྤེད་མདོག་མདོག་བྱས་ཏྤེ་གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ནང་གསྤེས་དྲྱི་བ་ཁག་
ཡང་བསར་ད་ཆ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་གནས་བབས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་དམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལ་ལན་རྒྱག་མྱི་ཐུབ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། 
གཉྱིས་པ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་གང་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་དམ་ཟྤེར་དུས། ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་མྤེད་ཅྤེས་ཁ་སང་བཤད་པ་དང་དྤེ་རྱིང་བཤད་
མྱི་བདྤེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ། ཐད་ཀར་འབྤེལ་མོལ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་ཡོད་ཟྤེར་དུས་བཤད་འོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། 
ད་ལྟ་བར་དུ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱྤེན་དྤེ་ང་ཚོས་ག་པ་ཞྱིག་ལ་ག་དུས་ཐུག་དགོས་ནའང་ཐུག་ཆོག་ཆོག་ཡོད། འགལ་རྐྱྤེན་དྤེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཟོ་
བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ད་ལྟ་བར་དུ་གསུངས་སོང་། དྤེ་རྱིང་གསུངས་མྱི་བདྤེ་བ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་བཞྱིན་དུ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་
ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་དུས། ཡོད་ནས་འབྤེལ་མོལ་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། ཡྱིད་ཆྤེས་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བཤད་
མྱི་བདྤེ་བ་གང་ཡང་མྤེད་པར་མཐོང་དུས། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་བདྤེ་མ་མཆྱིས་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་གྱི་ཀུན་གྤེང་ལས་རྱིམ་ལ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ལ་ལན་གནང་སོང་། ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་རང་དབང་རླུང་
འཕྲྱིན་ཁང་ལ་ལན་ཆ་ཚང་གནང་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱི་ལ་ཞུ་བདྤེ་མ་མཆྱིས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་པ་རྤེད་
དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་སོན་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙོས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་སྱིར་བཏང་གྱི་
ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཁག་ཅྱིག་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་གསལ་པོ་བཟོ་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། 
དྤེའྱི་བཅད་མཚམས་དྤེ་ག་པར་ཟྱིན་དགོས་མྤེད་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བྱ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་
ཞྱིག་མ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ར་བ་ནས་ལན་རྒྱག་དགོས་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ལ་ཟུར་
ཟའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་མ་བཏོན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་དྤེ་དག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལན་འདྤེབས་ཞུ་བདྤེ་མ་མཆྱིས་ཞྤེས་སྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ཡོང་དུས། ཞྱིབ་ཕྲ་ག་རྤེ་
བྱུང་ཡོད་དང་མྤེད་ཆ་ཚང་བཤད་རོགས་ཞྤེས་པའྱི་གོ་བ་དྤེ་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནས་སྟངས་དྤེ་ང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་རླུང་འཕྲྱིན་དང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་
དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རག་ལས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
པ་ཚོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་ག་སྒྲྱིག་ཡོད་ཅྤེས་དུས་རག་ཏུ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྲྱི་བ་དྤེའྱི་གཞྱི་རར་བལྟས་ཡོང་དུས། ཆ་ཚང་
ཞྱིག་བཤད་ཤོག་ཟྤེར་སྐབས་ཆ་ཚང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞུ་ཐབས་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་དྲྱི་བ་ཁག་དྲུག་ཙམ་ལ་ལན་འདྤེབས་གནང་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག་
གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ག་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ན་ནྱིང་ཡྱིན་ན་ Israel དང་ Palestine བར་དམག་དང་།  
རོད་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་དུས། མཉམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བར་ཞུགས་གནང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་འབད་བརོན་ཞུས་ནས་ཁོ་རང་གྱིས་ག་རྤེ་
གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རོད་རོག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་མོལ་བྱྤེད་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་སྤེལ་རྒྱུ་ལ་གོམ་པ་དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་འདུག་ཟྤེར་ན། གཉྱིས་ཆའྱི་བར་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་སྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་གོམ་པ་དང་པོ་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་འབྤེལ་མོལ་ཡང་བསར་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་
རྒྱུ་ལ་སན་པའྱི་ང་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བར་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་སྤེབས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་
དམ། དྤེར་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། ནང་མྱི་གཉྱིས་རོད་ལྤེན་བྱས་ནའང་རྤེད། ཕར་སྤྲད་ཚུར་ལྤེན་གྱི་
རྱིག་པའྱི་གཞུང་ནང་ལ་གཞྱི་དྤེ་ཡྱིད་ཆྤེས་ཟྤེར་བ་དྤེ་དགོས་པ་རྤེད། ཡྱིད་ཆྤེས་ཟྤེར་དུས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་གྱི་བཤད་ན་གོགས་པོ་དང་སྤུན་
བསྒྲྱིགས་པ་ཡྱིད་ཆྤེས་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོང་ག་རྤེ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་དྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དུས། ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྒྱ་ནག་ཁ་བལ་མྱི་འགོ་བ་དང་བདག་དབང་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་
དགོས་པ་དྤེ་དག་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་གཉྱིས་སན་གྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཞྱི་བའྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ར་དོན་རོད་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོད་ཀྱི་མྤེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོས་དོགས་གཟོན་བྱྤེད་པ་དྤེ་དག་ལ་དོགས་པ་ཟ་
དགོས་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་པ་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང ༥ པ་དང་འབྤེལ་ནས་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ད་ལྟ་གོས་
མོལ་མ་ཡོང་བའྱི་སོན་ལ་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༡༩༩༧ ལོར་ཐོག་མར་ང་ཚོའྱི་བསར་དུ་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཐག་
བཅད་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་གཅྱིག་དྤེ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་སའྱི་ཡུལ་གཅྱིག་
ཞུས་དགོས་པ་རྤེད་དམ། འབྤེལ་བ་བྱྤེད་མཁན་གཅྱིག ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་འབྤེལ་མོལ་མ་ཡོང་བའྱི་སོན་ལ་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་སྟངས་
དྤེ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད་དམ། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་ན་ག་སྒྲྱིག་གནང་ཡོད་དམ། ཡང་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་
ནས་ཐབས་ཤྤེས་གང་དྲག་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། 
 དྤེ་ནས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་མྱིན་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་འདྲ། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡྱིན་གཅྱིག་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཟྤེར་བ་དྤེ་
རྒྱ་ནག་ལ་ appeasement གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་གྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་པའྱི་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་སྟངས་ལ་རབ་འབྱིང་
མང་པོ་ཞྱིག་མྤེད་དམ། དཔྤེ་མཚོན་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༡༩༩༧ ལོར་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་བ་རྤེད། མཉམ་
དུ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཐའྤེ་ཝན་ལ་༸སྐུ་མདུན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དང་ཐའྤེ་ཝན་ལ་ལས་ཁུངས་ཞྱིག་ཕྤེ་རྒྱུ་ཚང་མ་ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོར་ཡུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། 
 
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རང་འཇགས་གནས་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། མཐའ་མ་འབྤེལ་བ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་བཀའ་
མོལ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་རང་འཇགས་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ནང་ལའང་དྤེ་ག་རང་བཀོད་ནས་
འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། 
 ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཞྤེས་པ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མྱིན་པར་དྤེ་སོན་བཀའ་ཤག་ནས་བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་གནད་
དོན་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་སོན་བཀའ་ཤག་རང་ནས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་པ་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་གྲུབ་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་དུས་སྐབས་ལ་
ཁོར་ཡུག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་
མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དྤེ་རང་འཇགས་གནས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཞུ་བདྤེ་མ་མཆྱིས་ཟྤེར་བའྱི་ལན་དྤེའྱི་འོག་ལ་དྲྱི་བ་དྤེ་བཀོད་ཤྤེས་ལ་མ་ཤྤེས་ཆགས་སོང་། ངས་སྐར་རགས་ཅན་
གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༥ པའྱི་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ར་བའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་
གགས་ཆྤེན་པོ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་གགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱིའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱས་ཏྤེ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ལན་གནང་བདྤེ་པོ་ཡོད་ན། ངའྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་བསྐོས་གནང་ཡོད་པ་
རྤེད། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཚོགས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
བསྐོས། བསྐོས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཆྤེད་ལས་
མཁས་པའྱི་ཀད་པ་དཀྲུག་རྒྱུའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དགོས་པ་རྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་མྱི་མང་འཐུས་མྱི་ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཏྤེ་མྱི་རྤེའྱི་བསམ་ཚུལ་
རྤེ་བཤད་དྤེ་མཐའ་མ་འབབ་ས་ཞྱིག་མྤེད་པའྱི་གྤེང་སོང་དྤེ་འདྲ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སོན་མ་བཀའ་ཤག་རྱིང་
པའྱི་སྐབས་སུ་གྷོ་པལ་པུར་ཡྱིག་ཆ་ཟྤེར་བ་དང་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཤྱིག་གྱི་ལས་རྱིམ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚད་བཀག་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་
སྱིད་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་བྱ་རྒྱུའྱི། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀའ་ཤག་སྐབས་གཉྱིས་པ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་
དམ། ༡༩༦༠ རྤེ་གངས་ཀྱི་རྱིང་པ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ།) བཀའ་ ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ། དགོངས་དག ཁམས་སྐད་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་མྤེད་པ་འདྲ། དྤེ་ལ་ཚད་མང་པོ་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏོན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་
བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲའྱི་ཚད་བཀག་དང་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་གྱི་
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ནང་ལ་ཡོང་དང་མ་ཡོང་། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འདྲའྱི་དམྱིགས་ཚད་གཟུང་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ཚོ་ཞུ་བདྤེ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ཚུད་བསྡད་
ཡོད་མྤེད་ངས་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
 ངས་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ ༢༠༡༠ ཟླ་བ་དང་པོ་ནས་མཚམས་ཆད་པ་དྤེ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་
རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་དྤེ་རྣམ་པར་འགྱུར་བའྱི་རང་བཙན་དང་ཕྤེད་རང་བཙན་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དུས་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་
གྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པའྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་རྤེད། ༢༠༡༠ ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལོ་ལྔ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
གྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་བསར་དུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྤེན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་སྱིད་ཇུས་དྤེ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་
སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་སོན་མ་ཕུལ་བ་དྤེ་ག་རང་གྱི་གཞྱིའྱི་སང་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་གནས་བབ་དང། ད་ལྟའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་གསར་པའྱི་བྱྤེད་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསྟྤེན་ཏྤེ་གང་འཚམས་ཀྱི་
འཆར་གཞྱི་གསར་པ་འདྲ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྲྱི་བ་དྤེ་འདྲ་གསུམ་ཞྱིག་ཕུལ་བཞག་ན་འགྱིག་བསྡད་མྤེད་དམ་བསམས་སོང། དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་ཞུ་བདྤེ་མ་མཆྱིས་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ལན་མ་གནང་ནའང་འགྱིག་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་གཙོ་བོའ་ིརྐང་འགན་དྤེ་བོད་མྱི་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ས་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཆགས་ཡོད། དྤེ་གཉྱིས་བར་དུ་འབྤེལ་མོལ་བརྒྱུད་ནས་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་དྤེ་ག་རང་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འདང་གྱི་མྤེད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་
རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དྲན་གསོ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཞུང་བརྒྱུད་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་དོན་
དཀའ་རོག་དྤེ་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱྤེད་རང་ཚོར་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བརྡ་ལན་འཕྲོད་པ་བྱ་རྒྱུ་དང། རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་
པོ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། ང་རང་ཚོ་ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། སྱིད་སོང་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ག་པར་བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་
ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་མཇལ་བ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་ལངས་ཕོགས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རོགས་
གནང་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་དུ་སྱི་ཡོངས་ནས་ཞྱི་བའྱི་ལམ་གྱི་ར་དོན་རོད་མཁན་ལམ་ལྷོང་བྱུང་བའྱི་དཔྤེ་མཚོན་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་ལྤེན་
མཁན་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱི་རའྱི་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་
བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐག་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་
ནའང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཀང་རྤེད། སྡུག་པའྱི་ཆ་ནས་ག་རྤེ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། བཟང་བའྱི་ཆ་ནས་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་རྤེད། 
འབྱིང་བའྱི་ཆ་ནས་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་རྤེད། འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ས་ཡྱིན་དུས། སྱི་
ཡོངས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཞུགས་པར་ཕྤེབས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་



109 
 

རྤེད། དུས་རག་ཏུ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་དོན་སང་ལ་གཙོ་བོ་ཐུགས་སྣང་གནང་བའྱི་ཐོག་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ལུང་པ་
ཁག་ཡོ་རོབ་གཙོ་བྱས་པའྱི་ཐུགས་སྣང་གནང་སྟྤེ་གཟྱིགས་སྟངས་དྤེ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལ་གཟྱིགས་སྟངས་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་
ལ་གཟྱིགས་སྟངས། དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་མཁན་དང་མཁྱྤེན་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་ཞྱིག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཁ་སང་ང་ལས་སོ་བ་མ་གཏོགས་དྲག་པ་མྱི་འདུག་གསུངས་དུས། སོ་སོ་རང་གྱིས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རྤེད། བོད་
རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་བཞག་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་
ལངས་ཕོགས། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་རང་འཇགས་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ག་རྤེ་ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་གནས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༥ པ་
ལ་དྲྱི་བ་ཞུས་དགོས་པའྱི་ཀུན་སོང་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བཀའ་ལན་གནང་བདྤེ་མ་མཆྱིས་གསུངས་པ་ལས་དྲྱི་བ་གནང་བདྤེ་མ་མཆྱིས་ཞྤེས་
གསུངས་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྲྱི་བ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། དྲྱི་བ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྲྱི་བ་ཞུ་
ཡུལ་དྤེ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་མཁས་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། མཁས་པ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གནང་དགོས་བྱུང་ན། གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ནྱི་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་
ལམ་དྤེ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་མཁན་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོས་
དགའ་མོས་བྱྤེད་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ཚོད་དཔག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
ཚོགས་སྡྤེ་ཁག་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་ནས་ཚོད་དཔག་འདུག་གམ། རྒྱ་ནག་དམར་
པོའ་ིགཞུང་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ནང་ནས་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་ལ་དགའ་ཞྤེན་བྱྤེད་མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་
ཚོད་དཔག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་དུ་གཉྱིས་ཕན་བཤད་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ས་བར་དུ་བོས་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད་ན་མ་གཏོགས་
བཏང་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་བོས་གཏོང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། བོས་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་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 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ནང་ལ་གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་ག་ཚོད་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་རྤེད། 
གཞྱི་རའྱི་ཕར་སྤྲད་ཚུར་ལྤེན་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་སོན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་ལྟ་བ་ཧ་ཅང་གྱི་མཁྤེགས་པོ་
འཛིན་མཁན་ཞྱིག་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་རྤེས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟྤེ་གནད་དོན་སྤེལ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་འགོ་ཁྱིད་ཚོའྱི་སྤེམས་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་རོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་རྤེད། འབད་བརོན་གནང་ནས་དགོས་
པ་རྒྱུ་མཚན་བགངས་ཏྤེ་ཕར་ཕོགས་མྱིའྱི་སྤེམས་པ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འགན་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་
ལུགས་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དྤེ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱི་རའྱི་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་བརྐྱངས་པ་ལྔ་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་སྐོར་ལ་སོན་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་བོད་རྒྱ་
གཉྱིས་ཀྱི་འབྤེལ་ལམ་ཐོག་ཡྱིད་ཆྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གཞྱི་ར་ཞྱིག་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་མྤེད་ན་གོམ་པ་སོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སྱིད་ཇུས་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་སྤེས་དགོས་
པའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ས་དྤེ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ག་སྒྲྱིག་ཨང་གསར་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཏང་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་དྤེ། ཕར་ཕོགས་ནས་ཡ་ལན་མྤེད་དུས། དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་གཞན་དྤེ་འདྲ་བཏང་གནང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་
དང་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། ཕར་ཕོགས་ཐུག་ས་དྤེ་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གྱི་ལྷན་ཁང་གཞན་པ་དང་འབྤེལ་བ་གནང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དང་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་
ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 གཙོ་བོ་འབྤེལ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་ཟྤེར་བ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞྱི་བའྱི་ལམ་གྱི་ར་དོན་རོད་དྤེ་སྒྲུབ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། 
རྒྱ་གར་གཙོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གྷན་དྱིས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་གཞུང་དང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་ནས་
བཀའ་མོལ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ནྤེལ་སོན་མན་ཊྤེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་གྱི་ཁ་གཏད་ཚོར་གཞུང་འཛིན་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སྟྤེ་
བསྒྲུབས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནང་སྟངས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་དྤེ་མང་ཙམ་སྤེལ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་ནང་ཕར་ཕོགས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་པ་དང་། འདྱི་ཕོགས་ནས་ཀང་བརྒྱུད་
ལམ་གཞན་པ་བརྒྱུད་དྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོང་དུས། དྤེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་
པ་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་རྤེད། ང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཐད་ཀར་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དུས་རག་
ཏུ་འབད་བརོན་བྱས་ཏྤེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་གནང་གྱི་འདུག བསྒྲུབས་བཞག་པ་གང་འདྲ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་རང་ང་ཚོས་གནང་
ཐབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་གོ་བ་ཐྤེབས་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བརྒྱད་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། དྤེ་མ་ཞུས་གོང་ལ་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་ཕྤེབས་སོང་། ང་ལས་སོ་བ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཐད་ལ་བཀའ་
མོལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་སྤེབས་སོང་། དྤེ་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལན་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཁྱྤེད་རང་ལས་སོ་བ་སུ་དང་སུ་འདུག་ཅྤེས་དྲྱི་བ་
སྤེབས་མྤེད་པར་བརྤེན། ངས་ལན་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་དོན་དྤེ་ང་སྱི་འཐུས་རྱིང་པ་ཞྱིག་རྤེད། བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་སྐབས་ལ་བཤད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ལ་ངས་སྐད་ཆ་དྤེ་བཤད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་སོ་བ་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་དང་མྱིན་གྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ག་
རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་མཛད་འགན་དྤེ་ཡོད་པར་བརྤེན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མཛད་འགན་དྤེ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བ་ལ་འགལ་རྐྱྤེན་དྤེ་འདྲ་ཁག་ཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་མྤེད་དམ་
བསམ་པའྱི་ངར་ཚོར་སྣང་དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འདུག ངའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཏག་ཏག་ཡྱིན་དང་མྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་
ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རླུང་འཕྲྱིན་ཁག་དང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་
མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་ཁག་འདྱིའྱི་རྒྱབ་
ལོངས་འདྱི་རྤེད། འདྱི་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་མཉྤེས་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཕ་མ་རྤེད། སྤུན་མཆྤེད་རྤེད། འདྱི་དང་བོད་པ་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས། འགོ་ཁྱིད་གནང་མཁན་ཚོས་ཀང་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་སོང་ན། རྒྱ་ནག་
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མྱི་དམངས་དང་འགོ་ཁྱིད་གཞན་རྤེད། ཁོ་དང་བོད་པ་གཉྱིས་འབྤེལ་བ་གགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེར་བརྤེན་ངས་དྤེ་འདྲ་བྱས་ན་ང་ལ་སོན་ཆ་ག་
རྤེ་ལྷག་ཡོང་བསམས་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་སྤེམས་ནང་ལ་གཅྱིག་བྱྤེད་དགོས་བསམས་ནའང་དྤེ་འདྲའྱི་དོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བསངས་ཡོང་དུས། 
འགོག་རྐྱྤེན་འགོ་བཞྱིན་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་དབར་ལ་
འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་
ཕོགས་ལ་དོགས་གཞྱི་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དམ་མྤེད་བསམ་པའྱི་ཐུགས་སྣང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་དྤེ་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 རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ནང་ལ་འགོ་ཁྱིད་སྐུ་སྤེར་དང་ཁོ་རང་གྱི་ཡབ་དང་ནང་མྱི་མཉམ་དུ་བོད་དོན་དང་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མང་དག་ཅྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་
རྤེད། ཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་ཞྱིག་ཁུར་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་
སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག འདྱི་ལ་བརྤེན་ནས་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་
ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་དུས། ལན་བསོན་སྐབས་དྤེའྱི་སྐོར་ར་བ་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཟྤེར་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་སྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་སྤེར་གྱི་ནང་མྱིའྱི་གནད་དོན་ཆ་ཚང་འདྱི་རྤེད། ཁོ་རང་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཡྱིན་པའྱི་
གནད་དོན་དྤེ་འདྱི་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་དང་ཐབས་ཇུས་ལག་བསྟར་
བྱས་པ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་གྱི་ནང་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་དོ་ཕོག་འགོ་བའྱི་གནད་དོན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཤྤེས་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དགུ་པ། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་བོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ས་བརན་ཡོང་མྱིན་དང་བཀའ་ཤག་རྤེས་
མར་འཕོ་འགྱུར་ཡོང་མྱིན། སྱིད་སོང་བརྤེ་པོ་བརྒྱབས་མྱིན། དྤེ་འདྲ་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་ལག་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚང་མ་རྒྱ་ནག་དམར་ཕོགས་སྱིད་
གཞུང་གྱི་ལག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སན་པོ་རྱིང་པོ་བྱས་ནས་བཤད་དགོས་པ་མྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྱིད་
སོང་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་དང་མ་ཐྤེབས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དྲྱིས་གནང་རོགས།) འཕྲོས་དོན་དྲྱི་
བ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད། དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་དྤེ་ས་བརན་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མཐུད་བྱྤེད་ཐུབ་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་དང་
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བཀའ་ཤག་དྤེ་འཕོ་འགྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བྱྤེད་ཐུབ་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ། དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚང་མས་
ཤྤེས་གསལ་རྤེད། སྤེར་ས་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་ག་རྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་ག་སྒྲྱིག་ཨང་གསར་ཡོད་པ་དྤེ་
ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་རྤེད། སན་པོ་རྱིང་པོ་བཤད་དང་མྱི་བཤད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་
པོ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྤེབས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ན་གཞོན་ནང་ལ་སོང་བརྡར་གྱི་རྣམ་
གངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ག་རྤེ་རྤེད། དྲྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་
དམ།) དགོངས་དག་རྤེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་ག་རྤེ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་དྤེ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ན། བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་དགོས་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྲྱི་བ་དྤེ་གང་མདོར་བསྡུས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་གྱི་ཡོད་དྤེ། 
དྲྱི་བ་འདྱི་ཅུང་ཙམ་རྱིང་པོ་ཆགས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། དགོངས་སྤེལ་དང་སྦྲགས་ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ངས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་བཏང་བསྡད་པ་
དྤེ་ཞྱི་མོལ་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ཞྱི་མོལ་གནང་མཁན་སུ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ངས་ Task Force དྤེ་ལའང་
ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ངས་ ༩༧ ལོར་ཐོག་མར་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གྤེང་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། 
འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང། འབྤེལ་བ་དྤེ་ཡང་ཡུལ་གཅྱིག་བརྒྱུད་དྤེ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དུས་ང་ཚོས་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་ལ་བཞུགས་མོལ་ཡོང་ནས་འདྱིའྱི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་གནང་
དུས། རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་བ་དང་། འབྤེལ་བ་གནང་མཁན་དང་ཚང་མ་དྤེའྱི་སོན་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་ཞྱིག ངས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་
བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་གནང་ཕོགས་ཐད་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་རྤེད་དམ། དྤེ་གོས་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་གནད་འགག་ཅྱིག་མྤེད་དམ། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་
གནད་འགག་ཧ་ཅང་གྱི་གཟྱིགས་པ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་ན་ ༡༩༨༠ ནས་ཐོག་མར་ང་ཚོས་འགོ་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་གྲུབ་པ་རྤེད། འགོ་
བཙུགས་ནས་ཡང་བསར་ང་ཚོས་ཡར་བསྡུ་གསོག་རྒྱག་དགོས་ཆགས་པ་རྤེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་རྒྱུན་རྱིང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པར་
ལྷག་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་རྒྱལ་
ཁབ་གཅྱིག་དང་གཅྱིག་ལ་གནད་འགག་ཞྱིག་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་ཞྱི་མོལ་ཡོང་དགོས་པར་ལམ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མ་གནད་
འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་ནས་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་དམ། དྤེ་ད་ལྟ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད། དྤེ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐོན་
ས་མ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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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་ཀྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྱིང་དོན་ལ་དྤེ་ས་བཀའ་ཤག་ནས་
ཐུགས་ཐག་ག་རྤེ་བཅད་པ་དང་། ཐབས་ཇུས་ག་རྤེ་བཏྱིང་བ་དྤེ་ག་རང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་བསངས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། འགྱུར་བ་
གང་ཡང་ཕྱིན་མྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ལན་ཐྤེབས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དྲྱི་བ་
ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྲུག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛིན་སོང་ནས་རྒྱ་བོད་འབྤེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ཟྤེར་
བ་དྤེ་རྤེད། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་དྤེར་རྤེ་བ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྤེ་བ་མྤེད་ཀང་གསུངས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། རྤེ་བ་ཡོད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་མ་བདྤེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གསལ་པོ་བྱུང་བའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། རྤེ་བ་ར་བ་ནས་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལག་བསྟར་ཆྤེད་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མར་ཕྱིན་ནས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་དང་ལས་འཆར་སྤེལ་བ་
དྤེ་གཞྱི་ར་ག་རྤེ་ལ་མཚོན་པ་རྤེད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་རྒྱ་དཀའ་རོག་སྤེལ་ཐབས་ཞྱི་མོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱ་རྒྱུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་མྤེད་པའྱི་ལངས་ཕོགས་བརན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཁྱྤེན་བཞྱིན་དུ་ཐབས་ལམ་དྤེར་འཛིན་སོང་ནས་རྤེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྤེད་
སྐོར་དྲྱིས་ལན་བྱ་རྒྱུ་འོས་འབབ་མ་མཐོང་བ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྤེ་བ་ཡོད་པར་བརྤེན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་གཏན་ལ་འཁྤེལ་བ་རྤེད། དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་བརྤེན་ནས་འབྤེལ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེ་བ་དང་། ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱ་
རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འགན་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པའྱི་འགན་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་རྱིམ་དང་པོའ་ིཁ་པ། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༧ པ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ར་བའྱི་ཚང་མ་ལ་ལན་སྟབས་བདྤེ་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་
ཨང་ ༧ པ་དྤེ་སར་ཡང་སན་སྒྲོན་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

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

དྲྱི་བ་ཨང་ ༧ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༨ བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་ཚན་ ༢༢ པའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་ཆྤེད་ལག་ཤྤེས་དང་། སྐད་ཡྱིག་སོང་བརྡར་ཆྤེད་སོན་རྱིས་ཞུས་དོན་ལྟར། 
༡ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་མྱིན་ནམ། 
༢ གལ་སྱིད་གཅྱིག་མཚུངས་མྱིན་ཚེ་ལས་གཞྱི་འདྱི་འོག་སོང་བརྡར་གང་དང་གང་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་དམ། 
༣ ན་གཞོན་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སོང་བརྡར་ཕུལ་ཡོད་དམ། 
༤ ད་ཆ་ན་གཞོན་ཇྱི་ཙམ་གྱི་འཚོ་ཐབས་ཐོག་ཕན་རླབས་དང་ཕག་བསྟར་གནང་མུས་ཡོད་དམ། 
༥ ཁོང་རྣམས་དང་མུ་མཐུད་འབྤེལ་ལམ་ཡོད་དམ་མྤེད། ཡང་ན་དགོས་གལ་མ་གཟྱིགས་སམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ 
ཨང་ ༧ པའྱི་ལན། 

བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་ཆྤེད་ལག་ཤྤེས་དང། སྐད་ཡྱིག་སོང་བརྡར་ཆྤེད་སོན་རྱིས་ཞུས་དོན་ལྟར་ལན་འདྤེབས་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། 
༡༽ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་མྱིན། 
༢༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོར་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་གོག་ཀད་ Computer དང་སྐྲ་བཟོའ་ི Hair dressing སོང་བརྡར་བཅས་ཁག་
 གཉྱིས་ཕུལ་ཡོད། 

ཨང། སོར་བརྡར་སོབ་ཚན། ཕོ། མོ། བསྡོམས། 

༡ གོག་ཀད། ༩༡ ༨༧ ༡༧༨ 

༢ སྐྲ་བཟོ། ༡༠ ༣༥ ༤༥ 

བསྡོམས་གངས། ༡༠༡ ༡༢༢ ༡༢༣ 

༤༽ གོང་གསལ་གོག་ཀད་སོར་བརྡར་དྤེ་བཞྱིན་ན་གཞོན་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་ཆྤེད་མཐུན་འགྱུར་འཕར་མ་བསྐྲུན་པ་ཞྱིག་དང།  སྐྲ་བཟོའ་ི
སོང་བརྡར་ཐད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ཟླ་ ༡༢ བར་སོང་བརྡར་ལྤེགས་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་ན་གཞོན་གངས་ ༤༥ ལ་ལས་འཚོལ་རོགས་
སོར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༥༽ གོང་གསལ་ན་གཞོན་རྣམས་དང་མུ་མཐུད་འབྤེལ་བ་འཇོག་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབྤེལ་བ་ནམ་
བྱུང་ལ་རོགས་སོར་དང་རམ་འདྤེགས་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ལ།། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་མྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྐྱང་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་གོག་ཀད་དང་སྐྲ་བཟོའ་ིལས་
གཞྱི་སོང་བརྡར་ནང་ལ་ ༢༢༣ དྤེ་དག་ཆ་ཚང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གཞོན་སྤེས་ཤ་སྟག་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
སོང་བརྡར་དྤེ་ས་གནས་གང་དུ་ཕུལ་གནང་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་དུ་སོང་བརྡར་ཕུལ་བའྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལས་འཚོལ་རོགས་སོར་ཞུ་མུས་ཡྱིན་
གསུངས་གནང་འདུག ད་ལྟ་ ༤༥ ལ་རོགས་སོར་ཞུ་མུས་ཡྱིན་གསུངས་དུས། ལྷག་མ་དྤེ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་ཐུབ་ཡོད་དམ། ཡང་མྱིན་
ན་ད་ལྟ་འདྱིར་མཐུན་འགྱུར་སར་སྟངས་དྤེ་སོབ་ཡོན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ས་གནས་རང་ནང་ལ་གོ་སྒྲྱིག་ཕོགས་
གཅྱིག་ལ་ཞུས་ནས་སོང་བརྡར་ཕུལ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་སན་སྤེང་ཞུས་པའྱི་གངས་འབོར་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ནས་མང་བ་དྤེ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཆྤེད་
དུ་དམྱིགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན་དྤེ་ག་རང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་མྱིན་ནའང་བོད་མྱི་སྱི་
མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། གཉྱིས་པར་སོང་བརྡར་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕུལ་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེ་ལ་ ༤༥ དྤེ་དག་ལ་ལས་འཚོལ་གནང་བ་དང་གཞན་དག་དྤེ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་གྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེར་
ཕལ་ཆྤེར་ལན་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ང་ཚོས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར་གོང་གསལ་གྱི་སོང་བརྡར་གཉྱིས་ནང་ནས་
གཅྱིག་དྤེ་གོག་ཀད་རྤེད། གོག་ཀད་དྤེ་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་མཐུན་འགྱུར་འཕར་མ་ཞྱིག་ computer སོང་བརྡར་དྤེ་མཐུན་འགྱུར་
འཕར་མ་ཞྱིག་ནུས་པ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གོག་ཀད་སོང་བརྡར་ཁོངས་ལ་ཡྱིན་ན། 
མཐུན་འགྱུར་འཕར་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་སར་སྟངས་དྤེ་སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀང་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་
རྤེད། ང་ཚོའྱི་གོག་ཀད་ཀྱི་སོང་བརྡར་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་གགས་ཅན་སོང་བརྡར་ཁང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ནས་
མཚན་དྤེ་སོས་པ་ཡྱིན་ན། Institute For Advanced Computer Technology, IACT ཞྤེས་པ་དྤེས་ Certified ངོས་སོར་
བྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་ནས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་གོག་ཀད་དང་དྲ་རྒྱ་སྒྲྱིག་འགོད། དཔར་རྱིས་བཟོ་འགོད་ Photoshop གཞྱི་རྱིམ་གོག་
ཀད་ཀྱི་ལགས་པར་རྒྱག་སྟངས། དྤེ་ནས་དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྟངས་ Web designing སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོག་ཀད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འཕར་མ་
ཞྱིག་སོ་སོར་དང་པོ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་སང་ལ་འཕར་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སྐྲ་བཟོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོང་བརྡར་གྲུབ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་རང་མོས་ཀྱི་ལས་ཀ་བཙལ་བཞག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག དགའ་ཉྤེ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་མུ་མཐུད་ནས་སོང་བརྡར་སྤྲད་པ་ནང་བཞྱིན་ཕག་ལས་མ་
གནང་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཡང་གལ་ཏྤེ་སོང་བརྡར་གྱི་རྤེས་སུ་ལས་ཀ་བཙལ་གྱི་ཡོད་ན། ང་
ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བཙལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བསྡད་ཡོད། ཞུ་མཁན་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་བཙལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སོན་ལ་ངས་དྲྱི་བ་བཀོད་ནོར་བྱས་པ་རྤེད། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནོར་
འཁྲུལ་བྱུང་བ་དྤེར་ངོས་ལྤེན་བྱ་རྒྱུར་ངོ་ཚ་དགོས་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ཚང་མ་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། ཚང་མ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་
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སྱིད་པ་རྤེད། ནོར་འཁྲུལ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་བཏང་བ་དྤེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་རྤེད་འདུག 
དགོངས་དག་ཞུ། དྲྱི་བ་དངོས་སུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སོང་བརྡར་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཆ་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་འོག་ལ་སོང་བརྡར་
སྤྲད་པའྱི་ནང་ལ་གོག་ཀད་དང་རླངས་འཁོར་སོགས་སྤྲད་པ་དྤེ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དྤེས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སོན་
ང་ཚོའྱི་༸སབས་རྤེ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གསུངས་མོང་ཡོད་པ་རྤེད། གོག་ཀད་དྤེ་སྱིར་བཏང་དྤེང་རབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལ་འདོད་མོས་མྤེད་
བཞྱིན་པ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོག་ཀད་དྤེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་དགོས་དུས། ལག་པ་འཆང་དགོས་བྱུང་སོང་ཞྤེས་༸སབས་རྤེ་
ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གསུངས་མོང་འདུག དྤེར་བརྤེན་གོག་ཀད་དང་རླངས་འཁོར་གཉྱིས་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་བལ་ཐབས་མྤེད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པར་བརྤེན། སོང་བརྡར་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་ལ་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ང་ཚོས་བཤད་
པའྱི་མཚན་ཉྱིད་རོད་སྟངས་དང་ལམ་ལུགས་གགས་ཆྤེན་པོ་དང་ག་རྒྱས་པོ། ཁྱབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཚུར་ག་རྤེ་བངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཕན་གྱི་ཆྤེད་དུ་བཟང་སོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་ལྤེན་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་སྐྲ་བཟོ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་སྐྲ་གཏུབ་
ནས་བཟོ་ལྟ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ལ་མཛེས་བཟོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁྱབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཛེས་
བཟོ་བྱྤེད་མྱི་ཐུབ་པ་ག་རྤེ་རྤེད། མཛེས་བཟོ་དྤེ་གཟུགས་པོ་ཡོངས་རོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་སན་རྱིས་ཀྱི་རས་སོར་དང་
འཕུར་མཉྤེ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་དངོས་གནས་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་བཞག་ནས་འཕུར་མཉྤེ་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གཏོང་གནང་རོགས། ) སྡྤེ་ཚན་དྤེ་
ཚོ་ཁག་ར་གཟུགས་པོའ་ིམགོ་རྤེ་ནས་ཚང་མ་འཕུར་མཉྤེ་བྱ་རྒྱུ་གཟུགས་པོ་ལ་ཚང་མ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
གསར་གཏོད། གཅྱིག་བསྒྲྱིལ། རང་ཁ་རང་གསོ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། གསར་གཏོད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་མྱི་ཐུབ་པ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། སྐྲ་བཟོ་གཅྱིག་པུ་
ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དར་སོལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེང་སྐབས་དར་སོལ་གྱི་རྤེས་སུ་འབང་མཁན་གྱི་དངུལ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་
མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གསར་གཏོད་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་རྤེད་དམ། གནས་ཚུལ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
དྤེའྱི་ནང་ལ་རས་སོར་དང་འཕུར་མཉྤེ་སོགས་བྱྤེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་དྲྱི་བ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དག་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བང་སྒྲྱིག་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་མཛེས་བཟོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ Neelamangalam ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཁང་ནང་སྤྲོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། མཐུན་རྐྱྤེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཨང་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ལས་གཞྱི་གཉྱིས་དྤེ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་
དམ། ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དངོས་སུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གོག་ཀད་
དང་སྐྲ་བཟོ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་ ༢༢༣ ཞྱིག་ལ་སོང་བརྡར་སྤྲོད་འདུག དྤེ་ཚོར་དངོས་སུ་སྐྲ་བཟོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བྱས་ནས་མྱི་ ༤༥ ལ་
ལས་ཀ་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་ཐབས་ཤྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག ད་ལྟ་ ༤༥ ནང་ནས་དངོས་སུ་སོང་བརྡར་སྤྲད་པའྱི་རྤེས་སུ་
ལས་ཀ་བྱྤེད་ཐུབ་མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་གོང་དུ་གོག་ཀད་ཀྱི་ནུས་པ་འཕར་མ་ཞྱིག་བཏོན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་
འདུག དྤེ་འཕར་མ་སྤྲད་པའྱི་རྤེས་སུ་དངོས་སུ་ཕན་ཐོགས་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཏྤེ་སོ་སོའ་ིརང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་
ཞྤེས་དྤེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སོང་བརྡར་གྱི་སོབ་ཚན་དྤེ་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་རྤེ་བ་བྱྤེད་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ནང་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ཕན་ཡོན་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ནས། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སོང་བརྡར་
དྤེ་རྱིགས་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་དྲྱི་བ་ལ་ལན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱིར་ཐོ་བཀོད་བཞག་པ་དཔྤེར་ན་སྐྲ་བཟོ་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ནས་ཟླ་ ༡༢ བར་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ ༤༥ ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་སོང་བརྡར་དྤེ་འགོ་མུས་
ཡྱིན། སོང་བརྡར་དྤེ་རྱིགས་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བངས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་རྤེ་རྤེར་ག་པར་བསྤེབས་འདུག དངོས་གནས་སང་བྱའྱི་སོབ་ཚན་དྤེ་དག་བྤེད་སོད་
གཏོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་དགོས་པ་ང་ཚོ་ལ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
དྤེའྱི་སོན་ལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདྤེབས་ཤྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ལྟར། འབྤེལ་བ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་བཙལ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་སོང་བརྡར་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏྤེ་འཛུལ་རྒྱུ་དང་། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་
ཆྤེས་རྤེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལས་ཀ་བཙལ་རྒྱུར་ལྷན་ཁང་རང་བརྒྱུད་ནས་སྐྲ་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་
ནང་ལ་སྡྤེ་ཚན་ Batch ཁག་བཞྱི་ང་ཚོས་གོ་སྒྲྱིག་བྱས་པ་རྤེད། སྡྤེ་ཚན་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་ལ་ས་མྱིག་བཅོ་ལྔ་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོའ་ིནང་ལ་ས་
མྱིག་བཅོ་ལྔ་ཆ་ཚང་བཀང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན། བསྟན་འཛིན་གཡུ་སྒྲོན། ངག་དབང་ལྤེགས་འཛོམས་གསུམ་གྱི་
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ལས་ཀ་བཙལ་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཁོ་རང་ཚོར་ལས་ཀ་བཙལ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་
གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་སོབ་མ་ཕོ་མོ་བསྡོམས་པའྱི་བཅོ་ལྔ་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ནས་བསོད་ནམས་དབང་ཆྤེན། པདྨ་དབྱངས་འཛོམས། འཇམ་དབྱངས་
རྱིག་འཛིན། རྡོ་རྤེ་ཚེ་རྱིང་། ཡྤེ་ཤྤེས་ཆོས་སྱིད་བཅས་ཁོང་རྣམ་པས་ལས་ཀ་བཙལ་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཙལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཡང་མྱི་བཅོ་ལྔ་ཡོད། སྡྤེ་ཚན་དྤེ་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ལ་གྲུབ་པ་རྤེད། ཚེ་རྱིང་བདྤེ་སྱིད་དང་ཚེ་རྱིང་
སྒྲོལ་དཀར། ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་བཅས་ནས་ང་ཚོར་ལས་ཀ་བཙལ་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་མཐུན་
འགྱུར་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་སུས་ང་ཚོར་འབྤེལ་བྱས་ནའང་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་
ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐྲ་བཟོ་དྤེ་ཡང་དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གགས་ཅན་གྱི་སྐྲ་
བཟོ་བ་ Habib དང་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་སོང་བརྡར་ཕུལ་ཡོད། སྐྲ་བཟོའ་ིསོང་བརྡར་ཐོན་མ་ཐག་གལ་ཏྤེ་ལས་ཀ་བྱྤེད་འདོད་ཡོད་ན། རང་
བཞྱིན་གྱིས་ཁོ་རང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། དྤེ་ཡང་ཐོག་མར་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཟླ་རྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༨༠༠༠ ཐོག་སྡོད་སའྱི་ཁང་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་གྱི་ཡོད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་རང་སོ་སོས་བཙལ་ནས་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་མྱི་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་སྟོན་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ངྤེས་པར་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དམ་བསྒྲགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དྤེར་ Habib གྱི་ལག་འཁྱྤེར་དྤེ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༧ པའྱི་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་རྤེད། ལྷན་ཁང་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་འབྤེལ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལས་ཀ་གོ་
སྒྲྱིག་གནང་བསྡད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག བསགས་བརོད་ཞུ་བ་དང་འབྤེལ་ཏྤེ་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འཛུལ་
རྒྱུའྱི་ལོ་ཚད་ཀང་མ་ལོན་པའྱི་བར་དུ་དྤེར་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་འདྲ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཡོད་དམ་མྤེད། 
 དྤེ་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ལས་མྤེད་ན་གཞོན་དྤེ་ཚོ་ལ་ལས་
རྱིམ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་པ་འདྱིས། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་ཀྱི་གངས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ཚོད་དཔག་བྱས་ན་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དྤེ་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ན་གཞོན་གྱི་ཚད་འཛིན་སའྱི་ལོ་དུས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་
ཞྤེས་དྤེ་གསུམ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ན་གཞོན་ལས་མྤེད་ཀྱི་ལོ་ཚད་རྱི་སྟངས་དྤེ་ལས་གཞྱི་སོ་
སོའ་ིཐོག་ནས་ཕྲན་བུ་མ་འདྲ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་ཚད་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཞག་ས་དྤེ་ལོ་ ༤༥ 
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་མྤེད་རང་མྱིན་པར་དཀྱིལ་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་པ་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་སོང་
བས་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྱིགས་སྐོར་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་ལ་ཡང་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། ན་གཞོན་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་ཚོང་སོ་སོས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་བུ་ལོན་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོག་
མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ནས་ངྤེས་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་དགོས་པ་
དང་། དྤེ་མྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཉྤེ་འགམ་དུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང།  དྤེ་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁོངས་ཤྱིག་ནས་ཡྱིན་མཁན་གྱི་དོ་
བདག་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བུ་ལོན་གཡར་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་བསར་བཅོས་གནང་སྟྤེ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དང་མྱིན། སོན་ལ་འབྱོར་
མཁན་ཡྱིན་དང་མྱིན། གང་ལྟར་བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྱིགས་ནང་ལ་འཛུལ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་རྱིམ་པ་བྱས་ཏྤེ་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ལ་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག  བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཡོད་མྤེད་ངས་ཞུ་རྒྱུ་
མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། རྤེས་སུ་ཟུར་དུ་
འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། གང་འདྲ་བྱས་ཏྤེ་གནང་དགོས་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ངས་ལམ་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརྒྱ་ཆ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཟུར་དུ་ཞུ་རོགས་གནང་། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དང་འབྤེལ་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ད་ལྟ་
བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བར་འཚོ་བ་གོང་འཕྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ལ་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ལས་གཞྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་ལོའ་ིདབྱྤེ་བ་ཞྱིག་འབྱྤེད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གསར་དུ་ཕྤེབས་
པ་དྤེ་དག་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་ཕྤེབས་པ་མ་རྤེད། ལོ་ལྟར་ཕྤེབས་བསྡད་སྐབས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརམས་དུས། དྤེའྱི་ནང་ལ་འདྱི་དང་འདྱི་ཚུད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དུས་ཚོད་ཅྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་གྱི་ཡོད་དམ། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ཟྤེར་དུས། གསར་དུ་ཕྤེབས་
མཁན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་ ༡༩༨༠ ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ནང་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་གསལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ། དཔྤེར་ན་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་བོད་པའྱི་སབས་བཅོལ་བའྱི་ནང་ལ་དབྱྤེ་བ་ཞྱིག་འབྱྤེད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
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གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་མྤེད་དམ། དྤེ་གལ་ཆྤེན་དུ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བར་དུ་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་བྱུང་མ་སོང་། ཐོག་མ་ ༥༩།༦༠ ནས་ཕྤེབས་
མཁན་དང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལོ་ཚད་ཅྱིག་ཀང་བགངས་གནང་སོང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་འདྲ་ཡང་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོས་དྤེ་ཚོ་རྤེས་མར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ ༥༩།༦༠ སོན་ལ་བསྤེབས་མཁན། 
བོད་ནས་གསར་དུ་ཡོང་ཐུབ་པ་དྤེ་ག་དུས་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ༧༩།༨༠ ལོའ་ིརྤེས་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ངོས་འཛིན་
བྱས་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དྲུག་པ། 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 བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༧ པ་
དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གསུངས་བསྡད་པ་དྤེ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ལ་ལས་རྱིགས་
སོང་བརྡར་ནང་ཕོགས་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་བྷྤེང་ལོར་ལ་ཡོད་པའྱི་ Nelamangalam ལས་
རྱིགས་སོང་བརྡར་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ནང་ལ་ཕག་སྦྲྤེལ་ངྤེད་གཉྱིས་བཅར་བ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་སོབ་མ་ ༤༠།༣༠ 
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། སོབ་མ་དྤེ་ཚོའྱི་ཞལ་གོས་ལ་བལྟས་སྐབས་གོང་ཁྱྤེར་ཆྤེན་པོ་ནས་ཕྤེབས་ཡྱིན་པ་རྤེད་བསམ་པ་མ་གཏོགས། བོད་ནས་
གསར་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ Nelamangalam ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་
གསར་དུ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་ཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Nelamangalam ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་དྤེ་ལ་བོད་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་སོང་བརྡར་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་ཆོག་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ Nelamangalam སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་སྡྤེ་ཚན་སོ་སོའ་ིནང་ལ་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱྤེན་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་དག་
སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་ཚང་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་སོབ་གཉྤེར་ཚར་མཁན། ཁ་ལག་བཟོ་མཁན་གྱི་སོང་བརྡར་ཡྱིན་
ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་
ཚོ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ཏྤེ་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་སྐྲ་བཟོ་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཅུང་ཙམ་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐྲ་བཟོ་དྤེའྱི་ནང་ངྤེས་པར་དུ་
སོབ་གྲྭར་ཕྱིན་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་མྤེད་ནའང་ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཧྱིན་སྐད་ཀྱི་ཟ་སྐད་འཐུང་སྐད་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ན་སོང་བརྡར་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད། སོབ་བསོད་ལག་འཁྱྤེར་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་བཀག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བདུན་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༧ པའྱི་བཀའ་ལན་ཁག་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཡོད་པར་བརྤེན། དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ལན་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་པའྱི་ལན་གྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ཏྤེ་དྲྱི་བ་ཆུང་ཆུང་
ཞྱིག་ཕུལ་འདོད་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་སད་གཏན་འབྤེབས་སྡྤེ་ཚན་གྱིས་ཐ་སད་ཁག་གཏན་
འབྤེབས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་དང་ཚང་མའྱི་སང་ལ་ཐ་སད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་
པའྱི་ཆྤེད་དུ་དྲྱིལ་བསྒྲགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་གོག་ཀད་ཅྤེས་བཀོད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་བཀོད་པའྱི་ཐ་སད་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་ནང་ལ་ computer ལ་ཀམ་པུ་ཊར་རང་རྤེད། ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག 
འདྱིར་ཀམ་པུ་ཊར་ཞྤེས་བཀོད་དུས། ཐ་སད་གཏན་འབྤེབས་སྡྤེ་ཚན་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ལྤེན་མྤེད་
ཅྤེས་གོ་དགོས་པ་རྤེད་དམ། ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ངས་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་མཐོང་སོང་བས། དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐ་སད་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད། 
དྤེ་ང་ཚོས་མ་ཤྤེས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་གང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སན་སྒྲོན་ཞུས་སྐབས་ཀམ་པུ་ཊར་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཨྱིན་
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ཚིག་རང་རྤེད་བསམས་ནས་ཞུས་མ་ནུས་པས་གོག་ཀད་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཆྤེ་མཐོང་ཞུས་པ་དང་། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་གང་
ཡྱིན་ཡང་བོད་ཡྱིག་བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གཟབ་གཟབ་
བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཐ་སད་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་མཁན་ལ་ངོས་ལྤེན་མྤེད་ཟྤེར་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཨང་བརྒྱད་པ་དང་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་
ན། ན་ནྱིང་ལོར་ང་ Nelamangalam ཡྱི་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ལ་སྐྲ་བཟོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཁོང་ཚོ་རླངས་འཁོར་བཟོ་ལས་སོང་མཁན་མྱི་འགའ་
ཐུག་སོང་། ཁོ་རང་ཚོས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། Nelamangalam དྤེ་ལ་བོད་གཞུང་གྱིས་མཐུན་སོར་ཡག་པོ་འདུག་སྟྤེ། དགྤེ་རྒན་
དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཡོང་མ་ཡོང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལས་ཀ་དྤེ་ཚོ་ཟླ་ ༦ ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལོ་ ༡ དང་
ག་ཚོད་སངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉམས་མོང་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སོང་བརྡར་བྱས་ཚར་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཕྲལ་སྤེལ་ཉམས་མོང་གཏོང་ས་དྤེ་ཡག་
པོ་ཞྱིག་ལ་གཏོང་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ཕལ་ཆྤེར་དགྤེ་རྒན་དང་དྤེ་ཚོ་ཁ་མཐུན་མྤེད་དམ་ཞྤེས་གསུངས་རྒྱུ་འདུག དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྤེའྱི་རྱིགས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་མཁྱྤེན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྱིགས་ལ་སྟངས་འཛིན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རླངས་འཁོར་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། སྐྲ་བཟོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་རྤེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ང་ཚོ་འདྱི་ནས་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་
སྐབས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་དང་། སྡྤེ་ཚན་འབུར་དུ་བཏོན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སོབ་ཁྱིད་འཁྱིད་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་
ལས་ཀར་ཞུགས་ས་དྤེ་སོ་སོའ་ིསྤེམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་སང་ལ་སྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ང་
ཚོས་རྤེས་སུ་ Habib ལ་ཚུར་བསྒྱུར་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རང་གྱིས་འཐུས་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ལས་རྱིམ་
འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གཅོག་ཆ་དྤེ་ཐུགས་ཐག་མ་བཅད་གོང་ནས་
དོན་དག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སན་སྤེང་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། རྣམ་པ་ཚོ་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་ཤོག་གངས་ ༧༦།༧༧ 
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་གཅོག་ཆ་གནང་བ་རྱིས་འགོ་མང་ཆྤེ་བ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཅོག་ཆ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་དྤེ་གསལ་པོ་
རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཅོག་ཆ་གནང་བ་དྤེ་གཞྱི་བཞག་ས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཉྤེ་བའྱི་ལོ་ལྔ་རྱིང་ལ་ངོ་སོང་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ལ་གཞྱི་
བཞག་ནས་གཅོག་ཆ་གནང་བ་རྤེད། གཅོག་ཆ་གནང་དགོས་པའྱི་རྱིས་འགོ་རྤེ་རྤེ་ལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ 
པའྱི་ཟླ་འགོ་བར་དུ་ངོ་ས ོང་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡ ོད་མྤེད་སན་ས ྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་བྱོས། རྱིས་འགོ་ཨང་དང་པོ་ Tibet desh ཡྱིན་ན།  
༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོ་ལ་ ༩༠༠,༠༠༠ ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ནང་ ༨༠༠༠༠༠ ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་འགོ་བདུན་པ་ 
BTSM ལ་ངོ་སོང་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོ་ལ་ ༩༠༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། རྱིས་ལོ་དྤེའྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་པའྱི་ཟླ་འགོ་བར་དུ་ 
༧༠༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་སོང་བ་རྤེད། རྱིས་འགོ་བརྒྱད་པ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོར་ངོ་སོང་ ༩༡༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། ད་ལོའ་ི
རྱིས་ལོ་ནང་ནས་ ༨༠༠༠༠ ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། རྱིས་འགོ་བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞྱི་ལ་ ༧༠༠༠༠ ངོ་སོང་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལོ་ ༨༥༠༠༠ ངོ་སོང་
བྱུང་བ་རྤེད། རྱིས་འགོ་བཅུ་བཞྱི་ཡྱིན་ན། ད་ལོ་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཐུབ་མྤེད་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣།༣༡ སོན་ནས་པར་བསྐྲུན་
བྱ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག རྱིས་འགོ་བཅོ་ལྔ་ན་ནྱིང་ལོ་གསར་པ་ལ་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་
རྤེད། རྱིས་འགོ་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་ན་ངོ་སོང་ ༨༥༠༠༠ ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་གཙོ་བོ་དྤེ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་རོགས་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ། གཞུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་ཡོད་དོན་
གཅོད་ཀྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ཏྤེ། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ིཟླ་མཇུག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོངས་ཏྤེ་
ཚོགས་འདུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལྷོ་སྱི་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་ལྡྱི་ལྱིར་བཞུགས་པའྱི་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོ་གསུམ། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དྲུང་ཆྤེ། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་གོགས་པོ་རྱིང་པ་གདན་
འདྲྤེན་ཞུས་པ་རྤེད། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞུ་སའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་དོན་
གཅོད་ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་དུ་གཟྤེངས་བསྟོད་ཕུལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྣམ་
པ་ཚོ་ལ་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཅོག་ཆ་གནང་ཚར་བ་གཞྱིར་བཞག་སྟྤེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་ངོ་སོང་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐོ་གཞུང་ནང་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་མང་དྲགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སན་
ཐོའ་ིནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངོ་སོང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
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པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། གཅོག་ཆ་དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་བོ་ཕམ་མ་བྱུང་བར་དུ་བཞག་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པོ་
བྱུང་ས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལན་གཅོག་ཆ་དྤེ་མ་གནང་རོགས་གནང་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརྡ་ལན་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཕྲོད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་བྱ་དགོས་པ་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་འཕྲོས་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པའྱི་ཐོ་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་འདུག དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་འདུག སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་འདུག སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་འདུག སྱི་འཐུས་
གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་འདུག ད་ལན་ཕག་བརྐྱང་མཁན་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོར་གོ་སྐབས་མ་
ཕུལ་གོང་ལ་རྱིས་འགོའ་ིམྱིང་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་ Tibbat Desh ཟྤེར་བ་དྤེ་ Tibet desh ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་
ཚོ་བཅོས་གནང་རོགས། དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ དྤེ་ Bharat Tibbat Sahyog Manch རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ BTSM ཟྤེར་ནས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ་དྤེ་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབྤེལ་ཚོགས་པ་ ITFS ཟྤེར་ནས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་
འདུག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༣ པ་དྤེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་མ་རྤེད། རྱི་རྒྱུད་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བོད་དོན་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་
ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྡུས་གནང་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་རྱིས་འགོ་འདྱི་ཚོ་ཏག་ཏག་བྱིས་དགོས་འདུག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༤ 
པ་དྤེ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་དཔྤེ་དྤེབ་པར་བསྐྲུན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཐོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆད་འདུག བཅོ་ལྔ་དྤེ་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་འབྤེལ་
མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྱིད་ཁག་དང་མྱི་མང་ནང་བོད་དོན་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ Outreach to Indian Civil Society ཟྤེར་བ་དྤེ་
རྤེད། ཨང་ ༡༦ དྤེ་འགྱིག་འདུག འོག་གྱི་བསྡོམས་འབོར་དྤེ་ཁྱོན་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་བསྡོམས་འབོར་
དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༥༧༥༠༠༠ རྤེད། གཅོག་ཆའྱི་བསྡོམས་འབོར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༧༩༢༨༠༠ བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༧༨༢༢༠༠ བཅས་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་བཅོས་ནས་བགོ་གྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོའྱི་རྱིས་འགོ་དྤེ་དག་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐག་བཅད་
པའྱི་སྐབས་སུ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དགོངས་པར་འཇགས་རོགས་གནང་། སྱིར་བཏང་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་
ཕོགས་གཉྱིས་དྤེ་གསུངས་ཚར་དུས། ཚང་མས་ཡང་བསར་ཡར་ལངས་ནས་གསུངས་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་
ན་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྐྱང་རྐྱང་རྤེད། དབུ་མ་འཚོས་པ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གང་འཚམ་བསྱི་ཚགས་ཆགས་ཚར་སོང་། རྤེའུ་མྱིག་གྱི་ཡྱི་གྤེ་ནོར་བ་དྤེ་ཚོ་ཞུ་དགོས་དྲན་སོང་སྟྤེ། 
ཞུ་དགོས་བྱུང་མ་སོང་། དོན་དག་དང་པོ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ངས་ Tibet 
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desh ཟྤེར་བའྱི་དུས་དྤེབ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ནང་ལ་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་འདུག ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གསུང་སྟངས་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་འདྱིའྱི་ལས་དོན་དྤེ་དག་ཚང་མ་དྤེར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཟུར་བརོད་ནང་
ལ་ས་ལོ་རྣམས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་བཞྱིན་བྱུང་མྱི་འདུག་ཟྤེར། ལག་བསྟར་བྱྤེད་བཞྱིན་དུ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། བྱས་བཞྱིན་བྱུང་
མྱི་འདུག་པས། འདྱི་ལོ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཞུ་སྐབས་མ་འདང་བ་བྱུང་ན་བར་བརྒལ་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་བྱུང་། གཅོག་ཆ་ཞུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་སན་ཐོ་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་གངས་ཀ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ཡྱི་དྤེབ་པར་བསྐྲུན་བྱས་པ་དང་ཕར་ཚུར་བཏང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་
ལ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་འདུག འགོ་སོང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་མདང་དགོང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་
གྱིས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་སོར་མོ་ ༨༠༠༠༠ ཕབ་པ་དྤེ་ཡང་ནོར་འཁྲུལ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་
དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་དང་ཤྤེས་བྱ་དུས་དྤེབ། དྤེ་དག་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱིས་ག་པ་
གང་སར་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་གནང་ནས་ཕན་ཐོགས་གནང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། འབྱི་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བྱས་ན་རྱིན་གོང་དང་གོང་ཚད་ཅྱིག་བྱིས་
འདུག དངུལ་ལྤེན་གྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཉམས་མོང་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་སྱི་འཐུས་མ་བྱས་སོན་ལ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་ལྤེན་གྱི་ཡོད། ངའྱི་མྱིང་
ཐོག་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དངུལ་གྱི་རྱིན་ཚད་ཅྱིག་བྱིས་འདུག་སྟྤེ། སོར་མོ་གཅྱིག་ཀང་ཕར་ལྤེན་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡང་སོབ་ས་ཞྱིག་ནས་ལྤེན་
ཐུབ་པ་ཡོད་ན་ལྤེན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་ཡང་མཉམ་དུ་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། 
 གཞན་པ་ཞྱིག་མདང་དགོང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་
ནས་ཡར་སར་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བརྒྱབས་དུས་མར་བཅག་བཞག་པ་དྤེ་གནད་དོན་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དངོས་གནས་བྱས་ན། འདྱིའྱི་སྡྤེ་ཚན་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མྱི་དྤེ་ཚོ་ལ་འབྤེལ་ལམ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གཏོད་དགོས་ས་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ཕན་ཚུན་བཀའ་
བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ར་བ་ཉྱིད་ནས་གཏོད་གནང་མྱི་འདུག དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་བྱྤེ་བག་པ་མང་པོ་འདུག ཁ་ཤས་ Warda 
ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་པ་ཟྤེར་བའྱི་ས་ཆ་བྱྤེ་བག་པའྱི་མྱིང་དྤེ་འདྲ་ཡང་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་བྱུང་
སོང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་སོན་རྱིས་ལ་ལྱིད་ཁོག་ཆྤེན་པོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་མདང་
དགོང་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་རྱིས་ལ་ལྱིད་ཁོག་ཆྤེན་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་
དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་ཤྤེས་
བཞྱིན་དུ་མཚེར་མཚེར་བྱས་པ་རྤེད་དམ། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ན་སང་ཉྱིན་ཡང་བསར་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡྱིས་ཞུ་ཡྱི་མ་རྤེད། རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་གནང་གྱི་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཁོང་རྱིགས་བཞུགས་ནས་བཅག་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གཞན་པ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་སྤྲད་སོང་། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་ལས་ལྡབ་ལོག་གཉྱིས་ལོག་སུམ་ལོག་ཞུ་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། 
ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གང་གསུངས་པ་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིང་པོ་ཞུ་དགོས་པ་བྱུང་མ་སོང་། གཅྱིག་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་དག་
བསར་ཟློས་བྱྤེད་དགོས་པ་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྤེའུ་མྱིག་ནང་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མྱི་བསྤེབས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་སོང་། སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལན་དངོས་གནས་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དུས་ཚོད་མང་པོ་བཏང་
གནང་སྟྤེ། གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོ་ལའང་མ་བཅར་ནས་སྤེར་གྱི་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་སྟྤེ་ཕག་ལས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དང་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གཅོག་ཆ་འདྱིའྱི་རྱིགས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་སམ། ཟུར་བརོད་ནང་ལ་ས་ལོ་ལས་ཀ་བྱས་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་འདང་ངྤེས་ཡྱིན། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
དགོས་ཡོད་ན། བར་བརྒལ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། སར་ལོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེབ་འདྱིའྱི་རྤེའུ་མྱིག་ནང་ལ་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཏན་ཏན་རང་གཟྱིགས་ཀྱི་རྤེད་ལ། དཔྤེར་ན་ Bharat 
Tibbat Sahyog Manch དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སོན་གྱི་ ༢༠༡༣ ནང་ལ་ ༡༠༠༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༡༤ 
ནང་ལའང་ ༡༠༠༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༡༣ གྱི་ངོ་སོང་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་དྤེབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ཏྤེ་ཧྱིན་སོར་  
༨༩༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དངོས་སུ་འགོ་སོང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོའ་ིལོར་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་གྱིས་མར་དྲངས་གནང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་ནས་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབྤེལ་ཚོགས་པ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༡༠༠༠༠ ཡོད་པའྱི་ནང་
ནས་ཧྱིན་སོར་ ༩༠༠༠༠༠ ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་འབྤེལ་བ་བཏགས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཟུར་བརོད་ནང་ལ་གཅོག་ཆ་
གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གཉྱིས་དང་མཐུན་མ་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་བར་བརྒལ་མང་དྲགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གཅྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་བརྒལ་ཞུས་ཤོག་ཟྤེར་ནས་བཀའ་གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་དངོས་གནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། གཅོག་ཆ་དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
ནས་དགོངས་པ་ཡང་བཞྤེས་གནང་སྟྤེ་འཐྤེན་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དངོས་གནས་མཐོང་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བསྡུས་པ་གསུངས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་བསྡུས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Tibet desh སང་ལ་བཀའ་མོལ་མར་འཕྲོས་པ་རྤེད། དྤེ་ས་སོ་སོ་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་
ལས་ཀ་བྱྤེད་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལོ་རྤེར་ ༨༠༠༠༠༠ ཙམ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཆ་
བཞག་ན་པར་བསྐྲུན་ཟླ་རྤེར་ ༥༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་དུས་དྤེབ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ག་ཚུར་ལོག་
ཡོང་གྱི་འདུག ར་བའྱི་སོ་སོས་གང་མཐོང་ཡོད་པ་དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་མ་གྱིར་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལོ་གཞོན་དང་རྤེ་བ་བརྒྱབས་ཏྤེ་ངོ་ཤྤེས་མཁན་དང་ཧ་གོ་མཁན་གྱིས་ཡ་གྱིར་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་
སྤེམས་ཚོར་སྤེབས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་ངས་ཡར་ལ་ལངས་པ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ཡྱི་བཀའ་འཁོལ་
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དང་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ཡྱི་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤ མ་གཏོགས་སར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་རྤེར་སོན་རྱིས་ཀྱི་
གཏན་འབྤེབས་ནང་ལ་ཤོག་བུའྱི་རྱིན་འབབ་དང་ Service Tax དྤེ་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་གཡས་
གཡོན་ལ་ཐུགས་དོགས་གནང་བ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་དང་
མཉམ་དུ་དོན་ཚན་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧།༨ ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་ཕག་འབུལ་ཞུས་པ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༥༠༠༠༠ ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་ 
ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠༠༠ བཅག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ་ལའང་དྤེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ཨང་ 
༧ དང་ ༨ གཉྱིས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ་ནང་ལ་ལས་འཆར་བདུན་ཙམ་འདུག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ ནང་ལ་ལས་འཆར་བདུན་
ཙམ་འདུག དྤེའྱི་ནང་གྱི་ལྷག་དོན་ལས་འཆར་བདུན་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་དང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན། ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་
རགས་ཉྱིན་མོ་དྤེ་དག་ལ་ས་གནས་སུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་རོགས་དངུལ་ཅུང་ཙམ་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་འདྲའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་འགུལ་བདུན་ཙམ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་བོ་སྟོབས་དང་ནུས་པ་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལས་
བྱྤེད་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་གནང་ཡོང་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལས་འགུལ་གགས་ཆྤེན་པོ་སྤེལ་
དགོས་ཞྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མར་བཅག་བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་འགོ་སོང་དང་གནས་བབ་འདྱིའྱི་ནང་ལས་
འགུལ་བདུན་ལ་སོར་ ༥༠༠༠༠ ར་བ་ཉྱིད་ནས་འདང་ངྤེས་མ་རྤེད། ལར་ནས་བར་བརྒལ་ནས་ཞུས་ཞྤེས་གསུངས་ན། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་
བྱྤེད་མོང་མཁན་ཞྱིག་རྤེད། ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱས་ཡོང་དུས། ལོ་མགོ་ནས་མར་འཆར་གཞྱི་སྒྲྱིག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ལོ་མཇུག་
དང་བར་མཚམས་ནས་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་སྒྲྱིག་ཏུ་འགོ་དུས། ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ས་ལོ་
ནང་གྱི་ལས་གཞྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་བསྡད་པ་དྤེ་གཅྱིག་བྱས་ན་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ལོ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་འཕགས་བོད་འབྤེལ་
མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དྤེ་ཡང་བསར་ཡང་བསར་བརྤེ་དགོས་པ་བྱུང་ཙང་འཛིན་སོང་ལ་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་པ་རྤེད་ལ། 
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