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དཀར་ཆག
ཨང།
༡

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོན་རིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ།

༡༌༌༌༩༥

༢

ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན།

༩༦༌༌༌༩༧

༣

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༦ པ། དི་བ་དིས་ལན།

༩༨༌༌༌༩༩

༤

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༦ པ་དང་འབླེལ་བའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དིས་ལན་ཁག

༩༩༌༌༌༡༠༣

༥

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༩ པ། དི་བ་དིས་ལན།

༡༠༤༌༌༌༡༠༥

༦

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༩ པ་དང་འབླེལ་བའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དིས་ལན་ཁག

༡༠༦༌༌༌༡༠༨

༧

གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ།

༨

གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ།

༩

༡༢༣༌༌༌༡༢༤

གཞུང་འབླེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ།

༡༡

༡༡༨༌༌༌༡༢༣

གཞུང་འབླེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ།

༡༠

༡༠༩༌༌༌༡༡༧

༡༢༤༌༌༌༡༢༥

གཞུང་འབླེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ།

༡༢

གཞུང་འབླེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ།

༡༣

གཞུང་འབླེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ།

༡༤

གཞུང་འབླེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ།

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ།

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ།

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་བཅས།།

༡༢༥༌༌༌༡༢༨
༡༢༨༌༌༌༡༢༩
༡༣༠༌༌༌༡༣༢
༡༣༣༌༌༌༡༣༧

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ 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་ལྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་

ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཞུ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་མུ་མཐུད་
ནས་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཚང་མ་འདྲ་པོ་འདྲ་པོ་རྤེད་འདུག ཁ་སང་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་དྤེ་དུས་སྐད་ཆ་གསུངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བསྐྱར་ཟློས་ཆགས་ན་
དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་འདྱིར་ཚོགས་བཅར་ལ་མྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་

ཆུང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཡོད་པའྱི་གཅོག་ཆ་ ༢༦ ཁྱྤེར་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ ༢༠ ཐམ་པ་སྤེ་ལྤེན་རྐྱང་རྐྱང་རྤེད། སོང་ཙང་སྤེ་ལྤེན་མ་

ཡྱིན་པ་ ༦ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་འདྱི་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད་འདུག ངའྱི་བསམ་བོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྱི་ལྱིར་གནད་འགག་
ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྒྱུན་དུ་ནས་
རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚང་མའྱི་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་སྐྱོར་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་སོན་མ་

ནས་ལྱི་ལྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བསྡད་ཡོད། དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཁྱྤེར་ཡོང་དུས། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་སོ་ བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་འདྱིས་རྒྱ་

གར་མཉམ་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་འདྱི་གཙོ་བོ་
ཡྱིན་སྟབས། དྤེ་ཚོར་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། སོང་ཙང་འདྱི་རྱིམ་པས་བྱས་ཏྤེ་གཅོག་ཆ་ཚང་མ་ལ་
དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ར་བའྱི་འདྲ་པོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་ཟློས་མྤེད་
པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དྤེ་ནས་གཙོ་བོ་ད་ལྟ་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་

གྱི་རྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་དྤེར། དང་པོ་ཞུ་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན། གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་བོན་མྤེད་པར་གོས་ཚོགས་ཤཤྱིག་ཚོགས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས ་གནང་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས ་ནས་

གསུང་དགོས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་གསུངས་སོང། དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་མ་ཕྤེབས་པར་ཚང་མར་དུས་ཚོད་ཀྱི་གོང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་ན་

འགྱིག་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་མུ་མཐུད་
ནས་གསུང་རོགས་གནང། སྐར་མ་གཅྱིག་སྒུག་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་
རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།ཤསྙན་ཐོའ ་ི
ནང་དུའང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ནས་བསམས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་བགོ་གྤེང་ནང་དུ་བསམ་

འཆར་ཁ་ཤས་ཤྱིག ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཞུ་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ཕྲན་བུ་མྱི་འགྱིག ་པ་བྱུང་ཡོད་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ Tibbat desh ཟྤེར་བའྱི་ཚགས་པར་ཞུ་

དགོས་པ་རྤེད་དམ། དུས་དྤེབ་འདྱིར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་གྱིས་ཤྤེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་རྱིན་མྤེད་ལ་བཀྲམ་གྱི་
ཡོད་པ་ཞྱིག ་ལ་གོ་བ་ལྤེན་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན ་དུས་འདྱིའ ྱི་ཚགས་པར་གྱི་ཁ་བྱང་ཁ་ཤ ས་ཡར་མར་འཁྲུགས་དང་མ་

འཁྲུགས་ཀྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚགས་པར་གྱི་རྱིན་པ་ལྤེན་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་ཁྱད་
པར་ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་ང་ཚོས་འདྱི་ཤྤེས་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕར་བཀྲམ་གྱི་ཡོད་དུས། ཀོག་མཁན་
ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ནའང་འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུས་ན།
འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་ཚགས་པར་གཏོང་ས་དྤེ་ཚོའྱི་ཁ་བྱང་ཏག་ཏག་བསྡད་འདུག་གམ་བསྡད་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་འདྱི་བལྟ་དགོས་

ཀྱི་མ་རྤེད་འདྱི་གནད་འགག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ར་བ་ནས་ཞུས་མྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུས་ན། འདྱི་ང་ཚོ་ Tibbat desh ཟྤེར་བ་
འདྱི་ལྟ་བུ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་བཏང་བསྡད་པའྱི་ཚགས་པར་གྱི་རྱིགས་དྤེ ་དག་གྱི་ཁ་བྱང་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསྡད་འདུག་དང་
མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་འདྱི་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བལྟ་དགོས་པ་
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མ་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་བལྟ་མ་ཐུབ་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་རང་གྱི་བལྟ་ཚུལ་འདྱི་དྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གང་ལྟར་སྐད་ཆ་དོན་སྙྱིང་དྤེ། གཅོག་ཆ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་འདྱི་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་
ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཁོང་ཚོའྱི་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པས་

བཟོས་བཞག་པ་འདྱི་ཞུས་ན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དངོས་གནས་མགོ་འཚོས་ནའང་དྤེ་ཙམ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུགཤ གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་དངོས་གནས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ས་ལོ་རྣམས་སུ་ལག་བསྟར་བྱྤེད་བཞྱིན་བྱུང་མྱིན་བསྡད་པ་འདྱི་ལོ་དངོས་སུ་ལག་

བསྟར་ཞུ་སྐབས་མ་གནང་བ་ཞྱིག དྤེ་སླར་ཡང་གཅྱིག་འདྱི་བར་སྐབས་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་མགོ་འཚོས་ཀྱི་འདུག གཞན་
དག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དངོས་གནས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་རང་ཡྱིན་ན་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་དངོས་གནས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་
མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་གཅོག་ཆ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཧ་གོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་འདྱིའྱི་གཅོག་
ཆ་དྤེས་མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཚང་མར་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གང་ལྟར་ཚང་མའྱི་གསུང་རྒྱུ་མང་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཕག་རྐྱོང་མཁན་བཞྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཕག་བརྐྱངས་གནང་སོང། དྤེར་གོ་སྐབས་ཤཤྱིག་ཕུལ། དྤེ་
ནས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྡུས་བསྡུས་ཤཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ནམ་རྒྱུན་ནས་མདོར་བསྡུས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག ་ཡྱིན། ཁ་སང་དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ ་བཀའ་བོན ་

མཆོག་གྱིས་ Tibbat Desh དྤེ་ ༡༩༧༩ ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Tibbat Desh ཡྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་རྤེས་སུ་སླྤེབས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱིའྱི་སོན་ལ་ Tibbat Bulletin ཟྤེར་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་པར་རྒྱག་ས་དྤེའང་རྡ་རམ་ས་ལར་རྤེད། རོམ་སྱིག་བྱྤེད་མཁན་དྤེའང་འདྱི་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་པར་རྒྱག་རྒྱུ་དང་རོམ་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལྱི་ལྱི་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་
དགོས་སྙམ།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཅོག་ཆ་གནང་བཞག་པ་འདྱིར་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དགག་བྱ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་

ཀ་བྱས། དྤེ་ནས་མཚམས་འཇོག་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་
འདྱིར་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བྱ་ཞུས་པ་དང་འབྤེལ་ནས་གལ་སྱིད་འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་

ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ངོ་མའྱི་གཅོག་ཆ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ལས་ཀ་བྱྤེད་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད་
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འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་འཐུས་ཤོར་མྤེད་པ་ཞྱིག ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ད་ལྟ་སྐྱོན་གནད་མཐོང་བསྡད་པ་དྤེ་དག་
མ་འོངས་པར་མྤེད་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དྤེ་སོན་གཅོག་ཆ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་འདྱིར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་ར་
ཆྤེན་པོ་རྐྱང་རྐྱང་ཞྱིག་རྤེད་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བརམས་པ་བཞྱིན་མཇུག་མཐུད་ཐུབ་ས་མ་

རྤེད་སྙམ་པ་ཞྱིག་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གཅོག་གནང་འདུག ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་

གསར་པ་འགོ་བཙུགས་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག སོང་ཙང་ས་ལོ་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོར་ལག་བསྟར་བྱས་མྤེད་པ་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་
ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ད་ལོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མ་

རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་གཅོག་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་ ༨ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་གཅོག་ཆ་གནང་ཡོང་དུས། གང་
ལྟར་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག དམྱིགས་བསལ་ངས་གོ་རྒྱུར་བྱས་

པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱྤེད་གཉྱིས་ཙམ་

ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གོ་ཐོས་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ།
གལ་སྱིད་གནད་དོན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱྤེ ད་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་དང་ལས་ཀ་འཇོག་དགོས་པའྱི་གནས་

ཚུལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ལ་བལྟ་སྟངས་འདྱི་མང་ཚོགས་ནང་ནས་རྤེད། ཕྱི་ལོགས་ནས་
བལྟ་དུས་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁག་ཅྱིག་ནས་འབྤེལ ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་གཉྱིས་ཙམ་
ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་ཤོར་སྱིད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་གོ་བྱུང། བདྤེན་པ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཚོད་དཔག་ཐྱིགས་མ་སོང།

ཚོགས་གཅོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོ་དགོས ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་བསྡུར་ག་རྤེ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་བྱ་རྒྱུ་རྤེད་མ་

གཏོགས། ལས་བྱྤེད་དགོངས་པ་ཞུས་དང་མ་ཞུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།
བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང།
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་ཆ་གནང་བ་དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་
རྤེད། འདྱི་ལ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བར་སར་ཆ་གནང་བ་དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་རྒྱུར། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་

དུ་ Follow The Money ཟྤེར་བ་འདྱི་སར་ཆ་གནང་བ་ཙམ་གྱིས་ལས་དོན་ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེར་ངོས་འཛིན་ཞུས་
མ་གནང་རོགས་གནང་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔྤེ་མཚོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ཐོག་

མར་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་དྲན་གྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ Tibet.net ཡྱི་དབྱྱིན་ཡྱིག་གྱི་གསར་འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།

གསར་འགྱུར་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་དྤེར་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དྤེའང་གསལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་རྒྱབ་

ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ཀང་གང་ཡང་གསལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་སར་ཆ་ཞུས་པ་འདྱི་ཕག་ལས་ཚགས་ཚུགས་པོ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེར་ངོས་འཛིན་མ་གནང་རོགས་གནང། ད་ལྟའྱི་ཚོད་ལ་གཅོག་ཆ་གནང་བ་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མགོ་འཐོམས་པ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། དྤེར་བརྟྤེན་ལག་པ་ཞྱིག་རྐྱང་པ་ཡྱིན། མགོ་འཐོམས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།
སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་འཕགས་བོད་འབྤེ ལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱུས་ཡོད་ཀྱི་བཀུར་འོས་

སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ད་ལྟ་གོ་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ནས་མར་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱུས་ཡོད་ཅན་གྱི་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱུས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅོག་ཆ་དྤེར་དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེའྱི་བར་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་ནས་ཐག་མ་ཆོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེར་གོང་དུ་བཀའ་བོན་

གྱི་ཐོག་ནས་གཅོག་ཆ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱྤེད་ཚོ་བོ་ཕམ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཞྤེས་པ་གསུང་གྱི་འདུག བོ་ཕམ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ལགས་ཞུས་ན་ང་ཚོས་ལམ་ཁ་ཤྱིག་ཕྤེ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། བར་བརྒལ་གྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཕྤེ་བཞག་
ཡོད་དུས། ང་ཚོས་མ་སོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྡྤེབ་གཅྱིག་ལ་སོད་རྒྱུ་འདྱི་མང་དྲག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཞྱིག་

སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་དོན་འདྱིར་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་

ངལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་སྐབས་ད་ལྟའྱི་རྱིས་འགོ་གཅོག་ཆ་འདྱི་ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་དགག་བྱ་མང་
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བ་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྣ་ཅོག་འདྱི་ཀོག་ཀོག་ཅྱིག་ཡོད། འགྤེལ་
བཤད་མང་པོ་རྒྱག་དུས་ཀོག་འགོ་རྒྱུ་ཤཤྱིག་ཡོད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་ངས་དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཁ་སང་དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་སུ་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་ནས་མྱི ་འགོ་བསམས་བྱུང། ཚོགས་

གཙོས་ཉན་པའྱི་སྐབས་སུ། དྤེ་དུས་ཚོགས་གཙོས་གཙོ་སྐྱོང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྤེ་བར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་གཅོག་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་སར་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་ཞྤེས་པ་འདྱི་ཞལ་ཤོབ་རང་ཡྱིན་ན། ཞལ་ཤོབ་རང་ལ་ང་ཚོས་

འཇོག་རྒྱུ་རྤེད། འདྱི་མ་གཏོགས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་
རྤེད་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་རྤེད་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག དྤེར་གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང། གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་ད་གྱིན་ཕག་བརྐྱངས་གནང་སོང།

དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེ་རྱིང་བཀུར་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་

གཅོག་ཆ་འདྱི་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་འདྱིར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བསྐྱར་དུ་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་ལ་འབྤེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་ཡག་པོ་ཟྱིན་རྒྱུདང་ཤཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་བ་འདྱི་མུ་མཐུད་

གནང་ཐུབ་རྒྱུར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་སྟབས། བསྐྱར་དུ་གཅོག་ཆ་འདྱི་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ལ་འདྲྱི་བརད་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་བརྒྱུད་ནས་ང་
ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ནས་མར་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱིས་རང་

འདོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་ལ་གཅོག་ཆ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལར་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོས་བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
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ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་གཏད་ལ་ཆགས་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན ་ན། མ་འོངས་
པར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དྤེ་དག་ཀང་ཁ་སང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་
གསུངས་པ་བཞྱིན།ཤང་མྱིན་ཁོ་མྱིན་ཞྤེས་མཐའ་མ་དྤེར་ང་ཚོ་དྤེ་དག་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་

བཞུགས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་སྐབས་ ༡༥
པ་མ་རོགས་བར་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་

ཡོད་དམ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་གཟྱིགས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཕག་ལས་གནང་བདྤེ་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་རྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་
སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་བོ་འཚབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང། མ་འོངས་པའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་སྐོར་ལ་ར་བའྱི་ངས་ཞུ་ཐབས་

ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་གྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་གཅྱིག་བྱས་ན།ཤཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས།ཤཁྱད་གསོད་བྱ་ས་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་མཁན་

གྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བསམས་བྱུང། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་གལ་སྱིད་ཁྱད་གསོད་བྱ་སའྱི་གནས་
བབ་ཅྱིག་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གོས་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཡོད་ན་མྤེད་ན་དང་དྤེ་རྱིང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་

ན་མྤེད་ན་དྤེས་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་གྱི་ལྱིད་ཚད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དང་པོ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དྤེ་
ནས་གཅོག་ཆའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ། དང་པོ་དྤེར་དཔྤེར་ན་ Tibbat Desh དང་འབྤེལ་བའྱི་གཅོག་ཆ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་
ལ་ང་ཚོས་བལྟས་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་གྱི་འགོ་སྟངས་ནང་བཞྱིན་ན་ནྱིང་ལོའ ་ི རྒྱབ་ལོངས་དང་ཡང་མཉམ་དུ་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་

ཕྱིན་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་ད་ལོའ ་ི རྒྱབ་ལོངས་གཉྱིས་ཀར་ ༥༠༠༠ འདོན་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་འདུག

༥༠༠༠ བཏོན་པ་དྤེས་ ༥༠༠༠ གཏོང་ས་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ང་ཚོས་ ༥༠༠༠ འདྱི་ཆ་ཚང་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་གདན་ཞུའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་རྤེད། ༥༠༠༠ ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་

གསུངས་གནང་བ་རྤེད། ༥༠༠༠ དྤེ་དག་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྲྱིས་དུས།ཤཁ་སང་དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་

བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། གཞན་དག་གཅྱིག་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དང་། དྤེ་ནས་ང་
ཚོས་ཞལ་བྱང་དྤེ་དག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ།ཤཤོག་བུ་ ༤༠༠ ཐམ་པ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་གཏོང་ཐུབ་

ཀྱི་མ་རྤེད་མདོག་མདོག་ཅྱིག་བརྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཤོག་བུ་ ༤༠༠ ཡོད་ནའང་གང་ཡང་བྱྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད། ང་
ཚོས་དྤེ་སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས།ཤ
སྱི་འཐུས་ཀྱི་འགན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་རྤེད། གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཤོག་བུ་ ༤༠༠ དྤེ་དག་པར་གོག་བརྒྱབས་ནས་བཏང་ཡོང་སྐབས།ཤང་ཚོར་བཏང་བ་དྤེར་ཧྱིན་

སོར་ ༤༣༦༣ གྱི་ཁ་བྱང་ཕུལ་གནང་འདུག ཁ་སང་དཔལ་ལན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ ༡༦༠༠ ཡྱིན་ནམ་ཞྱིག་གསུངས་
གནང་སོང། ང་ཚོར་ཧྱིན་སོར་ ༤༦༠༠ འདྱི་དྤེ་འདྲ་བྱས་ཏྤེ་པར་གོག་གནང་འདུག དྤེ་དག་ཚོགས་ཆུང་ཕག་སྦྲྤེལ་རྣམ་པ་ཚོས་
ཕྲན་བུ་ཞྱིག་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་གྱི་བལྟ་རོགས་ཞྤེས་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་དུས།ཤངས་དགོང་མོ་གཅྱིག་ལ་ཆ་

ཚང་ཞྱིག་བལྟས་པ་རྤེད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བལྟས་པའྱི་རྤེས་སུ།ཤ
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ཁག་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ཁག་མྱི་འདྲ་བ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་སོན་གྤེང་ནང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་སོན་རྱིས་
ནང་དུ་བརྡབ་སྐྱོན་དང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང། ཁ་བྱང་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་ཡོང་སྐབས། དཔལ་ལན་
བཀའ་ཤག་གྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཆྤེན་མོའ ་ི མཚན་ཐོག་ལ་ཕར་ནས་བཏང་བ་རྤེད་དཱ། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་དཔར་གོག་བརྒྱབས་པ་མ་རྤེད།
གཅྱིག གཉྱིས། བཞྱི་ཐམ་པ་འདུག (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཕོགས་བསྡོམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་ན།

རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་ན།ཤང་ཚོར་དུས་ཚོད་ཀྱིས་འདང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།) བྱས་ཙང་དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་གང་ལྟར། དྤེ་ནས་འདས་
གོང ས་སུ་ཕྱིན ་པ་ཁྤེ་ཎ་ཌར་ཕྤེབ ས། ཕྤེབ ས་ཚར་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན ་པ་ཞྱིང ་གཤྤེག ས་པ་ K.K Wangchuk ཀྱི་

མཚན་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡང་ཕལ་ཆྤེར་ Kusumti ལ་བཏང་བསྡད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱ་གར་གོགས་པོ་ཉྤེ་ པོ་སྱིམ་
ལར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཀང་ཁོ་རང་གྱི་མཚན་ཐོག་ལའང་ད་དུང་ཕྱིན་བསྡད་འདུག ལྱི་ལྱི་བསམ་
ཡས་གྱིང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུའང་ཁ་བྱང་གཉྱིས་ཐམ་པའྱི་ཐོག་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་དང་དྤེ་བཞྱིན་མང་

པོ་འདུག ཕལ་ཆྤེར་འདྱི་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཞྱིང་གཤྤེགས་པ་ཤSahib Singh Verma ལྱི་ལྱིའྱི་སྱི་ཁྱབ་བོན་
ཆྤེན་ཟུར་པའྱི་ཞལ་བྱང་རྱིང་པའྱི་ཐོག་ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་ཁ་བྱང་དྤེའྱི་སང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་ནའང་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། (དཔལ་

ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཚར་ས་མ་རྤེད། ཕོགས་བསྡོམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་

གསུངས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་བྱང་ ༤༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེ་རྤེ་བྱས་
ནས་གསུངས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ག་དུས་ཚར་གྱི་རྤེད་དམ།) བྱས་ཙང་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྱི་ལྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང། Maharashtraཤནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལའང་གཏོང་གྱི་འདུག དྤེ་དག་
གྱི་ཁ་བྱང་ཡོངས་རོགས། དྤེ་ནས་ཚགས་པར་ཡོངས་རོགས། མཐོ་རྱིམ་སློབ་གྲྭ་དང་དྤེ་དག་གྱི་ཁ་བྱང་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་འཕགས་

བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕར་ཕུལ་ནས་གཏོང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད་དམ། ཁ་བྱང་ང་ཚོས་ཡྱི་གྤེ་གཏོང་

དུས། ང་ཚོས་བཏང་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁོ་རང་ཚོས་གང་བཏང་བཏང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམས་བྱུང།
བྱས་ཙང་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས།ཤང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས། ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། སུས་སུ་ལ་འགན་དབང་ཕུལ་དང་མ་ཕུལ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་སྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་སྟབས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོག་ཙེའྱི་སྟྤེང་དུ་འཇོག་དགོས ་
སྟབས།ཤདྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནང། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་བཏང་བསྡད་པ་དང་འདྱི་གཉྱིས་ཁག་

ཁག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་གང་ལྟར་མཐའ་མ་རྤེས་སུ་སུས་གནང་དང་མ་གནང་དྤེ།ཤགནས་བབ་ཁག་ཁག་
ཅྱིག་རྤེད། བྱས་ཙང་ Tibbat Desh ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།ཤདྤེ་རྱིང་སང་ཉྱིན་གྱི་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་ཚོས ་

གནང་བཞག་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། སོན་མ་ནས་འགོ་བཙུགས་སྟྤེ་གང་ལྟར་ལྱི་ལྱིར་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཕྱིན་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་
མ་གཏོག ས། དྤེ་རྱིང་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་ཞྱིག་དང་། དྤེ་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་དང་། དྤེ་རྱིང་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས ་གནང་
བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་རག་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གནང་རོགས་

གནང་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ལས་ཡུན་འདྱི་སོན་མ་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རྤེད། བྱས་ཙང་

དྤེ་དག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་བྱས་ཏྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་མཐའ་མའྱི་ Tibbat Desh འདྱི་
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དཔར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུའྱི་གན་རྒྱ་དྤེའང་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོ་དཔར་བསྐྲུན་གནང་མཁན་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་གན་
ཡྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཁྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒལ་ན་དངོས་གནས་བྱས་ན་རྱིན་ཚད་དྤེ་ལྤེན་དགོས་པ་

རྤེད། དྤེབ་འདྱི་ཟླ་བ་ཟླ་བ་ལ་རྱིན་ཚད་འདྱི་བརྒལ་བའྱི་འགན་བསྡུར་བརྒལ་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཁང་དང་མཉམ་དུ་གན་རྒྱ་བཞག་

ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་དྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་དུས།ཤའདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་དྤེའྱི་གནད་
དོན་ཞྱིག་ང་ཚོས་རྟོགས་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་དྤེབ་དཔར་སྐྲུན་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཚགས་པར་ཞྱིག་རྤེད། ལས་
མྤེད་ལ་ལོ་ཆ་ཚང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།ཤདྤེ་ཕུལ་མ་ཆོག་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོར་རྟོག་ཞྱིབ་དང་
དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་དང་པོ་འདྱིར་དྤེ་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དཔྤེ་དྤེབ་དཔར་སྐྲུན་

དང་དྤེ་དག དྤེ་ནས་ང་ཚོས་ལས་དོན་གཞན་དག་དང་དྤེ་དག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལའང་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད། རྒྱབ་ལོངས་
ཕྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱབ་ལོངས་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོར་འདྱིར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དྤེ་དག་གང་འདྲ་
གང་འདྲ་བྱས་ནས་རྤེ་རྤེ་གཉྱིས་རྤེ་མར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་གནང་བ་རྤེད། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་སང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་འདྱིར་

ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། སྙན་ཐོའ ་ི ནང་དུ་ལས་འཆར་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལྤེབ་བཤུས་རང་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཁག་
ཅྱིག་ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ང་ཚོས་གྤེང་སློང་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་རྤེས་མ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུའང་དོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་རྱིང་གྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་ཕལ་ཆྤེར་ལྤེབ་བཤུས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད། དཔྤེར་
ན།ཤད་ལྟ་འདྱིར་ Bharat Tibbat Sahyog Manchཤཟྤེར་བ་འདྱིར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།ཤསོ་སོ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ ་བ་

ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ནས།ཤགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་དོན་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད ་པ་རྤེད། གང་དུ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དག་ངས་ལས་བསྡོམས་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཤྤེས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་འཆར་ཁ་ཤས་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་མཚན་དང་། གང་ཟག་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་སློབ་དཔོན་
ཆྤེན་པོ་དྤེས་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་ཁོ་རང་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་སྱིམ་ལར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ལས་ཁུངས་དྤེ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་གྱི་མྱིང་བསམས་

ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གྱི་མཚན་དང་མཉམ་དུ་སྱིམ་ལར་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བསམས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ན་ནྱིང་ཡང་
བསམས་ཡོད་པ་རྤེད ་ལ།ཤད་ལོའ ང་རང་འཇགས་བསམས་འདུག སློབ ་དཔོན ་ཆྤེན ་པོ་འདྱི་ཕལ་ཆྤེར ་ Bharat Tibbat
Sahyog Manchཤནང་ལའང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཅྤེ་ན།ཤངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེང་སྐབས་སློབ་དཔོན་ཆྤེན་པོ་

ཁོ་རང་གྱི་ཕག་ལས་མཛད་བྤེལ་གྱིས་ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་བར་དུ། རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་མ་གྱིར་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད་སྟབས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཕ་གྱིར་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཇུས་ཏོག་ར་བ་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་

མྤེད། སོ་སོའ ་ི ལས་ཀར་ཇུས་ཏོག་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་མྱིན། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་དྤེ་དག་གཉྱིས་ཀ་མཇལ་ཡོང་དུས།ཤསློབ་

དཔོན་ཆྤེན་པོ་དྤེར་དྤེ་སའང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གསུང་སྐད་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་གོ་མོང། དྤེ་རྱིང་ཡར་བསྐྱར་ལས་འཆར་ལྤེབ་བཤུས་བྱས་
ནས་བསམས་འདུག དྤེ་ནས་ལས་འཆར་གཅྱིག ་ལ་ Bharat Tibbat Sahyog Manch,ཤNagpurཤལ་ཡོད་པ་རྤེད །

ནང་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཁོ་རང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ཞྱིག་ངས་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ན་ནྱིང་གྱི་ལས་འཆར་རང་འཇགས་
ཤྱིག་ད་ལོའ ་ི ལས་འཆར་དྤེ་ག་རང་བསམས་འདུག བྱས་ཙང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག ་རང་འཇགས་རང་གནས་སུ་
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གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།ཤང་ཚོས་ལས་འཆར་དྤེ་དག་རྤེ་རྤེ་གཉྱིས་རྤེར་སོན་རྱིས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བསྡོམས་གྱི་སོན་རྱིས་
ལྤེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་བྱས་ཙང་ལས་འཆར་རྤེ་རྤེར་གཅོག་ཆ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ལས་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་

༦།༧ ཞྱིག་གྱི་མྱིང་དྲངས་ཡོང་སྐབས།ཤདྤེ་དག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ Bharat
Tibbat Sahyog Manchཤལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་

ནས་དངུལ་ཞུས་པ་ཞྱིག ་ངས་དྲན་གྱི་མྱི ་འདུག ད་ལོ་ང་ཚོ་རྟ་དབང་གྱི་འགྲུལ་སྐྱོད་ལའང་མྱི་རྤེ་རྤེ་ནས་སོ་སོའ ་ི སོར ་མོ་

༡༡,༠༠༠ བསྡུས་ནས་དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཀང་གདན་ཞུས་གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོ་ཕྱིན་པ་རྤེད་དྤེ། ༡༡,༠༠༠ དྤེ་རྒྱ་
གར་གྱི་ ༡༥༠ དྤེ་སོ་སོའ ་ི དངུལ་ཁུག་ནས་སོ་སོས་བཅད་ནས་རྟ་དབང་ལ་གོམ་བགོད་གནང་སོང། དྤེའྱི་ནང་དུ་སོན་རྱིས་དྤེ་

ནས་ཞུས་གནང་མ་སོང། ཅན་རྡྱི་གྷར་ལ་མངའ་སྡྤེ་དྲུག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་གནང་སོང། ཚོགས་འདུ་དྤེ་མངའ་སྡྤེ་རང་གྱི་མྤེ་
ཏོག་ཚོགས་པས་ཞལ་ལག་དང་བཅས་པ་སྱིན་བདག་དོན་ནས། འདྱི་ནས་ཞུས་གནང་མ་སོང། བྱས་ཙང་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་

ཚོས་དངུལ་ཕལ་ཆྤེར་ཁོ་རང་ཚོས་འདྲྱི་བརད་དང་མཉམ་པའྱི་འདང་གྱི་ མྤེད་དམ་བསམས་ནས་དངུལ་བཅག་པ་དྤེས།ཤརྒྱ་གར་
ནང་དུ་བོད་དོན་གྱི་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུ་དང། དྤེ་འདྲ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མ་མཇལ་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
འགལ་ཟླ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན།ཤབར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་མང་དྲགས་སོང་ཞྤེས ་

འདྱིས་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གསུང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡང་ཁོ་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་འདྲ་དངོས་ཡོད་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་དོན་དག་ཡང་
སྙྱིང་ལ་ཕག་སྦྲྤེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་ཡོང་སྐབས།ཤང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གསལ་པོ་བྱས་ཏྤེ་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན།ཤཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེས། ཚོད་བལྟ་བྱས་ནས་བཅག་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་མ་འོངས་པར་རྒྱུན་ལས་ལ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན།ཤའདྱིར་འགོ་དང་མ་འགོ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཚོ་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་

ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་མ་འོངས་པར་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ན་སོད་
ཆོག་གྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ན་སོད་དགོས་པ་རྤེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་

རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་དུས།ཤལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོད་དགོས་པ་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། ཡང་ལས་གཞྱི་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ཤྤེས། བྱས་ཙང་
འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་ Bharat Tibbat Sahyog Manchཤཡྱི་དྤེ། དྤེ་ནས་ཧྱིན་བོད་མཛའ་ཚོགས་ལའང་
དྤེ་ག་རང་རྤེད། ན་ནྱིང་ཧྱིན་བོད་མཛའ་ཚོགས་ལའང་དྤེ་བཞྱིན་རྤེད། ཧྱིན་བོད་མཛའ་ཚོགས་ལ་ལས་གཞྱི་གང་བྱིས་པ་དྤེའྱི་

ལས་འཆར་གྱི་མྱིང་གང་ཟག་གྱི་མྱིང་ཆ་ཚང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ད་ལོའང་ལྤེབ་བཤུས་གནང་འདུག ན་ནྱིང་ལྤེབ་བཤུས་རྤེད།
ད་ལོའང་ལྤེབ་བཤུས་རྤེད། བྱས་ཙང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས།ཤ
གཅོག་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། གཅོག་ཆ་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ནང་པ་དང་སྙོབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་

མྱིང་འབོད་གནང་འདུག སྙོབས་རྒྱུ་མྤེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་འབོད་གནང་འདུག སོན་མའང་དྤེ་ག་རང་འཇགས་གཅྱིག་པ་
གཅྱིག ་རྐྱང། ན་ནྱིང ་ལོར ་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་འཇགས་གཅྱིག ་པ་གཅྱིག ་རྐྱང་ད་ལོར ་དྤེ་ག་རང་འཇགས་བསམས་འདུག
Kolkota དང་ནང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྙོབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བྱིས་གནང་འདུག་ཀང་། དྤེ་བཞྱིན་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་རྤེས་མ་

ལས་བསྡོམས་མཇལ་ཡོང་དུས། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཚང་མར་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་
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གནང་ནས། ངོ་སོང་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་དག་ང་ཚོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོས་གསུངས་གནང་སོང།

(དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གནས་སྟངས་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་གསུང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག
ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་བསྐྱར་ཟློས་བྱས་ན། དུས་ཚོད་ཆ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་རང་ལ་ཆུ་
ཚོད་ ༣།༤ ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ཚར་རྒྱུ་ཁོ་རང་མྱི་འདུག) རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་དག་མྱི་འདྲ་བ་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཞུ་

དགོས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡྱིན་སྟབས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་འབྤེལ་ཚང་མས་གཅོག་ཆ་མང་
པོ་ཞྱིག་གང་མྱིན་ཚད་བྱས་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཡོང་སྐབས། ཕག་སྦྲྤེལ་ ༡༠ ཡྱིས་བཤད་རྒྱུ་དྤེར་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་ཚོགས་

ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ཚབ་བྱས་ཏྤེ་ཤོད་དགོས་སྟབས། དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་མང་བ་ཞྱིག དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རང་བཞྱིན་གྱིས་
མང་བ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག་བསམས་བྱུང།

དོན་དག་ཡང་སྙྱིང་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས ་ནས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད། ལས་གཞྱི་ཁ་ཤས་ད་ལྟ་དཔར་

བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དང་དྤེ་དག་གྱི་རྱིགས་ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་ཕོགས་བསྱིགས་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག ཕོགས་བསྱིགས་
བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས། ད་ལོ་ང་ཚོས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་སྐབས་དྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུ་

སྐབས། དྤེ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་ཕོགས་བསྱིགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ན་ནྱིང་གྱི་

དངུལ་དྤེ་འགོ་སོང་ཁོ་རང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དབུས་སའྱི་གསར་འགོད་པ་གདན་ཞུ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཞྱིག་
འདུག དྤེ་ན་ནྱིང་གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ལོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་གཅོག་ཆ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོང་
ཚོས་དངུལ་གང་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་གར་ང་ཚོས་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མ་ལོགས་ལ་གཅོག་ཆ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་

རྤེད། གང་ལྟར་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱིས་ཐུབ་པ་དང་མ་ཐུབ་པའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས། ང་ཚོས་རྣམ་པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་
ལ་བལྟས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཅོག་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་བྱས་པ་རྤེད། ར་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཅོག ་ཆ་བྱས་པ་དྤེ་དག་ལ་ཕག་

རོག ས་ཚོས ་མོས ་མཐུན་མྤེད། རྒྱབ་སྐྱོར ་མྤེད་གསུང་སྐབས་ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས ་ཚོག ས་ཆུང་དྤེ་སྱི་འཐུས་གོས ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་རྤེད། དྤེར་ང་ཚོ་མྱི་ལྔའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཕམ་ཉྤེས་ལ་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་ཕམ་ཉྤེས་ཞྤེས་ངས་ཚིག་འདྱི་དགོངས་དག ཚོགས་གཙོ་བགྤེས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྐོས་བཞག་པའྱི་

ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་རྤེད། དྤེ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་མང་པོ་གཅྱིག་གྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་

ཆུང་གཉའ་ཆགས་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ར་བའྱི་མ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་གཞོན་སྐྱྤེས ་རྤེད། ཧུར་
ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་མ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོའ ་ི ལས་དོན་ཐོག་
ལ་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞྤེས་མྱི་ཆ་ཡྱིན་ནའང་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་དངོས་སུ་ལས་འཆར་དངོས་སུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་བསྡད་ནས་

མཇལ་ཡོང་དུས། དྤེར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕ་གྱིའྱི་དྤེ་དག་ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་སྡོད་དགོས་པ་
རྤེད། སྐྱོབ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། ལས་ཀ་ལས་ཀ་རྤེད། ཉྤེ་པོ་ཉྤེ་པོ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་རྤེད།

ཕག་ལས་ཕག་ལས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ལ་ཕ་རོལ་པ་དྤེ་དག་གྱིས་དགའ་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད། ཕ་གྱིའྱི་ India Tibet

Coordination Office ལས་བྱྤེད་ཚོས་ཨཅཱརྱ་ལ་དགའ་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམས་ནས་མ་བཅག་ན་ཡག་གྱི་རྤེད། ལས་
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དོན་གྱི་དྲྱི་བ་མ་དྲྱིས་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ནག་ཁུང་དཀྱིལ་ལ་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེས་ང་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད།
བྱས་ཙང་ང་མ་གྱིར་སྡོད་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་འདུག་བསམས་ན། ང་ཚོ་ཕག་འབྤེལ་ཚང་མས་བཀའ་

བསྡུར་གནང་ནས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་སྟབས། ཁྱོད་རང་གྱི་ངོས་ནས་མང་བ་ཞྱིག་བྱས་ན་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་
ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་དྤེ་འགོ་དང་མྱི་འགོ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ག་རང་

གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་མ་འོངས་པའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གནས་དང་
མ་གནས་དྤེ་ཕག་སྦྲྤེལ་ཚང་མར་རག་ལུས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་
དངོས་གནས་དག་ཆ་ནོར་བསྡད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག འདྱི་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་དག་དག་ཆ་ནོར་བསྡད་

པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ངོས་ལྤེན་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དག་ཆ་ཟྤེར་མཁན་འདྱི་དོན་སོད་མཁན་དྤེ་རྤེད། དག་
ཆ་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་དོན་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་ད་ལྟ་འདྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཅོག་ཆ་དྤེ་དག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། མྤེད་ནའང་འདྲ། གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་གཟྱིགས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། རྤེས་སུ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཕར་བཀོད་སྐབས་དག་ཆ་དྤེ་དག་ནོར་བཅོས་གནང་ནས་བཀོད་རོགས་

གནང་ཞྤེས་འདྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་རྤེས་སུ་དག་ཆ་དྤེ་དག་ནོར་བཅོས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་

ཚོས་ཞུས་ནས། ཕར་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པ་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དངོས་གནས་བལྟ་རྒྱུ་
རག་མ་སོང། བརྒྱབས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཞུ་དག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་ནས་སླར་
ཡང་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང། དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་དག་ཆ་ནོར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་དངོས་གནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་

པ་ཇྱི་བཞྱིན་ནོར་བསྡད་འདུག འདྱི་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་འདྱིར་བར་བརྒལ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། བསམ་བོ་དྤེ་
འདྱི་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཚང་མས་གསུངས་ཟྱིན་སོང་། ངས་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ལས་ཀ་དྤེ་དག་དུས་ཚོད་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
གནང་རྒྱུ་མྱིན་པ་སོང་ཙང། གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སླྤེབས་སྐབས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་བཀོད། འགོ་གོན་ག་ཚོད་དགོས་

ཀྱི་འདུག བར་བརྒལ་ཞུས་ནས་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ་བསམས་ནས་བསམ་བོ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
ཁྱྤེར་ནས་བར་བརྒལ་ནས་བཀའ་འཁོལ ་ཞུས་ན་ཟྤེར ་བ་འདྱི་རྤེད། གཞན་མ་གཏོག ས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ད་གྱིན་
གསུངས་པ་ལྟར་བྱྤེད་བཞྱིན་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཇྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་། འདྱི་དང་དྤེས་མཚོན་པས་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་

དུ་བྱུང་བསྡད་འདུག དྤེ་དག་བཟོད་གསོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ནོར་བཅོས་ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་ནོར་བཅོས་
ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་རང་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ས་ལོ་རྣམས་སུ་ལག་བསྟར་ཇྱི་བཞྱིན་བྱུང་མྱི་འདུག་པས། འདྱི་ལོ་ངོས ་སུ་ཟྤེར་བ་དྤེར་ད་སོན་འཇུག་ཅྱིག ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་
རོགས་གནང། གོ་སྐབས་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཕྱིན་སོང། ཕལ་ཆྤེར་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། ཚང་མ་
ལོགས་དྤེ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། དགག་བྱ་བྱུང་བ་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཅོག་ཆ་དྤེར་ཚང་མས་དགག་
བྱ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུ་གྱིན་བསྡུ་གྱིན་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀྱིན་བྱྤེད་ཀྱིན་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དང་པོ་དྤེར ་ Tibbat desh དྤེ་རྤེད ། དྤེའ ྱི་གཅོག ་ཆ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན། གཅོག ་ཆ་ལ་དགག་བྱ་གནང་

མཁན། Tibbat desh ཡྱིས་ཞུས་པ་དྤེ་དག་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། གཅོག་ཆར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་
སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག གཉྱིས ། གསུམ། ར་ལྔ། གཅོག ་ཆ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་དྤེ་ ༢༥ བྱུང་སོང །
གཅོག་ཆ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌དགུ་བྱུང་སོང། གཅོག་ཆ་དྤེ་ཟགས་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་བདུན་པ། རྱིས་འགོ་ཨང་བདུན་པ་དྤེ་ Bharat Tibbat Sahyog Manchཤརྒྱ་གར་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་གཅོག་ཆར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌

ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན། གཅོག་ཆར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌དྲུག དྤེའང་གཅོག་ཆ་དྤེ་ཟགས་པ་
ཡྱིན།

དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ་དྤེ་རྤེད། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ་དྤེ་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབྤེལ་ཚོགས་པ། ITFS ཟྤེར་བ་འདྱི།

དྤེར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད། ཡར་ཡར་འཕར་འགོ་ཡྱི་འདུག
མར་མར་འགོ་གྱིན ་འགོ་གྱིན ་ཡར་ཡར་འཕར་འགོ་གྱི་འདུག རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་མཁན་ཚོས ་ཕག་རྐྱོང ་རོག ས་གནང།

གཅྱིག༌༌༌༌༌དྲུག དྤེའང་ཟགས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༣ པ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་

ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེར་གཅོག་ཆར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌ཉྱི་
ཤུ་ར་བརྒྱད། གཅོག་ཆར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌དྲུག ཕལ་ཆྤེར་གསུམ་མ་གཏོགས་
ལྷག་མྱི་འདུག དྤེ་ག་རང་ལ་འགོ་གྱི་ཡྱིན།

རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༤ བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་དཔྤེ་དྤེབ་དཔར་སྐྲུན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་

སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ། དྤེ་ཡང་མར་ཟགས་སོང། གཅོག་ཆར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་
ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག་་་་བརྒྱད། གཅོག་ཆ་དྤེའང་མར་ཟགས་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༥ དྤེ་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་དང་མྱི་མང་ནང་བོད་དོན་

གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ Outreach For Indian Civil Society ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད། གཅོག་ཆ་ལ་དགག་བྱ་གནང་
མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད། གཅོག་ཆར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་
རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌བདུན། དྤེའང་མར་ཟགས་པ་ཡྱིན།
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རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༦ དྤེ་རྒྱ་གར་སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སློབ་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ལས་འགུལ་ཟྤེར་བ་འདྱི་

རྤེད ། A day for Tibet program དྤེའ ྱི་གཅོག ་ཆར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས ་སོན ་ལ་ཕག་རྐྱོང ་རོག ས་གནང།
གཅྱིག༌༌༌༌༌ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི། བྱུང་སོང། གཅོག་ཆར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌བདུན།

ལྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གཅོག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ཟགས་པ་དང། ད་ལྟ་བཀའ་

འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས ་རྒྱབ་གཉྤེར་

གནང་བ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༦༣༠,༠༠༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་གྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཚོགས་

གཙོ་སྦྲྤེལ་པོས་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་པ་དྤེར་རོད་མྤེད་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཕྱིན་པའང་ཡོང་གྱི་རྤེད། མ་ཕྱིན་པའང་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཧ་ཅང་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་

ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་སོང་ཟྤེར་བ་ལྟ་བུ་དང། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས་བྱུང་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ཐུགས་དོགས་གནང་
དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་མཁྱྤེན་རྟོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་

གནང།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་འདྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༨,༦༢༧,༢༩༨
དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་རང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་
ལགས།
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱིའ ྱི་སྐུ་ཚབ་དོན ་ཁང་གྱི་དམྱིག ས་བསལ་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉྤེར ་དྤེ་ཧྱིན ་སོར ་
༢,༦༧༡,༤༥༠ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་རང་ལ་གཅོག་ཆ་སར་ཆ་གང་ཡང་མྤེད་པར་བརྟྤེན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་
སྟབས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཡུལ་སོར་ ༢༠༩,༤༨༩
སར་གཅོག ་གང་ཡང་མྤེད ། (དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། ཧྱིན ་སོར ་འདུག་གམ།) ཧྱིན ་སོར ་འདུག ཧྱིན ་སོར ་
༡༢,༧༤༩,༥༠༡ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་ལྷག་བསྡད་དང་མཇུག་ལྷག་དྤེ་དག་

ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། (སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།) མཇུག་
ལྷག་མ་ཚུད་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ ༡༢,༧༤༩,༥༠༡ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་
བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་ར། དྤེས་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་
ཐར་ལགས། ཟུར་འཛར་ཚང་མ་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྒྱབ་དྤེར་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༩,༩༢༤,༦༢༣ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱིར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་སྟབས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཤོག་གངས་ ༨༧ ནང་དུ་
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ཡོད་པ་རྤེད། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་
ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༢༦,༩༩༦,༣༥༦
ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་རང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༦,༡༦༨,༢༤༦ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དངུལ་འབོར་དྤེ་རང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དབྱྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་
འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དབྱྱིན ་ལྤེན ་སྐུ་ཚབ་དོན ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན ་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉྤེར ་ཧྱིན ་སོར ་དྤེར ་
༨,༣༤༩,༥༦༣ ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཧྱིན་སོར་ ༨,༣༤༩,༥༦༣ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་སྟབས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན། དབྱྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་
ལགས།
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབྱྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེར་ཧྱིན་སོར་ཤ
༣,༢༦༣,༩༥༡ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་རང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།
དབྱྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐྤེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༦,༩༦༨,༥༣༤ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཧྱིན་སོར་ ༡༢༦,༩༦༨,༥༣༤ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་དབྱྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོའ ་ི སྡྤེ་ཚན་གཉྱིས་འགོ་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
ལས་དོན་སང་ལ་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། དབྱྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་པ་དྤེའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་གང་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད ་དམ། སྐབས་ཤ ྱིག ་ལ་བོད་དོན ་ལ་ཤ ་ཚ་ཆྤེ་བའྱི་རྒས་

འཁོགས་བཟའ་ཚང་ཞྱིག་གྱིས་བོད་པ་ལ་ཁང་ག་རྱིན་གོང་ཆུང་ཆུང་བྱས་ཏྤེ་གཡར་བ་དང་། མ་འོངས་པ་ང་རང་ཚོར་དག་གྱི་
ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དབྱྱིན་ལྤེན་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་བོད་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།

གངས་ཀ་ངྤེས་ཅན་ཐོག་བོད་མྱི་ག་ཚོད་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་ལག་དྤེབ་ལང་ཁུའྱི་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་པ་མ་
བྱུང་ནའང་ ༢༠༡༣ གྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ལག་དྤེབ་ལང་ཁུ་ཕུལ་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།

ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།

ཚོགས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱིའྱི་གངས་ཐོ་དྤེ་ཚོ་ཡོད་ན། དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག ་ནས་གསུང་རྒྱུ་རྤེད། གངས་ཀ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།
དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ ་བཀའ་བོན་ནས་གནད་དོན་གཞན་པ་དོན་ཁང་གྱི་ཁང་པ་དྤེའྱི་སྐོར ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོག ས་གནང།
དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་གནས་སྟངས་དྤེ་རང་མུ་
མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གངས་ཀ་དྤེ་རྤེས་སུ་ཕུལ་ཆོག་པ་གྱིས། ཚོགས་གཙོ་ལའང་གཅྱིག་ཡོད། ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་མྱིན་པ་དང་། དྤེ་དགག་པ་ཡྱིན་ན་
ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དགག་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིར་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྤེང་མོང་ཡོད།
དྤེ་རྱིང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུར། མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོའྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ།

སོན་མ་དབྱྱིན་ལན་གྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི ་དངུལ་བསྒྱུར་བྱས་ན་འབུམ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ངས་གངས་
ཀ་དྤེ་བརྤེད་འདུག གང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འབུམ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ཉྱིས་བརྒྱ།

གསུམ་བརྒྱ། ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ངས་སོན་མ་ཐྤེངས་གཉྱིས་ཙམ་གྤེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལོའ ་ི སོན་
རྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སླྤེབས་ཡོད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནས་ཚུལ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད་ཕག་རོགས་དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་མ་གཞྱི་སོན་མ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཁག་ཅྱིག་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་གང་ཡང་མ་
རྤེད། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་རྤེད། འཚོ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བ་

ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ནང་ལ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་རྤེད་
མ་བྱུང་། ཡོད་རྒྱུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་ཕལ་ཆྤེར་ ༥ པ་དྤེ་ཡྱིན་པ་འདྲ། དྤེའྱི་ནང་དུ་གསལ་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ངས་འདྱི་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱས་པ་གང་ཡང་མྱིན། གངས་ཀ་དྤེ་ཁ་སང་ང་ཚོས་ལྤེན་ཚར་
ཙམ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་དབྱྱིན་ལྤེན་
ལ་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་ཏག་ཏག་ཤཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ༢༠༠༩ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་ ༢༢༨ གསལ་བསྡད་

འདུག ༢༠༡༣་༌༌༢༠༡༤ ལོར་དབྱྱིན་ལྤེན་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ ༢༡༥ ཆགས་འདུག ད་ལྟ་
༢༠༡༤་༌༌༢༠༡༥ ཡྱི་གཞན་པ་དྤེ་རག་མ་བྱུང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབྱྱིན་ལྤེན་དོན་ཁང་གྱི་ཐྤེབས་ར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དོན་ཁང་དང་སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

གཉྱིས་ནས། སུས་ EU ཡྱི་དངུལ་དྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དངུལ་བྱུང་བ་དྤེ་དག་གང་དང་གང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།
གང་དང་གང་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དབྱྱིན་ལྤེན་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད་ན། སྦར་སྱིལ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཕ་གྱིར་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད་དམ་
ཞྤེས་དྤེ་དོགས་འདྲྱི་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག EU རོགས་དངུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་དགོས་ཡོད་སྟབས། EU
སྦར་སྱིལ་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་དུས། སྱིར་བཏང་སྦར་སྱིལ་གྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་སྦར་སྱིལ་ལས་བྱྤེད་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་ལྟར་ཞུ་གཏུགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། འབྤེལ ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག ་སྦར་སྱིལ ་དོན་

གཅོད་ཁང་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངུལ་དྤེ་འདྲ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་
ཞུ་དགོས་ཡོད་སྟབས། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པའྱི་ Tibet House Trust ཟྤེར་བ་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན ། རོག ས་དངུལ་ EU ནས་བྱུང་བ་དྤེ་འགོ་བ་མྱིའ ྱི་ཐོབ ་ཐང་དང་འབྤེལ ་བའྱི་རོག ས་དངུལ་ཞྱིག ་རྤེད་ཅྤེས ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡྱིན །
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

ད་ལྟ་དབྱྱིན་ལྤེན་གྱི་རྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་མོན་གྷོ་ས་གནས་ལ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སོན་ལ་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་སོར་མོ་འབོར་

གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་སོར་མོ་འབུམ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་
གྱི་ནང་ལ་དྤེའྱི་སོར་མོ་དྤེ་འབོར ་ཆུང་ཆུང་རྤེད་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་རྒྱུན་རྱིང་པོ་འགོར་བསྡད་འདུག ས་གནས་རང་ལ་གང་
མགོགས་གྲུབ་འབས་ཐོན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གཞྤེན་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། དྤེའྱི་ས་གནས་གང་ཡྱིན་དྤེར་ཡར་མར་འཁྲུག་འགོ་གྱི་མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་

ཤར་བྱུང་། སོན་མའྱི་རྱིས་འགོ་ནང་ལ་མོན་གྷོ་ས་གནས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་དྤེ་ཚོ་ས་གནས་ལ་གནས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། ལས་འཆར་དྤེ་

འདྲའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་ས་གནས་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི ་ཐོག་
ལ་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ནང་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས། དྤེ་གསལ་པོ་
ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཁྱད་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད། དངུལ་ཡོང་སྟངས་དྤེ་ Canada ཡྱི་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
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ཚོགས་པ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་མཁན་སྐབས་དྤེར་དབྱྱིན་ལྤེན་དོན་གཅོད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད། ཚོགས་པ་དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ལྷག་པར་དུ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། མ་
འོངས་པར་བྤེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དྤེའྱི་རྱིགས་ས་ཁག་ཅྱིག་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་འབྤེལ་བ་མ་ཆགས་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་འཚོ་རྟྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་མོན་གྷོ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་ལ། མ་ཆགས་པ་

ཡང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་དངོས་སུ་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་
ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་དང་། ད་དུང་རྤེས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ཚུར་མགོགས་པོ་ཕྤེབས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་
རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ། དབྱྱིན་ལྤེན་དོན་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐྤེབས་ར་ཟྤེར་བ་རྱིས་འགོ་
ཨང་ ༡་༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ང་པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་

འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་འདྱི་མ་གཏོགས། རྱིས་འགོ་གཞན་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་ད་ལོའ ་ི

ལོར་བཀའ་འཁོལ་གང་ཡང་ཞུས་མྱི་འདུག བྱུང་སོང་གཉྱིས་ཀ་མྱི་འདུག དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་
དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབྱྱིན་ལྤེན་དོན་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐྤེབས་ར་དྤེའྱི་རྱིས་འགོ་ཆ་པ། བོད་མྱིའྱི་ཁོད་ཚོང་ལས་རྤེ་

ཕུད་བྱ་དགའ་དང་། ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་སྐྱྤེད་སྱིང་མ་འཛུགས་རམ་འདྤེགས། ར་བའྱི་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད། དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་དབྱྱིན་ཇྱི་སོར་མོ་pound ༧༥,༠༠༠ འདུག དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་ལས་འཆར་གང་དང་གང་རྤེད། མ་འཛུགས་གང་ལ་
རོགས་པ་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་དྤེ་གཅྱིག་ཤྤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

གཉྱིས་པ་དྤེར། ཇ་པ། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཤད་གུག་གྱི་ནང་དུ་ Finnish བོད་པའྱི་

རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ།) ཞྤེས་ལབ་འདུག Finlandཤལ་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་ནང་ལ་དངུལ་དྤེ་ཙམ་གཏོང་

རྒྱུར། ངས་གོ་རྒྱུར་ Finlandཤལ་ཕལ་ཆྤེར་གོང་པ་གཉྱིས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་
རྒྱུ་རྤེད། དྤེའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་རྤེད་དམ། དབྱྱིན་ལྤེན་དོན་ཁང་གྱི་འོག་ལ་ Finlandཤཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཕ་གྱིར་རོགས་པ་
གང་འདྲ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཤྤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཉ་པ་དྤེར། བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་རྱིས་དང་གཞྱི་རའྱི་རང་དབང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་

འཆར་ལ། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོར་མོ་བྱུང་ཞྱིག་ཀང་ཁྱྤེར་འདུག སོང་ལ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོར་མོ་ ༦༢༢,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་
21

ལས་འཆར་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོར་མོ་འབུམ་དྲུག་ལབ་དུས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ལས་འཆར་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན།
ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་དྤེར་སུས་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་རྤེད་དམ། རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཡོད་
དམ། རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་དག་སྙན་སོན་གནང་ན། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ཆ་པ། ཇ་པ། ཉ་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་དག་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་།

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གསལ་པོ་མྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་ཁོད་ཚོང་ལས་རྤེ་ཕུད་བྱ་དགའ་དང་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་
དུ་སྐྱྤེད་སྱིང་ཆྤེད་མ་འཛུགས་རམ་འདྤེགས། ལས་གཞྱི་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཚོང་པ་སྐྱྤེད་སྱིང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་

ཚོང་པ་སྐྱྤེད་སྱིང་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་འཚོ་ཐབས་དང་ཐད་ཀར་
འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཚོང་པ་སྐྱྤེད་སྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་མ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་དབྱྱིན་སོར་ ༧༥,༠༠༠ དྤེ་སོན་གྱི་

འཆར་འབུལ་ནང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དང་ད་གྱིན་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དྤེ་དག་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེའྱི་འཕྲོས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང།

དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Finlandཤལ་བོད་པ་ཚོར་རྱིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཕག་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་གསར་པ་གང་

ཡང་མ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུན་དུ་ལོ་རྤེར་ཕུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། གངས་ཀ་དྤེ་རྤེས་ལ་ཕུལ་ཆོག་པ་གྱིས།
སྱིར་བཏང་འདྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁོ་ཚོ་གཟའ་ཉྱི་མ་ལ་བོད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སློབ་ཚན་

ཚོགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མྱི་གངས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།)ཤམྱི་
གངས་ད་ལྟ་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱྤེད་ཆོག་པ་གྱིས།

ང་པ་དྤེ། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ EU དང་འབྤེལ་བའྱི་རོགས་དངུལ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལོ་གསུམ་གྱི་ལས་

གཞྱི་རྤེད། མང་ཆྤེ་བ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་འཆར་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁག་ས་གནས་ཐོག་ཏུ་འཛོམས་རྒྱུ་དང་། ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡང་ཟབ་སོང་མཉམ་
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འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཞུ་སྟངས་དང་། EU ལ་ཞུ་གཏུགས་ཞུ་སྟངས། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་དྤེ་འགོ་བ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་འཆར་ཤ་སྟག་རྤེད། ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་རྱིས་འགོ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་འཚོ་གནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་
དང་བཅས་པ་བལྟས་མོང། སྐབས་ ༥ པའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེའྱི་

སོན་གྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་ཁྱྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ད་ལྟ་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དྤེའྱི་
དངུལ་དྤེ་ཐད་ཀར་ང་ཚོས་སྟངས་འཛིན་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས །
དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རོགས་ཚོག ས་ཁག་དང་ང་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་གཉྱིས་བཀའ་བསྡུར་བྱས་ནས། ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ ་སོང་བ་ཡྱིན་ན།
ལས་འཆར་ཞུ་རྒྱུར་ཐད་ཀར་ང་ཚོས་སྟངས་འཛིན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། གོ་སྐབས་གསུམ་པ།

སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་སླར་ཡང་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ད་
གྱིན་ངས་དབྱྱིན་ལྤེན་ནང་གྱི་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་དྤེར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་རྤེད། གངས་ཀ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེབ་ལང་ཁུ་
གནང་མཁན་གངས་ ༢༡༨ གསུངས་པ་རྤེད། ལག་དྤེབ་ལང་ཁུ་གནང་མཁན་གངས་ ༢༡༨ ནང་ལ་དབྱྱིན་ལྤེན་གཅྱིག་པུ་མྱིན་

པའྱི་ Finlandཤདང་ DenmarkཤNorwayཤཡང་ཚུད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དབྱྱིན་ལྤེན་གྱི་མྱི་
23

འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཁག་ཁག་རྤེད། དྤེབ་ལང་ཁུའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་ཁག་རྤེད། དྤེ་ཚང་མ་གསལ་པོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་

ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག གོང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་སྐུ་ངོས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ནང་དུ་དྤེ་ཚུད་མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ང་རང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག ཚུད་ཡོད་ན་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོར་ཐོ་གཞུང་རག་པ་འདྱིར་ England ཞྤེས་བྱིས་འདུག དྤེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གང་དང་གང་ཡྱིན། ས་གནས་
གཞན་པ་ Sweden དང་ Norway, Denmark,Iceland རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་མྱི་འདུག དྤེ་རྤེས་སུ་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་བཏོན་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་ལ་ཕུལ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཐོག་
ནས་དབྱྱིན་ལྤེན་དོན་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐྤེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ ་སོན་རྱིས ་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༦,༩༦༨,༥༣༤ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་

གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༩,༧༦༥,༡༩༠ ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་རང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་སྟབས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱི ས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་
ཐར་ལགས། མ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ། དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༥༣༣,༠༠༠ དྤེར་སར་གཅོག་
གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་རང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༤༠༢,༨༣༠ འདྱི་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་
ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཧྱིན་སོར་ ༤༠༢,༨༣༠ དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་རང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་ཕལ་ཆྤེར་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྱས་བཞག་པ་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ཉྱི་ཧོང་རྱིག་
གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་
ཧྱིན་སོར་ ༦༨༤,༩༠༥ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་རང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་མ་དང་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བ་ཁྱོན་བསྡོམས་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་ཇྱི་
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་མཁན་ ༢༠༡༣།༣།༣༠ ལ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཤྤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་

འདུག དྤེའང་ང་ཚོ་རྤེས་ལ་ལས་རྱིམ་གཞན་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་གནད་དོན་དྤེར་གསལ་པོ་ཤ
ཤ ྤེས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡང་གནད་
འགག་ཆགས་ཡོད། གསལ་བཤད་གསལ་པོ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲལ་དུ་གསུང་ཆོག་ཆོག་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་འདྱིར་འདུག ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་ ༧༧༨ གྱིས་
དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་གྱི་འདུག མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་གྱི་མྱི ་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་མྱི་འབོར ་ཞྱིབ ་

གཤྤེར་དྤེ་ ༢༠༠༩ ལ་མ་གཏོགས་བྱས་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དྤེ་ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་དོན་གཅོད་ཀྱིས་གསུང་
ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། གསུང་ཐུབ་ཐབས་མྱི་འདུག མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་རྤེས་སུ་གསུང་རོགས་གནང། དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་
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མཁན་དྤེ་ ༧༧༨ འདུག དྤེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་གྱི་དངུལ་འབོར་ཧྱིན་སོར་ ༦༨༤,༩༠༥
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༧,༥༧༠,༡༧༤ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་རང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཉྱི་ཧོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་དོགས་
འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཉྱི་ཧོང་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་གནང་བའྱི་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོའ ་ི སྐོར་གོས་ཚོགས་སྐབས་
༡༡།༡༢ ལ་འོས་བསྡུ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལན་འཕྲལ་དུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེས་སུ་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འདྲྱི་བརད་གནང་ནས་རྤེས་སུ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཉྱི་ཧོང་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཧྱིན་སོར་ ༧,༥༧༠,༡༧༤ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་
པར་བརྟྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་ཧོང་དོན་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༥༩༥,༤༠༨ ང་ཚོས་སར་གཅོག་
གང་ཡང་མྤེད།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་རང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན། ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐྤེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་
རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་ཧོང་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐྤེབས་རའྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ཤ༡༣,༤༡༩,༤༨༦
སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨུ་རུ་སུ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། དགོངས་དགཤ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་
གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༥༡,༧༧༠
སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་
དག་དང་པོ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལན་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ད་ལྟའྱི་
བལ་ཡུལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྤེད་དམ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྤེད ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དྤེ་དག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དྤེ་དག་ལ་བལྟ་རྟོག་སྟངས་འཛིན་མང་པོ་བྱས་བསྡད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་

བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྤེད་དམ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དོན་དག་གཉྱིས་པ་
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དྤེ་ད་སྐབས་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བོད་མྱི་དྤེ་དག་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་མྱིང་
མང་པོ་ཞྱིག་བསྡུ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བོ་འཚབ་སྐྱྤེ་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་
ཐད་ཀར་འདྱིར་ཞུས་ན། ཁོ་རང་ཚོར་ཡང་ཡོངས་བསགས་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཁ་པར་ཨང་གངས་ཚང་མ་འཁྱྤེར་ཤཤོག་ཅྤེས་ལབ་ཀྱི་

ཡོད་ས་རྤེད། ཁ་པར་ཨང་གངས་དགོས་དུས་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ལག་
ཁྱྤེར་མྤེད་མཁན་ལ་ཁ་པར་ཨང་གངས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སླྤེབས་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་དང་རོག་དྲ་འདྱི་མདོར་
བསྡུས་ན། ད་ལྟ་དངོས་གནས་ཀྱི་རྤེ་བ་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་མྱིང་བསྡུས་ཤོག་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་རྤེད་

དམ། ཡང་ན་འབྤེལ་མཐུད་པས་བྱས་རྤེས་ཡོད་མདོག་མདོག་ཅྱིག་བྱས་པ་རྤེད་དམ། འདྱི་གཉྱིས་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་བྱས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་

པ་རྤེད། བྱྤེད་དགོས་དོན་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། བལ་ཡུལ་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་ཚང་མས་
མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་བལ་ཡུལ་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ། དྤེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་དུ་ཆབ་སྱིད་

ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་ཡོད་སྟབས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་ས་
ཐོག་གྱི་མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱི་ནས་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་

གཞུང་ཚབ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་
དྤེ་ང་ཚོས་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་
ལྟར། ཁོ་རང་གྱིས་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས། གནད་དོན་དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་
འབྤེལ་བ་གནང་དགོས་པ་དང། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་རོགས་དངུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོང་སྐབས་དྤེ་དག་གྱི་སྟངས་

འཛིན་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཕར་ཚུར་མཁྱྤེན་པ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་རོགས་ཚོགས་ཁག་

དོན་གཅོད་ལ་བཅར་ནས་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲའྱི་རོགས་དངུལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ཟྤེར་དུས། ང་རང་གྱིས་ར་
བ་ནས་རྒྱུས་མངའ་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་འཕྲོས་ནས་གོས་བསྡུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་

ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་སོན་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འཚམས་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་མཐུད་པ་
བརྒྱུད་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྤེད་མཁན་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པ་མང་པོས་བལ་ཡུལ་ལ་ཡྱིག་ཆ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སྐྱྤེས་ཚེས་ལག་འཁྱྤེར་ Birth certificate དྤེ་བཞྱིན་སྡོད་གནས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འདྲ་རག་དགོས་

ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཚང་མས་སྤེམས་འཚབ་གནང་གྱི་ཡོད ་པ་རྤེད། འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་
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མཐུད་པའྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་གཞུང་ནང་དུ་གནད་ཡོད་མྱི་ས་

ཚོས་འབྤེལ་བ་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཁོ་རང་ཚོས་ཆ་རྐྱྤེན་ག་རྤེ་བཏོན་པ་དྤེ་དག་གཞྱིར་བཟུང་འབྤེལ་མཐུད་པས་མྱི་མང་གྱི་
ནང་དུ་གསལ་བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད ། རྤེ་བ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཞུས་ན། རྤེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་གྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། བྱུང་དང་མ་བྱུང་ཟྤེར་བ་འདྱི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོས་རྤེ་བ་
ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བྱྤེད་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་ནས་ལམ་ལུགས་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཡོད་སྟབས། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོང་
གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༥༡,༧༧༠ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བྱ།ཤདགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་
གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ཀྱི་ཡྱིན། གོང་དུ་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། བལ་ཡུལ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༢༠༡༨༧༥ སར་གཅོག་གང་
ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཧྱིན་སོར་ ༢༠༡༨༧༥ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ ་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉྤེར ་ཧྱིན ་སོར ་
༢༠༥༡,༡༢༥ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།
29

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༥༢༨༢,༦༤༥ སར་གཅོག་
གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༥༢༨༢,༦༤༥ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་
འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན་གཞན་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ནང་། ཕོགས་བཞྤེས་མཁན་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་མཚན་
གཞུང་ཞྱིག་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས།

(ཕག་ཚོད་ ༡ སྐར་མ་ ༣༤ སྐར་ཆ་ ༣༠ ནས། སྐར་མ་ ༣༥ སྐར་ཆ་ ༤༤ བར་ས་མྱི་གསལ།) བཀྲྱིན་ཆྤེན་པོ་གནང་རྒྱུ་

ཚང་མ་གནང་སོང་། དྤེ་དག་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ། ༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ལ་གུས་
བརྱི་ཡོད་ཙང་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དྤེ་སོན་སྤེར་གྱི་འབྤེལ་བ་མྤེད། དྤེས་ན་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་སྤེར་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོས་པ་དྤེ་འགྱིགས་ཀྱི་ མྤེད་པ་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་རང་ཡྱིན།
བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་དང་དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་

ཆབ་འབངས་དང་ཡུལ་མྱི་མྱིན་པ་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་མཁན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་རྤེད་དམ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ལ་ཨུ་རུ་སུའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་

ཀ་མང་པོ་མྤེད་པ་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་ཡོད་པས་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་མ་གཏོགས་གོ་མ་སོང་།
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དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ངས་ནོར་མྤེད་ན། ཆྤེས་མཐོའ ་ི མཚན་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རྤེད་

ཅྤེས་གསུངས་སོང་སྙམ། དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེར་ངས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མྱིན། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་ ཨུ་རུ་སུའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཕག་ལས་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་དང་གཙོ་བོ་བོ ད་
པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་པས་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་མཚན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་མྱིན་འདུག་སྙམ། ལྷག་
པར་དུ་ང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་རྤེད། བོད་པའྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྤེལ་དགོས་ན་མྱི་གཞན་
ལ་བརྟྤེན་དགོས་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་བ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ། དགྤེ་བཤྤེས་གྲྭ་བཙུན་སགས་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་མཁས་པ་
འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ངོམ་ཆོག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་འགྱིག་མ་སོང་།

རྒྱུ་མཚན་གོས་ཚོགས་ལ་གསུང་སྟབས་མྱི་བདྤེ་བ་ཡོད་ན། ངས་བསོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཕོགས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་ནང་ལ་སུ་སུ་ཡོད་མྤེད། དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཉྱིས ་རང་རྤེད། ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་དང་དྲུང་གཞོན་ངག་དབང་བཀྲྱིས་ལགས་རྣམ་པ་
གཉྱིས་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ལྟར་ཁ་སང་སྱིད་སྐྱོང་ནས་ཞུས་པ་དྤེ། ད་ལྟའྱི་

ཨུ་རུ་སུའྱི་གནས་སྟངས་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཆོས་ཕོགས་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་མང་བ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། སྱིད་
ཕོགས་ནས་ཕག་ལས་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཨུ་
རུ་སུ་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། གང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐད་ཤྤེས་མཁན་མྤེད་ན།

བོད་མྱི་སུ་ཞྱིག་ཕར་ཕྤེབས་ནའང་སྐད་སྒྱུར་གཅྱིག་སྒུག་སྡོད་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མྤེད་པས་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་
ཙང་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐད་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན་སྟབས་བདྤེ་བ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་མྱིན་གྱི་ཞུ་ཐབས་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
མྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོའ ་ི ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དྤེ་སོན་ངས་དྲྱི་བ་
མང་པོ་ཞྱིག་དྲྱིས་པ་རྤེད། ལན་དྤེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་ཀང་རག་མ་བྱུང་། གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ གང་
ཟག་སྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་བ་ར་བ་ནས་མྱིན། རྱིན་པོ་ཆྤེས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་

གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གང་འཚམས་གནང་བ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཟག་སྤེར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད།
ཡྱིན་ནའང་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཞྤེས་སྐད་ཆ་གསལ་པོ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། དོན་དག་གཉྱིས་པར་ཨུ་རུ་
སུའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྤེས་གསུང་སྡོད་
ཀྱི་འདུག དྤེས ་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀྱི་ལོར ་བོད་ནང་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ ་བའྱི་སྐབས་ཨུ་རུ་སུའྱི་རྒྱལ་ས་

Moscow དང་བོད་རྱིགས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་སའྱི་མངའ་སྡྤེ་ཁག་ཚང་མར་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱི་

མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱི་ བདྤེན ་པའྱི་མྤེ་ལྤེའ ྱི་ སྐོར ་བསྐྱོད ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྐབས་ལ་ Moscow དང་ kalmykia,
Buryatia སོགས་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་ལས་འགུལ་ཉུང་བ་དང་སྤེལ་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་

བའྱི་བཀག་བསྡོམས་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛི ན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་ནང་
གསལ་རྤེད། ངས་ཀང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཞུ་ན། ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ངས་མཐོ་ཙམ་དམའ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་

མྤེད། ཁོང་གྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་དགོན་པ་དྤེ་གཉྱིས་ལ་བལྟ་དུས། བོད་མྱིའྱི་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ལ་
འཚམས་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཕ་གྱིར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྤེལ་མཁན་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཨུ་རུ་སུར་སོག་པོའ ་ི བ་མ་ཞྱིག་

ཕྤེབས་ནས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྤེལ་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གོ་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྤེལ་གྱི་འདུག་
ཟྤེར་ནས་གོ་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཁོང་སོག་པོའ ་ི དགོན ་པ་ཞྱིག་གྱི་བ་མ་རྤེད། དྤེས་ན་སོག་པོའ ་ི བ་མས་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་སྤེལ་སོང་ཟྤེར་བ་ལས་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་བ་མ་ཞྱིག་གྱིས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་གོ་རྒྱུ་
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གང་ཡང་མྤེད། ངས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་མྤེད་ན་དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐད་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་

གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་ན་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐད་ཤྤེས་མཁན་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསམས་བྱུང་། དཔྤེར་ན་ངག་དབང་
རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕ་གྱིར་དོན་གཅོད་ལ་བསྡད་མོང་བ་རྤེད། སྐྱྱིད་གོང་བཀྲྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེང་སང་ག་པར་ཡོད་

མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ་བོད་གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་རྤེད། སྐད་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨུ་རུ་སུ་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་རྤེད། ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐད་
ཤྤེས་མཁན་མྤེད་པ་མ་རྤེད། ཤྤེས་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། བཏང་ན་མྱི་འོས་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། གཏོང་རྒྱུར་མྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
རྱིང་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཕ་གྱིར་བཞུགས་པ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ངས་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་ར་བ་ནས་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཞུས་
མྤེད། ཆོས་ཕོགས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཕག་ལས་མང་བ་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་ཉུང་བ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་
༢༠༠༨ ནས་ད་བར་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་འབྤེལ་བ་ཉྤེ་ཆར་ཨུ་རུ་སུ་ལ་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཙང་། རྒྱ་ནག་

མཉམ་དུ་རྡོ་སྣུམ་གྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་ཆྤེན་པོ་བཞག་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ག་ཚོད་ཀྱིས་ཐག་ཉྤེ་བ་ཕྱིན་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་
ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ཉྤེ་ཆར་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་བྱྤེད་སྐབས་ VISA མ་རྤེག་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐད་མཁྱྤེན་མཁན་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་འབོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད།

ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་དོན་གཅོད་གནང་ནས་དུས་ཚོད་ཚང་རྤེས ་དྤེར་ཤ ྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།
གཞན་དག་མཚན་སོས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་མ་གནང་བ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྤེར་གྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གནང་

ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་བསྐོས་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐད་ཤྤེས་མཁན་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བསམ་བོ་

མང་པོ་བཏང་། གནད་དོན་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་སྱི་ཡོངས་ལ་བལྟས་ནས་ད་ལན་ཁོང་བསྐོ་རྒྱུ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུར་དོན་དག་གཉྱིས་ཡོད། དོན་དག་དང་པོ་དྤེ་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་ནས་འགན་ཇྱི་ལྟར་འཁྱྤེར་དགོས་མྱིན་ཞུ་དུས། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བོན་ནས་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཞྱིན་འཁུར་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་སོབས་པ་ཆྤེན་པོས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཞུ་རྒྱུར་གལ་
སྱིད་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྱིས་རོག་བྱུང་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་

གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགན་མ་ལྤེན་ན། དཔལ་ལན་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་གཙོས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་འཁྱྤེར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཆོས་དགྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། ཁ་སང་མང་པོ་གསུངས་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ནང་པའྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཆོས་དགྤེ་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་མཚན་འབོད་པ་དྤེ་
ལ་ Russia དང་ Taiwan གཉྱིས་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་གྱི་ཐོ་གཞུང་དྤེ་ལ་བལྟ་དུས་ Russia ལ་ཆོས་དགྤེ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ཞྱིག་མྱི་

འདུག དྤེ་ཡོད་དམ་མྤེད། གཅྱིག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས ་རྒྱབ་གཉྤེར་སད་པ་ངས་ཁ་སང་གྤེང་བ་དྤེ་ཉྱི་ཧོང་དང་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ

འཛུགས་འཆར་གྱི་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དྤེ་ཚོ་རྤེད་འདུག ཉྱི་ཧོང་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་
རྱི་ཀ་དང་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཉྱིས་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་སྱི་མ་སོམ་ལྟ་བུ་གསུངས་ན་མྱི་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང་། དྤེ་
དང་མཉམ་དུ་ཆོས་དགྤེ་དྤེ་ཚོ་ཕྤེབས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་ལ་ཆོས་མགོ་ཐོན་པ་དང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
དམ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དྤེ་ས་ Russia དང་ Taiwan གཉྱིས་ཀ་ལ་གཞུང་གྱིས་ཆོས་དགྤེ་བཏང་བ་དྤེ་ཚོས་གཞན་པ་ཁྱིད་ནས་
འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དབྱྱིན་སྐད་ཅྱིག་སོད་ན་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་ར་དོན་དྤེ་ Political Presence ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དྤེའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་

ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ལ་མ་རྱིས་ནས། ང་ཚོས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གཙོ་བོར་གཞྱིར་བཞག་

ནས་དོན་གཅོད་ཁང་ཞྤེས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ལ་ངྤེས་པར་དུ་བོད་
ཀྱི་ཆབ་འབངས་མྱི་རྱིགས་བོད་པ་ཡྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་སྙམ། རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ཅན་དང་རང་
བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ཚོས་ཀང་སོ་སོའ ་ི མྱི་རྱིགས་མྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དྤེ་འདྲའང་འཛམ་གྱིང་ནང་འདུག དཔལ་ལན་སྱིད་
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སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དྤེ་འདྲ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ནས་ལྷན་ཁང་གྱི་མྱིང་དྤེའྱི་ངོ་
བོ་བརྤེ་པོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དོགས་འདྲྱི་དྤེ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོར་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བཏང་བའྱི་གསལ་བསགས་སྐབས་
ནས་སྤེམས་ལ་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་། ཡག་པོ་བྱས་མ་སོང་བསམ་པ་བྱུང་། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མྱིན་པ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དྤེ་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་མྱི་མྤེད་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་། རྱིས་ཁའྱི་ཐོག་ལའང་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། མ་འོངས་པར་རྱིས་ཁའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་འགན་འཁྱྤེར་

གྱི་མྱིན་ཞྤེས་ཁ་སང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་གསུངས་འདུག འགན་འཁྱྤེར་རྒྱུ་མྱིན་པ་གསལ་པོར་ཆགས་པ་རྤེད།
མ་འོངས་པར་ང་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་མྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་ཡང་ང་ལ་འགན་མྤེད་

གསུངས་ན་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་ན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ།
དྤེ་ཚོ་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ད་ལྟ་གསུང་བབ་ཡོང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ Russia སྐད་ཤྤེས་མཁན་

ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་གནད་འགག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ Taiwan གྱི་དོན་གཅོད་ནང་
བཞྱིན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་རྤེད་དམ། ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་འདྱིར་བཞག དྤེ་ནས་ཕར་གཏོང་ན་
མ་འགྱིག་པ་གང་ཡྱིན་ནམ། དྤེའང་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་དགྤེའྱི་རོད་གཞྱི་དྤེ་ཁ་སང་ངས་ཐའྤེ་ཝན་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། རྱིམ་
པས་ནང་པའྱི་ལུང་པ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལུང་པ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སང་གནང་མཁན་ཤཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ན་
གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་
འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལྟར་མྱིན། རང་འཇགས་ལྷག་གྱི་རྤེད། ལས་བྱྤེད་འགོ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ཐའྤེ་ཝན་ཆོས་དགྤེའྱི་ཉམས་མོང་

དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ལ་བརྟྤེན་ནས། ཆོས་དགྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་ས་དྤེ་འདྲ་ལ་ཆོས་དགྤེ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན། གནང་
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ཐུབ་པ་ཆགས་ན་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་ཡོང ་གྱི་འདུག་ཅྤེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ནས་མང་ཚོག ས་རྱིས ་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་གསུངས་པ་དྤེར་བཀའ་ཤཤག་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་དྲྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆྤེ་མཉམ་དུ་ཡོད་པས་ཞུས་པ་ཡྱིན།
ཁྱྤེད་རང་དོན་གཅོད་ཀྱི་འགན་འཁྱྤེར་བའྱི་རྤེས་སུ། བཀའ་ཤག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ནས་འགོ་

དགོས་ཀྱི་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་འཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་

གྱི་རྤེད། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཐད་ཀར་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན་ཁ་གསང་ནས་གསུང་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཕྱི་དྲྱིལ་
ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་ལ། བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་
འགན་འཁྱྤེར་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཚར་རྤེས་ལ་བཅའ་ཁྱི མས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་བརྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད་

ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་དོ་དམ་པོ་ཡོད་པ་དང་། སོན་རྱིས་ཀྱི་རོག་དྲ་ཡོད་པ་དང་། ན་ནྱིང་
ལོའ ་ི མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་བཀགས་པ་དང་། དྤེ་དག་མྱི་གཉྱིས་གསུམ་གྱིས་བཤད་མཁན་བྱུང་བ་འདྲ།
ཁོང་དྤེར་ཡོང་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་སྐོར་རྐྱང་རྐྱང་བཤད་ཀྱི་འདུག སྤེམས་ཁྤེལ་ཧ་ཅང་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག སྤེམས་ཁྤེལ་ཡོད་པ་ལ་བརྟྤེན་

ནས་ཚོར་བ་ཞྱིག་བཤད་པ་ལས། ཁྱིམས་སྱིག་དྤེ་འཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཁོང་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན ། གཞན་ཡང་ཕྱི་

དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་མཐུན་རྐྱྤེན་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ང་
ཚོས་བསྐོས་པའྱི་མྱི་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འགན་དྤེའང་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་
འགན་འཁྱྤེར་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ལ་མྱིང་བརྤེ་པོ་བརྒྱབས་ན་གསུངས་

སོང་། དྤེ་འདྲ་ལས་སླ་པོ་མ་རྤེད། མྱིང་བརྤེ་པོ་རྒྱབ་སྐབས་མགོ་ལས་ར་ཆྤེ་བ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། ས་མ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་
བྱས་བཞག་པ་དྤེར་གནས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཁོང་ཕར་ཕྤེབས་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་
རྤེ་བའང་ཡོད་ལ། རྱིས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁྱྤེ ར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཚན་རྟགས་དང་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཚར་

བའྱི་རྤེས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འགན་འཁྱྤེར་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ལ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རྐྱྤེན་
སར་རྒྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་འགན་འཁྱྤེར་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་གསར་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་བགོ་གྤེང་སྐབས་ཚོགས་གཙོས་ཁྱིད་
ཕྤེབས་སོང་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོགས་གཙོ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་
གཉྱིས ་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་དོན་བྱྤེད་སྡོད་པའྱི་སྐབས་དྤེར ། ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཚོག ས་གཙོ་ཐུག་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སད་

རོགས་ཞྤེས ་སྤེར་དྲུང་གྱིས ་གསུངས་པ་རྤེད། ཚོག ས་གཙོས ་ཀང་ཕྤེབ ས་རོག ས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྱིན་པོ་ཆྤེ་གང་ཕྱིར ་

ཕྤེབས་ཡྱིན་ནམ་ཞུས་དུས། དོན་གཅོད་འགན་མ་བཞྤེས་པའྱི་སོན་ལ་ orientation གྱི་ཆྤེད་དུ་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་བྱ་
རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་གསུངས་བྱུང་། སྐབས་དྤེར་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྱིན་པོ་ཆྤེས་མཛད་འགན་གསར་པ་

ཞྱིག་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་དོན་གཅོད་ཀྱི་དབར་གྱི་འབྤེལ་བ་གང་ཡྱིན་མྱིན་སྐོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་
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འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཞུས་པའྱི་རྤེས་རྱིན་པོ་ཆྤེས་རྱིས་འདྱི་དཀའ་ལས་ཏོག་ཙམ་འདུག་གསུངས་
ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། དཀའ་ལས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱུས་ལོན་བྱ་

རྒྱུ་ཙམ་རྤེད། རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། རྱིས་འགོ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ལྟར་འཆར་འབུལ་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ད་
ལྟ་རྱིན་པོ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་སོན་མས་གནང་གྲུབ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། གང་ལགས་ཞྤེ་ན་དུས་ཚོད་དྤེ་ཟྱིན་ཚར་བ་རྤེད།

ཞྱིབ་མོར་བྱ་བར་ཕྱི་དྲྱིལ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས ་པ་དང་བཀའ་མོལ ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་

ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཕོགས་བསྱིགས་བྱས་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དྤེབ་དྤེ་ཕུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་སང་གནང་ནས་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་མཁྱྤེན་ན་རྱིས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དྤེའྱི་རྤེས་སུ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་བཅར་བ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡྱིན་ཙང་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་སྐོར་ཞུས་པ་ཡྱིན།
ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཚོགས་སྡོད་པའྱི་སྐབས་ཁྤེལ ་བ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་འཚོགས་སར་ཕྤེབས་ནས་ངས་རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁྱྤེར་

ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་འགན་ཞྤེས ་པའྱི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་གནང་མ་སོང། ངའྱི་དྲན་ཚོད་ལྟར་ན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ངས་རྱིས་དྤེ་

ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུངས་སོང། གནད་འགག་དྤེ་ཙམ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ཕོགས་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བཞྤེས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ཕག་ལས་ཀང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ལྷག་པར་དུ་ལས་དོན་དང་རྱིས་གཉྱིས་

ཀའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་པ་རྤེད་ལ། ཡྱིན་ཤག་རང་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ། གནད་དོན་གཞན་པའྱི་ཐོག་ངས་གསལ་
བཤད་བྱྤེད་ཀྱི་མྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གང་གནང་བ་དྤེ་རང་རྤེད། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
འཇལ་མོང་ལ་བཀའ་སློབ་ཀང་གོ་མོང་ཡོད། ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་ང་རང་སྤེར་གྱི་ངོས་ནས་འབྤེལ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད།

བ་མ་སྐུ་སྤེར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་ཡོང་དུས།

ངས་ནོར་མྤེད་ན་གསལ་བསགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ཆྤེ་མཐོང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀོད་འདུག་སྙམ། དྤེས་ན་ཏྤེ་
ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་པ་དང་མ་བསྐོས་པ་བྱས་ན། མ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆྤེ་མཐོང་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་
བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་སླྤེབས་སོང་། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀོད་ཁྱབ་ནང་ལ་མཚན་མཐོང་ཞྤེས་ལབ་

ཡོད་པ་རྤེད།) ལགས་སོ་ལགས་སོ། ཆྤེ་མཐོང་དང་མཚན་མཐོང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ ལྟར་གསལ་བསྡད་འདུག ཁཱལ་མུག་དང་
ཨུ་རུ་སུ། སོག་པོ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་གནས་དྤེར་འགོ་བཞྱིན་འདུག མཚན་

གནས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག བ་མ་དྤེ་བ་ན་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་བསམས་ནས་དྲན་བསྡད་ཡོད། མཚན་གནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཟྤེར་
བ་དྤེ་བ་ན་མྤེད་པ་དྤེ་བ་ན་ཡོད་པ་བྱས་ནས་བཙན་བྱོལ ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཚུར་འཐྤེན ་ནས་དཔལ་ལན་དྲྱིལ་བསགས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེའྱི་འོག་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། བ་ན་མྤེད་པ་དྤེ་བ་ན་ཡོད་པ་གཅྱིག་བཟོས་བཞག་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སླྤེབས་

ཀྱི་འདུག བ་ན་མྤེད་པ་དྤེ་ཡར་བཞག་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བ་ན་ཡོད་པ་བཟོས་ན་སྐུ་ལས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་སོན་བོད་པའྱི་
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བ་མ་ཛ་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་མ་གཏོགས་བཞུགས་མྤེད་པ་རྤེད། ཁོང་གྱིས་

ཐུགས་འགན་བཞྤེས་པའྱི་སྐབས་ལ་པན་རྱིས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། པན་རྱིས་ཀྱིས་གནད་དོན་ཁོང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་སྐབས་
ཛ་སྤྲུལ་རྱིན ་པོ་ཆྤེས ་ཐྤེང ས་གཅྱིག ་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡྱིན ། རྤེས ་སུ་དྲྱིས ་ན་བསམ་བོ་གཞན་ཞྱིག ་བཞྤེས ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས ་
གསུངས་པ་རྤེད། པན་རྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཐག་མ་ཆོད་ནས་ལོ་མང་པོའ ་ི རྱིང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་

ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་བ་མ་རྣམ་པས་རྱིས་ལ་ཐུགས་སང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཆོས་ལ་ཐུགས་སང་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་ལ་ཐུགས་སང་
ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ་དགོན་པ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཆོས་ཞུ་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་བསྐོས་པ་

དྤེ་བ་མ་རྣམ་པར་མཛད་དཀའ་སོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མཛད་འཕྲྱིན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་པ་མ་བྱུང་། ཆྤེ་མཐོང་དང་
མཚན་མཐོང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་བྱས་ན་ཡག་པ་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་ང་རང་སྤེར་གྱི་

ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་བསམ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་
བ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དྤེར་
ལན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། བསྐྱར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ན་བསམས་བྱུང་སྟྤེ་ལན་དྤེ་གཞན་དག་ཅྱིག་གནང་སོང་། ལན་དྤེ་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་གནང་མ་སོང་སྙམ། ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཆོད་གན་རོགས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བར་བརྒལ་ལས་བགོས་ཚན་པ་ལ་
གནས་སོས་གནང་། དྤེ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཕར་ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཚུར་གནས་

སོས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དུས་མ་འགྱིག་པའྱི་མཛད་དཀའ་ག་
རྤེ་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་བཞྱིན་ངས་ཀང་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་ཆར་བ་ན་མྤེད་པ་དྤེ་བ་ན་ཡོད་པ་བཟོས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བ་ན་
མྤེད་པའྱི་བ་མ་ལ་བཀའ་བསྡུར་དང་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་ཁོང་གྱིས་ཀང་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བས་བ་ན་མྤེད་པ་རྱིས་ནའང་འདྲ།
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བ་ན་ཡོད་པ་རྱིས་ནའང་འདྲ་རང་འཇགས་གནས་ཡོད། ད་ལྟ་ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་གནང་བཞྱིན་པ་ཚུར་ཕྤེབས་ནས་ཐའྤེ་ཝན་

དོན་གཅོད་ནང་བཞྱིན་ཕར་ཕྤེབས་ན་ཞྤེས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་གཟྱིགས་
པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་ཚུར་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་རྒས་ཡོལ་ཕྤེབས་གབས་ཡོད་དུས། ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ནས་གོས་བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་གཅོད་སུ་བསྐོ་དང་མ་བསྐོས་དྤེ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སྐུ་དབང་
རྤེད། ད་ལྟ་ལངས་རྒྱུ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད། གོང་དུ་ངས་གང་ཞུས་པ་རྤེད་ལབ་ན། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
དྤེབ་སྐྱྤེལ་གནང་གྲུབ་པ་རྤེད། དྤེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ན་མགོ་ལས་ར་ཆྤེ་བ་བཟོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ངས་ཕ་གྱི་དྤེབ་སྐྱྤེལ་

སྐོར་ཞུས་མྤེད། ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་དྤེ་དོན་གཅོད་ལྷན་ཁང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། མ་གཞྱི་སྐུ་
ཚབ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་དང་བོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ངྤེས་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན།
ལས་ཁུངས་ཁོ་རང་གྱི་ངོ་བོ་དྤེ་ལ། རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ Embassy འདུག་ counsellor འདུག དྤེའྱི་ཐོག ་

ནས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དོགས་འདྲྱི་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དོགས་འདྲྱི་རྤེད། ངའྱི་བསམ་
བོར་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་གནང་བསྡད་མཁན་གྱི་མཚན་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་ལམ་

ཁ་ཐོན་འགོ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་ན། དཔྤེར་ན་ཐོག་མར་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཙུགས་དགོས་པ་དྤེ། དོན་གཅོད་ཁང་ཨ་རྱི་
ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་དག་གཅྱིག་དང་ལས་ཀ་ཞྱིག་ལ་བརྟྤེན་ནས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཙུགས་གནང་བ་རྤེད། ད་དུང་
ཡྱིན་ནའང་བཙུགས་མྱི་ཆོག་པ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེས་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཅྱིག་བྱས་ན་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཞྤེན་ཁོག་གྱི་ཐོག་

ནས་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་ རྱིགས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དགོས ་པ་རྤེད་ཅྤེས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་མཚན་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་ནས་དོགས་འདྲྱི་འདྱི་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་གཅྱིག་བྱ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། དྤེ་གང་ཡྱིན་ལབ་ན། མ་
གཞྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་པའྱི་སྐབས་ལ་འགན་འཁྱྤེར་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། འགན་མ་འཁྱྤེར་ནས་སྐད་ཆ་

བཤད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིགས་ཀྱི་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏྤེ་ལོ་ རྱིན་པོ་ཆྤེ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ ཚོགས་

ཆུང་ནང་ལ་ཕྤེབས་དུས། ཁོང་གྱིས་གང་བཤད་པ་དྤེ་ཁ་སང་ངས་གང་བཤད་པ་དྤེ་ག་རང་བཤད་སོང་། རྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། རྱིས་
ཀྱི་རོག་དྲ་ཡོང་གྱི་རྤེད། མ་འོངས་པར་རོག་དྲ་ཡོང་ན་འགན་འཁྱྤེར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཁོ་རང་གྱིས་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་

གསུངས་སོང་། ང་གཅྱིག་པུ་མྱིན། ང་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆྤེས་གཙོས་པའྱི་ལས་རོགས་ཚང་མ་ཡོད། སྐད་
ཆ་དྤེ་གསལ་པོ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས། དོན་གཅོད་ཁང་ཡོད་པ་དྤེ་ཨ་རྱི་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ལས་ཁུངས་
ཁག་ཁག་དང་མྱིང་མྱི་འདྲ་བར་བརྤེ་པོ་བརྒྱབས་ནས་འགྱིག་རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་

ཤག་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་མྤེད། གང་ལགས་ཤྤེ་ན། ད་བར་དོན་གཅོད་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྱས་པ་ནང་ནས་ཁ་ཤས་
ལས་སླ་པོ་བྱུང་བ་རྤེད་ལ། ཁ་ཤས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རའྱི་བཀའ་

མོལ ་གནང་སྟྤེ་ལོ་དྲུག་བདུན་ཕྱིན་པ་འདྲ། མྱིང་ཞྱིག ་ཡོད་པའྱི་ཐོག ་ནས་དྤེབ ་སྐྱྤེལ ་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་མཐའ་མར་ Tibet
House ཞྤེས་དྤེ་ལ་བབས་པ་རྤེད། བོད་པའྱི་ཐ་སྙད་དོན་གཅོད་ཁང་ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ངོས་འཛིན་ཡང་དགོས་ཀྱི་

རྤེད་དྤེ། ལུང་པ་སོ་སོ་ལ་དང་པོ་རང་ནས་དོན་གཅོད་ཀྱི་མྱིང་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྱྤེད་སྐབས་གནས་སྟངས་གཞྱི་བཞག་ནས་མྱི་འདྲ་བ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ཡོང་གྱི་རྤེད། གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཏྤེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ཉམས་མོང་
ཞྱིག་བསགས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག དྤེ་བཞྱིན་མྱི་གཞན་
སུས་ཀང་ཕྱི་ལ་སྱི་འཐུས་སུ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་བཤད་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་

ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག སྐབས་དྤེར་གཞུང་འབྤེལ ་ལས་རྱིམ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ལས་ཁུངས་ལ་
གཟྱིག ས་སྐོར ་ཕྤེབས་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་མོལ ་བྱུང་བ་ཞྱིག ་རྤེད ། གཞུང་འབྤེལ ་རང་གྱི་ཐོག ་ནས་གོས ་ཚོག ས་ནང་ལན་ཞྱིག ་
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བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བཞག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་
འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་ནས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ངའྱི་སྐད་ཆ་ལ་ལན་ཡང་དགོས་མྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དང་འཕྲོས་ནས་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་

རྤེད། ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་བཞག་ཡོད། ཚོགས་གཙོ་གྲྭ་ཚང་ག་གྤེ་མོ་ཞྱིག་གྱི་འཐུས་མྱི་དང་ཚོགས་གཞོན་ག་
གྤེ་མོ་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གནས་འཕྲྱིན་དྤེ་འདྲ་སླྤེབས་བསྡད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་སྐུ་གཉྤེར་ལ་
གྲྭ་ཚང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མྤེད་ངས་མྱི་ཤྤེས། གང་ལྟར་ང་ལ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ལན་དགོས་མྤེད་དྤེ། དོ་སང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།
གལ་ཏྤེ་དོ་སང་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད་ན། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་དོ་སང་མང་ཙམ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ ལ་དོན་གཅོད་བསྐོས་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་བཀའ་
ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་བསྐོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་གཅོད་བསྐོས་པ་དྤེ་དག་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དང་མོས་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
ནས་བསྐོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༥༢༨༢༦༤༥ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་
པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཆབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༣༦༢༩༥༠ དྤེ་
ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པས་ཧྱིན་སོར་ ༣༦༢༩༥༠ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཡུ་སོར་
༣༨༤༧༦༢ ཧྱིན་སོར་དྤེ་ ༢༩༤༦༥༠༧༤ ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༢༩༤༦༥༠༧༤ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས།
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྦར་སྱིལ ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་
འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་
གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ་ཡུ་སོར་ ༧༠༠ ཧྱིན་སོར་ ༥༣༦༠༦ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

42

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སོར་ ༥༣༦༠༦ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་
པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་པྤེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་
སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག པྤེ་རྤེ་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ་
ཧྱིན་སོར་ ༡༥༧༠༠༣༥༥ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྦར་སྱིལ ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་པྤེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ ་ཁྱོན་བསྡོམ ས་པའྱི་ཧྱིན་སོར ་ ༡༥༧༠༠༣༥༥
གཏན་ལ་འབྤེབ་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་
གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕ ྱི་རྱི་ཀའྱི་རྒྱུན་གོན ་སོན ་རྱིས ་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་རྒྱབ་གཉྤེར ་གནང་བ་དྤེ་ ཡུལ་སོར ་
༤༧༥༠༡༡ ཧྱིན་སོར་ ༢༦༡༢༥༦༡ སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསྡོམ ས་ཧྱིན་སོར་ ༢༦༡༢༥༦༡ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབ ས་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་
རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕ ྱི་རྱི་ཀའྱི་དམྱིག ས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱིས ་རྒྱབ་གཉྤེར ་གནང་བ་དྤེ་ཡུལ་སོར ་
༣༥༥༣༡ ཧྱིན་སོར་ ༡༩༥༤༢༡ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

43

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་ཕ ྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན ་ཁང་གྱི་དམྱིག ས་བསལ་ཧྱིན ་སོར ་ཁྱོན ་བསྡོམ ས་པས་ ༡༩༥༤༢༡ སྱི་མོས ་ཀྱིས ་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ་མྤེད་པས། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་
རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༣༢༣༩ ང་
ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་སྱི་མོས ་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན ་ཁང་གྱི་ རྒྱུན་གོན་སོན ་རྱིས ་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཐྤེ་སོར ་
༤༠༥༦༤༠༠ ཧྱིན་སོར་ ༨༡༥༣༣༦༤ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཧྱིན་སོར་ ༨༡༥༣༣༦༤ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབ ས་པར་
དགག་བྱ་མྤེད་པས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ་ཧྱིན་
སོར་ ༡༨༡༥༦༩༣༣ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

44

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན ་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོ ལ ་ཁྱོན ་བསྡོམ ས་པས་ཧྱིན ་སོར ་ ༡༨༡༥༦༩༣༣ སྱི་མོས ་ཀྱིས ་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཞུ་ཆོག་པ། ཁ་སང་དྲྱི་བའྱི་དུས་ཚོད་སྐབས་སུ་འདྲྱི་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུར། དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྱས་པ་ལ་འབྤེལ་བ་

གང་ཡང་མྤེད། བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོར་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། ལགས་ལན་དྤེ་ཕྤེབས་
སྡོད་ཀྱི་འདུག མ་གཞྱི་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་

མཁས་དབང་ཚོས་གཅྱིག་གང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཐོག་མར་བོད་དང་ཨུ་རུ་སུ་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཟྤེར་
བ་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་བྱས། ཐའྤེ་ཝན་ནང་ལ་ང་ཉྤེ་ཆར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཕ་གྱིའྱི་ཆབ་

སྱིད་ལ་དོ་སང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་བྱྤེད་པ་ནང་བཞྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཐའྤེ་ཝན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ལ་ཕན་པའྱི་ཁོར་
ཡུག་དྤེ་ང་ཚོས་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་ཁ་སང་གསུངས་གྲུབ་སོང་།) ཞུས་བཞག་ན།
ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆྤེད་གསུངས་ཚར་བ་

ཞྱིག་ཡང་བསྐྱར་ལབ་སྐྱོར་གནང་ན་ཆོ་གང་ཡང་མྱིན་འདུག གསར་པ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རྤེད།) དྤེ་འདྲ་ཨྤེ་
ཡྱིན་ནམ་སྐུ་ངོ་ལགས། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསུང་རོགས་གནང།) བཀའ་ལན་ཡོང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ཁ་

སང་གསལ་པོ་བྱུང་མྱིན་འདུག (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཁ་གསལ་པོ་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡོད།) སྐབས་
དྤེར་དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་ངོས་ནས་ལན་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་ལྟ་ལན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་མྱིན། བསམ་བོ་
གཏོང་རྒྱུ་ལ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ཐའྤེ་ཝན་དྤེ་རྒྱ་བོད་ཞྱི་མོལ་ཡོད་སྐབས་ཆ་རྐྱྤེན་ཞྱིག་བཟོས་གནང་བ་རྤེད།

རྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་ནས་ཆ་རྐྱྤེན་གཅྱིག་བཟོས་པ་རྤེད། སང་ཉྱིན་ཆ་རྐྱྤེན་ཞྱིག་ལ་བརྟྤེན་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་སོ་རྒྱག་རྒྱུ་འཁྤེལ་
བ་ཡྱིན་ན་བོ་ཕམ་ཡོང་གྱི་མྱིན་ནམ། ད་ལྟ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་སྟོང་པ་ཡྱིན་པས་དྤེ་རྱིགས་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་མྱིན་ནམ། ཐའྤེ་
ཝན་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་ཚུལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་སྡོད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་ལ་འབྤེལ་

བ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཐའྤེ་ཝན་བརྒྱུད་ནས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་མང་པོས་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དྤེ་
ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ལ་བསམ་གྱིའང་མྤེད། ཐའྤེ་ཝན་ལ་ཡོད་ན་རྒྱ་ནག་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོན་པ་ལ་གཅྱིག་བྱས་ན་

ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་འགོ། དྤེ་མྱིན་རྒྱ་བོད་གཉྱིས་ཞྱི་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ཐའྤེ་ཝན་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་མྤེད་པ་གསལ་

པོར་ཞུ་འདོད་ཡོད། དྤེ་དག་ས་ས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་པ་རྤེད། ཐའྤེ་ཝན་ལ་བཅར་བ་
རྤེད། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་ནས་གསུངས་མ་སོང་སྟྤེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལ་འོས་བསྡུར་འགྱུར་བ་
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ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དྤེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ། ངས་གོང་དུ་ཕ་གྱིའྱི་ལས་ཁུངས་རྤེ་

སོ་བརྒྱབས་ལབ་དུས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་མྤེད། ལས་ཁུངས་དྤེ་དག་གྱི་མྱིང་འདོགས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། ཕ་གྱི་ལ་ཡོང་
མཁན་དྤེ་ཚོ་ཡོད་ཆོག་གྱི་རྤེད་ལ། ལས་བྱྤེད་ཁོང་ཚོ་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་དྤེ་ཞུས་སྐབས་འདྲོགས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་བྱུང་།

(དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཁོ་རང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཀྱི་ཡོད་ན་གཞན་པ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མྤེ་འདུག)
ལགས་སྐུ་ངོ་། ཁོང་རང་ཚོའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་བརྤེ་པོ་རྒྱབ་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། བསྡུས་པ་ཞྱིག་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱི་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐའྤེ་ཝན་དང་འབྤེལ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས། མདོ་
སྟོད་སྱི་འཐུས་ཚོས་དགོངས་པ་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཐའྤེ་ཝན་གྱི་སྐོར་བཤད་སྐབས་མདོ་
སྟོད་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྱྤེན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་བསྐྱར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་ནས། གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནམ། ངས་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། ཡང་
བསྐྱར་གསུངས་རོགས་གནང་། དྤེ་གསུངས་མ་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ) དགོངས་དག་ངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་བ་རྤེད ། གལ་ཏྤེ་
གསུངས་མྤེད་ན་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསུངས་མ་སོང་།)

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༨༡༥༦༩༣༣ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་
རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་
གནང་བ་དྤེར་ཡུལ་སོར་ ༢༢༧༧༥༤ ཧྱིན་སོར་ ༥༩༦༤༨༦༨ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

༦༧ ཡྱིན་ནམ་ ༦༨ དྤེ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གཅྱིག་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཟུར་བརོད་ནང་དུ་ངས་སོན་དུ་དོ་སང་
བྱུང་མྱི་འདུག གཞན་པ་རྒྱུན་གོན་ནང་དུ་ཡོད་དམ་མྤེད། ཁང་པ་དང་ལས་སོད་པས་ཁལ་དྤེ་ལས་སོད་པས་ཁལ་ཞྤེས་ཡ་རྟགས་

ཚབ་ཏུ་ར་རྟགས་གཅྱིག་རྒྱབ་དགོས་འདུག དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག སོར་ ༡༠ ཡྱི་ཁྱད་པར་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་
ན་རྤེས་སུ་དུས་ཚོད་ཕུལ་བཞག་ན། རྤེས་སུ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོས་དྤེར་གཅྱིག་གཟྱིགས་གནང་ནས། སོར་མོ་ ༡༠ ཁྱད་
པར་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་རྤེས་སུ་གསུང་རོགས་གནང་། དྲུག་ཅུ་རྤེ་བརྒྱད་རྤེད་དམ། འདྱིར་བསྡོམས་རྒྱུ་ནོར་བ་རྤེད་དམ། ང་ཚོས་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅོས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤདྤེ་ལྟར་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས ་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ར་བའྱི་ སྙན་སོན་གནང་
མཁན་གྱིས་གཅྱིག་གནང་སོང་། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དྤེ་ག་རང་རྤེད་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ཡུལ་སོར་ཧྱིན་
སོར་ནང་བསྒྱུར་འདུག བསྒྱུར་ན་དྤེ་ག་རང་སླྤེབས་ཀྱི་འདུག དཔྤེ་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་སླྤེབས་ཀྱི་འདུག བསྒྱུར་བཏང་གཅྱིག་གཟྱིགས་
ན། འདྱིར་བསྒྱུར་ཆོག་ཆོག་རྤེད་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་དངུལ་དྤེ་དང་རྒྱ་གར་དངུལ་དྤེ་ཕར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་འདུག
དཔྤེ་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་ཆད་བསྡད་འདུག དྤེ་སོར་མོ་གཅྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་གོང་ནས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕོགས་བསྡོམས་དྤེ་ཡུལ་ལུང་
གྱི་སོར་དྤེ་ཏག་ཏག་སྡོད་འདུག་དང་མྱི་འདུག་དྤེ་ང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་དྤེབ་དྤེ་དང་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྡྤེ་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་འདོན་
བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་དམ། ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན་ག་ཚོད་འདུག ཡྱིག་ཆ་དཔར་སྐྲུན་ག་ཚོད་འདུག འགྱིག་སོང་ན་བསྡོམས་
བརྒྱབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

༨༧༧ སླྤེབས་ཀྱི་འདུག ༥༩༦༤༨༦༧ དཔྤེ་ ༢༦ སླྤེབས་ཀྱི་འདུག མ་དྤེབ་ནང་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་འགྱིག་མྤེད་པ་
འདྲ། ཕ་གྱིའྱི་ནང་དུ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་
གྱིས་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཧྱིན་སོར་ ༥༩༦༤༨༦༧ཤསྱི་མོས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པའྱི་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་
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ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀས་མ་དྤེབ་
ནང་དུ་བསྡོམས་དྤེ་བསྒྱུར་གནང་རོགས་གནང། དྤེ་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དམྱིགས་གསལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ་ཡུལ་
སོར་ ༩༧༢༤༢ ཧྱིན་སོར་ ༢༥༤༦༧༦༨ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་ཕ ྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན ་ཁང་གྱིས ་དམྱིག ས་བསལ་ཁྱོན ་བསྡོམ ས་ཧྱིན་སོར ་ ༢༥༤༦༧༦༨ཤསྱི་མོས ་ཀྱིས ་གཏན་ལ་

འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱིས་
རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རང་ཚོགས་ཁག་གྱིས་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་
དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༤༩༢༨༢༩༢ ང་ཚོས་གཅོག་ཆ་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ལས་དོན་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཁ་
སང་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་སྦྲྤེལ ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་

བཞྱིན། དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐོག་ནས་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།
ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དྲུག་ཅུ་རྤེ་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༤༩༢༨༢༩༢ བཀའ་འཁོལ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་བཀུར་འོས་དྤེས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱིས་རྱིས་ཁ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་

འདུག་གསུངས་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་

རྱིས་སྙན་འབྱོར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་མ་སྐབས་གཅྱིག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། བར་སྐབས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ཆད་པ་རྤེད།
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དྤེ་རྱིས ་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ངོས ་ནས་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་མྱི་འདུག་གསུངས་ནས་འགག་བསྡད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལན་
དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་བཏང་བ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་

བདྤེན་པ་རྤེད། ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་བདྤེན་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་འདྱི་གསུངས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། རང་བདྤེན་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཏང་བཞག་པའྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་དག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གཏན་འབྤེབས་གནང་

བའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༤༩༢༨༢༩༢ དྤེར་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་ཁ་འབྱོར་

དུས་དྤེ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དྤེ་དག་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི ས་
བསྡུས་པའྱི་དཔྱ་དངུལ་དྤེ་དག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པས་རྱིས་ཞྱིབ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་
ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བྱས་བཞག་པའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་དག་ལ་དངུལ་དང་

དཔྱ་ཁལ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་བྱུང་འཛིན་དྤེ་དག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ནས་

གུ་ཡངས་གནང་ནས་གང་ལྟར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བཅུག་དགོས་ནའང་འདྲ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་

ཏུ་བཅུག་དགོས་ནའང་འདྲ། ཟུར་འཛར་ནང་དུ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་བཅུག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་སྙམ། དྤེ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་སང་ལ་ཏན་ཏན་རྱིས་ཞྱིབ་ཆགས་ཀྱི་

རྤེད། ཕག་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་འབྱོར་དུས་རྱིས་ཞྱིབ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། རྒྱུན་གོན་དྤེ་དག་ཚང་མ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འགོ་བ་མ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་དངོས་སུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་འགོ་ཡྱི་མྤེད་ཙང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ།

གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ། གང་ལྟར་སོན་ལ་མ་བྱུང་བ་མ་རྤེད། སྐབས་གཅྱིག་ལ་བྱུང་བ་རྤེད། མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཐྤེངས་ལྔ་པའྱི་སྙན་ཐོར་གཟྱིགས་ན། དྤེ་ལ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཁ་ཤས་ཀྱི་མཚན་ཡོད་པ་རྤེད།

ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་སང་ཉྱིན་ཐོན་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་དགོས་པ་དྤེ ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འདུག བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ནས་མར་རྱིས་པའྱི་ཨང་བདུན་པ་ཀ་ལྱི་ཀ་ཏའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། སོར་ ༢༥༠ རྤེད་
འདུག སོར་ ༢༥༠ དྤེ་ནས་སྦྲག་ག་ལ་སོར ་ ༡༠༠ སྱིར་བཏང་ལ་སོར་ ༡༥༠ མ་གཏོག ས་ཞུས་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་རང་
བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོས་མཚན་དོད་མ་བཞྤེས་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟྤེ། ཡྱི་གྤེ་གཏོང་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་དང་གཞན་

དག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ལས་ཀ་ར་བ་ནས་མ་གནང་སྟྤེ་འདྱི་ནས་ཕར་འཆར་འབུལ་གནང་མཁན་གྱི་ས་ཆ་དྤེ་
སྟོང་འགོ་ས་རྤེད་དྲན་ནས་བཞག་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྡོམས་དྤེ་ཡང་བསྐྱར་ཀོག་ཆོག་པ་ཞུ། བསྡོམས་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༤༩༢༨༧༩༢།༠༠

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

༧༩༢ ཡྱིན་ན་སོར་ ༥༠༠ ཞྱིག་ཁྱད་པར་འགོ་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་རྤེའུ་མྱིག་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྤེ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་བསྡོམས་
ནས་བསླྤེབས་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། ནོར་མྱི་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་རྤེད། འདྱིར་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟར་འདྱིར་ས་གནས་རང་ཚོག ས་ནང་དུ་ཨང་ ༢༦ དང་སློབ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༢༠༠༠༠༠

བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག དང་སློབ་ཀྱི་ཟུར་འཛར་ ༢༦ ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་དཔར་སྐྲུན་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༢༠༠༠༠༠ གནང་འདུག དྭང་
སློབ་དྤེ་སྱིག་འཛུགས་ཁོ་རང་ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཡོད་བསྡད་དུས། དྤེ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང།

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྱིས་ཁ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྲྱི་དྤེ་དག་ལ་དུས་ཚོད་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། Kolkata དང་དྭང་སློབ་སྐོར་ངས་ཡག་པོ་ཞུས་ཤྤེས་མ་སོང་། རྤེས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་རང་
དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་སྟངས་སྐོར་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་

ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ཏག་ཏག་གསལ་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་མཁྱྤེན་རྟོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རང་དབང་བདྤེན་

པའྱི་ལས་འགུལ་ཚུད་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཆ་ནས་རྱིས ་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་བཀའ་མོལ་འགོ་བསྡད་པ་གཅྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆ་ནས་ཐོ་གཞུང་དུ་མ་སླྤེབས་པ་ཡྱིན་བསམ་པ་དྲན་
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གྱི་འདུག གལ་སྱིད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཏུ་ཐོ་གཞུང་ཡོད་ན། རྱིས་ཞྱིབ་བྱྤེད་རྒྱུར་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་

སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆགས་ཡོང་དུས། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་དཀའ་ངལ་འདྱི་སྤེལ་
འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡྤེ་ཚན་ཟུར་འཛར་ཡོད་པ་དྤེ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་
ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མཉམ་འབྤེལ་ཅན་གྱི་རང་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་གྱི་མཚན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་སོན་མ་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་དྤེ་དང་མཚུངས་པ་གཞན་ཞྱིག་བཙུགས་པ་

ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་བསམ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་དྤེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་ཐུགས་
ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། གང་ལགས་ཤྤེ་ན་བོད་ཀྱི་གོས ་ཚོག ས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་མར་བཏོན་དགོས ་པ་རྤེད།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་གནས་པས་བཏོན་དགོས་པ་དང་། རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཁུངས་ག་ས་ལ་
བཅུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སོང་དྤེ་ལའང་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཐུགས་
ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད་གསུང་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་
བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞྱིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་རང་དབང་
བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་བཙུགས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད། བཙུགས་དགོས་ན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེའྱི་སོན ་ལ་ཚོག ས་གཙོས ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གོས ་ཚོག ས་དང་སྱིད་ཇུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་།
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འོག་ལ་མཉམ་འབྤེལ་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་མྱིང་ལ་ས་མ་བཙུགས་པ་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་གོས་

ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་མྤེད་པས་དྤེ་མར་བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
ཀྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་ཚོ་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་སླྤེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་གང་འདྲ་གནང་དགོས་མྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་།
ཡང་ན་རྤེས་སུ་ལྷན་རྒྱས་འཛོམས་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གནང་ནས། རྤེས་ལ་ཇྱི་ལྟར་འཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་འདུག་

བལྟ་ན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྟྤེང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ ཟུར་འཛར་དྤེ་དག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་

51

ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེ་དང་མཉམ་དུ་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་གཅྱིག་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་མྱིན་སྐོར་ལ་ཟུར་འཛར་
ནང་དུ་ག་རྤེ་བཅུག་དང་མྱི་བཅུག་དྤེ་རྤེས་སུ་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་བསམ་

གནང་དགོས་རྒྱུར། སོན་མ་ང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་དུ་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱི་ཟུར་

འཛར་ལ་ཡོད་མྤེད་རྱིས་ཞྱིབ་བྱྤེད་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཤྤེས་
རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། སོན་མ་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་

སུ་ང་ཚོས་ལྷག་ལུད་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་འདྲ། བྱས་ཙང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་མཚམས་བཞག་པ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས ་
རྱིས་ཞྱིབ་གནང་དང་མྱི་གནང་གྱི་ས་མཚམས་དྤེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་
ལྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གནང་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་དང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་གཏན་
འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ལ་ར་འཛིན་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ནང་
དུ་མ་ཐྤེབས་ན། རྱིས་ཞྱིབ་བྱ་མྱི་ཆོག་དང་བྱ་མྱི་དགོས་ཟྤེར་བ་གང་དུ་ཡང་གསལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཀང་ཐུགས་སང་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེར་། སོན་རྱིས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཕོགས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་དགོས་པ་གཉྱིས་ལྷག་
ཡོད། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྤེ་ཆར་ང་ Kolkata གཞུང་འབྤེལ་གྱི་བཅར་བ་རྤེད། ཕ་གྱིར་གཏན་འཇགས་བཞུགས་མཁན་
ཚོས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། དྤེ་ས་ཡྱིན་ན་ཀུན་དགའ་ཟ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་བསྡུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཀུན་དགའ་ཟ་

ཁང་བཙོང་ཟྱིན་ནས་སོ་རྒྱག་འདུག དྤེང་སང་དངུལ་བསྡུ་ས་མྤེད་པར་ལྷག་གྱི་འདུག་པས། རྡོ་རྤེ་གྱིང་བརྒྱུད་ནས་བསྡུས་ཀྱི་
ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་སོར་མོ་ ༢༥༠ དྤེ་སུ་ལ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་དམ།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་ལ་ Kolkata དང་དམག་སར་གྱི་སྐོར་གཉྱིས་དང་། དྤེ་ནས་བསྡོམས་ལ་སོར་ ༥༠༠ ཁྱད་པར་ཕྱིན་
པ་དྤེ་བརད་གཅོད་གནང་ནས་རྤེས་སུ་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ད་ལྟ་བཞག་གྱི་ཡྱིན། དབུས་འོས་བསྡུས་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་
གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ་ཧྱིན་
སོར་ ༤༡༦,༨༨༨ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༤༡༦,༨༨༨ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བྱ།ཤམྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ་ཧྱིན་
སོར་ ༥༩༩༡,༥༠༠ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས ་དམྱིག ས་བསལ་སོན ་རྱིས ་ཁྱོན་བསྡོམ ས་ཧྱིན་སོར ་ ༥༩༩༡,༥༠༠ དྤེ་སྱི་མོས ་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་འོག་ཏུ་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གྱིས་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་
བ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༢༨༤༥,༩༦༧ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༢༨༤༥,༩༦༧ དྤེ་སྱི་མོས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས ་ཀྱིས ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་
དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་

དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༣༨༢༠༠༠ ང་ཚོར་གཅོག་ཆ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་གཅོག་ཆ་དྤེ་རྱིས་འགོ་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་རྤེད་འདུག རྱིས་
འགོ་དང་པོ་དྤེ་ལ་ཚིག་བརོད་ལས་བྱྤེད་དམྱིགས་སོའ ་ི ཟབ་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༡༢༠༠༠༠ རྤེད་
འདུག དྤེ་ཆ་ཚང་བཅག་པ་རྤེད ། རྱིས ་འགོ་གསུམ་པ་དྤེར ་ལས་བྱྤེད ་རྣམ་པ་ Himachal Institute of Public
Administration (HIPA) དང་ Indian Institute of Public Aministration (IIPA) བཅས་སོགས་ནང་ཟབ་

སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱི ན་སོར་ ༡༠༠༠༠ རྤེད་འདུག དྤེ་ཆ་ཚང་བཅག་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཟུར་བརོད་དྤེར་རོགས་

དངུལ་གཏན་འཁྤེལ་མྤེད་པ་དང་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་འཆར་གཞྱི་རྤེད་མྱི་འདུག རྱིས་འགོ་བཞྱི་པ་དྤེར་ཚིག་བརོད་ཟབ་སོང་ཆྤེད་
གཏན་འཇགས་དགྤེ་རྒན་ལ་མཚན་དོད་རྤེད་འདུག འདྱི་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༢༤༠,༠༠༠ རྤེད་འདུག དྤེ་
ཆ་ཚང་གཅོག་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཟུར་བརོད་འདྱི་རོགས་དངུལ་གཏན་འཁྤེལ་མྤེད་པ་དང་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་འཆར་གཞྱི་རྤེད་མྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་གཉྱིས་སོན་རྱིས་རྱིས་ཤཤོག་དང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་ཆ་སར་ཆའྱི་གོ་རྱིམ་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་བསྡད་

འདུག མ་འོངས་པར་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གོ་རྱིམ་གང་ཕུལ་བ་དྤེར་གཞྱི་བཞག་དགོས་ན། གང་
ལྟར་གཅྱིག་འགྱུར་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཤོག་བུ་ཡར་མར་བལྟ་རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ས་རྤེད། ད་ལྟ་དབུས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་

ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་གཅོག་ཆ་ཡོད་པ་དྤེ་སང་ལ་སླྤེབས་བསྡད་འདུག ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་འོག་ཏུ་སླྤེབ ས་བསྡད་
འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དྤེ་སང་ལ་སླྤེབས། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་འོག་ཏུ་སླྤེབས་དགོས་པ་
རྤེད། གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་དམ། དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་གོང་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ཐོག་ཏུ་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། གཞུང་ཞབས་འདྤེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་ཡྱིག ་ཐོག ་ནས་ཕག་བྱིས ་གནང་སོང་། གཅོག ་ཆ་མ་གནང་

རོགས་བྱས་ཏྤེ་རྤེ་སྐུལ་གནང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེན་པོར་རྱིས་ནས་གཅོག་ཆ་མ་གནང་ན་ཡག་པོ་
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ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྱྤེད་དམྱིགས་སོའ ་ི ཟབ་སོང་དྤེ་ལས་དོན་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་

འདུག གསལ་བསགས་ཀང་གནང་གྲུབ་འདུག དངུལ་འབབ་ཡོང་ཁུངས་གཅྱིག་དྤེ་ཨ་རྱི་རོགས་དངུལ་ཁུལ་ནས་ལས་འཆར་
གཅྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ། ཨ་རྱི་ལས་འཆར་དྤེ་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་བར་དུ། ད་ལོའ ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་བར་དུ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ན་ནྱིང་

ལོའ ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་འདྱི་ལོའ ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ བར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོའ ་ི
ཐོག་ནས་གསལ་བསགས་སོང་ཟྱིན་པ་དང། སྙན་ཞུ་རྒྱབ་མཁན་ཡང་མྱི་ ༡༣༠ བྱུང་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ལས་འཆར་ད་ལྟ་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་སྱིར་བཏང་གནད་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ལས་བྱྤེད་དམྱིགས་སོའ ་ི ཟབ་
སོང་དྤེ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་བྱུང་འདུག དྤེ་ས་ཡང་ཟབ་སོང་གཉྱིས་སྤེལ ་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྐྱྤེན་པས་ལས་བྱྤེད་ ༤༥ ཙམ་ལ་
ཐུགས་ཕན་གསོས ་པོ་བྱུང་སོང་། བྱས་ཙང་གོས ་ཚོགས་ལ་གཅོག་ཆ་གནང་མྱི་དགོས ་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཕག་བྱིས ་
འབྱོར་སོང་། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་དྤེ་ཁ་སང་གོང་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་

ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆྤེ་ལྷན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། དྤེ་ས་ནས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡྤེའྱི་གནས་ཡོད་

ལས་བྱྤེད་ཚོས་ཟབ་སོང་གནང་སའྱི་ལྟྤེ་གནས་དྤེ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སའྱི་ཟབ་སོང་གནང་ས་ལྱི་ལྱི་ལ་ IIPA
དྤེ་གཉྱིས་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་གཞུང་ཞབས་ཟབ་སོང་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་སྐབས་གཅྱིག་ལ་བཏང་ཐུབ་མ་སོང་།

འོན་ཀང་དགོས་གལ་ཆྤེན་པོ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ཤབཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་བསྡུར་
གནང་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དངོས་འབྤེལ་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིགས་དགོས་གལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དྤེ་ལྟར་ན་གཅོག་ཆ་མ་གནང་རོགས་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཀང་དྤེར་འབྱོར་སོང་། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་
གཅོག་ཆ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་སོན་ལག་པ་བརྐྱང་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་
བཤད་གནང་བ་སོང་ཙང་ངས་དྤེའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གཞན་ཡང་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།

སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་གོང་ནས་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་ ཐོག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་གསལ་བཤད་

གནང་ཚ་བ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྤེ་གཙང་མ་
ཆགས་སོང་། ངས་ཡར་ལངས་པ་དང་སྦྲགས་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཆགས་སོང་ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གཅྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་
ལས་བྱྤེད་ལ་དབྱྤེ་བ་གཅྱིག ་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་གྱི་འགན་འཛིན་གཅྱིག ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་གཉྱིས ་ཕག་ལས་
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གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ས་མྱིག་

ཅྱིག་བཏོན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དབྱྤེ་བ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་བསྡད་མྱི་དགོས་པ་མཉམ་དུ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད།
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་བའྱི་ཕག་ལས་མཉམ་དུ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཟྤེར་དགོས་པ་དྤེ་མ་
བདྤེ་བ་གཅྱིག ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་དག་ཐོག ་ཏུ་དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་གྱི་སྡྤེ་ཚན་དང་ལས་བྱྤེད་འདྤེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་
གཉྱིས་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་དམ་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚོག ས་གཙོས ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག ་བརྤེད་འདུག རྱིས ་འགོ་གསུམ་པའྱི་མྱིང་ཆ་ཚང་བ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པར་ HIPA དང་ IIPA
བཅས་སོགས་ནང་ཟབ་སོང་ཆྤེད་སོམ་དངུལ་ཞྤེས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚུར་ཕོགས་ཡྱིག་ཆ་དྤེར་རྣམ་པར་ཟྤེར་བ་དྤེར་རྣམས་

ཟྤེར་བ་བྱིས་འདུག ས་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བྱས། བཞྱི་པ་དྤེར་ཟབ་སོང་ཆད་བོད་དབྱྱིན་གཏན་འཇགས་དགྤེ་རྒན་ལ་མཚན་དོད་ཅྤེས་
བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་སྙན་སོན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཟུར་བརོད་དྤེ་དག་གསུམ་ཀ་ལ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་གསུངས་གནང་
སོང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་ཞུ་རྒྱུར་ལས་བྱྤེད་དམྱིགས་སོའ ་ི ཟབ་སོང་སོན་མ་གཅྱིག་གནང་བ་གསལ་པོ་དྲན་གྱི་
འདུག དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གཉྱིས་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། གཅྱིག་དྤེ་གནང་དུས་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་དུ་རྤེད།

ཐོག་མར་སྐབས་དྤེ་དུས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་

སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་ཁང་ནས་མར་གསལ་བསགས་བྱས་ནས་རྤེས་སུ་སོན་རྱིས་དྤེ་ཞུས་པ་
རྤེད། སོན་རྱིས་ཞུས་སྐབས་ངས་གཅྱིག་ཞུས་དུས་དགོངས་དག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཚང་མ་ཁྱབ་
བསགས་བྱས་པ་དྤེ་མཐོང་སོང་། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོན་མ་ལས་བྱྤེད་དམྱིགས་སོའ ་ི ཟབ་སོང་ཞུགས་མཁན་མྱི་རྤེ་རྤེ་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་
རྤེ་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མྱི་རྤེ་རྤེས་གཏའ་མ་སོར་ཁྱི་རྤེ་རྤེ་བཞག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་བཞག་ནས་ལས་

བྱྤེད་ག་ཚོད་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་། བར་ཐག་གཅྱིག་ལ་ཟློག་ཏུ་མྤེད་པའྱི་ཛ་དྲག་དབང་གྱིས་དོན་འགོ་དགོས་ཐུག་པ་ལས་གཞན་པ་
འཇུག་འཁྱོངས་པའྱི་སྐད་ཆ་དང་། འཇུག་སྐྱོང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ད་ལྟ་གང་ལ་གང་འཚམས་འདྱིར་ཕག་
ལས་གནང་ནས་བསྡད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གསལ་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་ན་ནྱིང་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་
སྡྤེ་ཚན་གཉྱིས་ཕྤེ་ནས་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྱ་སྡྤེ་ཚན་ཕོགས་སུ་ཟབ་སོང་གཅྱིག འགན་འཛིན་

སྡྤེ་ཚན་ཕོགས་ལ་ཟབ་སོང་གཅྱིག ཕལ་ཆྤེར་ཟླ་བ་གསུམ་དང་བཞྱིའྱི་ཚད་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱའྱི་སྡྤེ་ཚན་ལ་

དབུས་སྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་ཟབ་སོང་གཅྱིག་སད་གནང་བ་རྤེད། མདང་དགོང་གསུངས་བསྡད་པ་དྤེ་རྤེད། ལས་བྱའྱི་སྡྤེ་ཚན་ལ་ཟབ་
སོང་སད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ལས་ཁུངས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལས་བྱྤེད་ཕ་གྱིར་བཏང་ཡོང་དུས། ལས་དོན་དྤེ་དག་ལ་དཀའ་
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ངལ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། སོན་མར་ལས་བྱྤེད་མ་ཡྱིན་པ་དྤེ་དག་ལ་སད་པ་ལས་ལས་བྱྤེད་དངོས་གནས་ཡྱིན་པར་

སོད་དགོས་པ་རྤེད་གསུང་མཁན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱིས་མཐོང་ཚུལ་ལ་ལས་བྱྤེད་དངོས་གནས་ཡྱིན་པར་ཟླ་བ་མང་པོ་དྤེ་
འདྲ་སོད་དགོས་ན། ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་། དྤེ་གཉྱིས་ནས་སུ་ཡག་པ་མཐོང་གྱི་འདུག་
གམ། ཡག་པ་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡག་པོ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་གཉྱིས་དྤེར་དམྱིགས་གསལ་
ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། གསུམ་པ་དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གཅོག་ཆའྱི་རྤེའུ་མྱིག་དང་པོའ ་ི ནང་དུ་
ཡོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་དམྱིགས་བསྐོའ ་ི ཟབ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་ཟྤེར་དུས། ལས་བྱྤེད་བདམས་ནས་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ལས་བྱྤེད་ལ་མ་བདམས་པ་ཚོར་ཟབ་སོང་སོད་པ་དྤེ་ངོ་

བོའ ་ི ཆ་ནས་ཏག་ཏག་སྡོད་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་དམྱིགས་སོ་དྤེ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་བཏང་ན། རྤེས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་
པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཟྤེར་དུས། བདམས་ནས་ཟབ་སོང་སོད་པ་མ་གཏོགས།
དྤེ་མྱིན་གྱི་ཟབ་སོང་སོད་མཁན་སྡྤེ་ཚན་མང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་སོང་ས་ཡོད་དུས། སོང་བརྡར་སད་ནས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་
བསྐོ་གཞག་དགོས་པ་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིས་འགོ་ཨང་དང་པོ་དང་གསུམ་པའྱི་ཐོག་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་དགག་
བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ལས་བྱྤེད་དམྱིགས་སོའ ་ི ཟབ་སོང་གྱི་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་འོག་གབས་གནང་ཚར་
ཡོང་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་མཇུག་མཐུད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རྱིས་འགོ་ཨང་གསུམ་པ་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་

ནང་དུ་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་འགན་ནང་དུ་བཀོད་སྱིག་བྱྤེད་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་འགན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དྤེ་བཀག་
ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག རྱིས་འགོ་ཨང་བཞྱི་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་དགག་བྱ་
བྱྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་མཐའ་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ལགས།

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་ལོག་བཟོ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་འཛིན་སྐྱོང་

ལའང་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྐབས་དྤེའྱི་འགན་འཛིན་གནང་མཁན་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ལས་བྱྤེད་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ད་དུང་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་དགོངས་
འཆར་ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན ་དུ་ང་ཚོས ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན ་ནའང་ལས་ཁུངས་སོ་སོར ་དགོས ་པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག ་

དགོངས་ཚུལ་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཆགས་དུས། ལས་ཁུངས་སོ་སོར་དགོས་
དུས་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་མ་མཐར་གཞག་དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཉྱིས་ཀ་གནད་འགག་

ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག ད་དུང་དྤེ་འདྲ་བའྱི་དགོངས་འཆར་ནང་བཞྱིན་བྱ་བདྤེ་ཡོད ་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས ་བསམ་ཤ ྤེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན །

དགོངས་པ་གཅྱིག་ད་ལྟ་འཛོལ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འཛོལ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་རག་ན་ངས་བང་ཆྤེན་གྱི་ལས་ཀ་མ་སྒྲུབ་པ་
ལྟ་བུ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་དྤེ་སའྱི་ལས་དོན་གཅྱིག་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན།
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སོན་རྱིས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་ཁུར་ན་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་གཅྱིག་ཡོད་

པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ལས་དོན་མཇུག་སྐྱོང་གྱི་ངོ་བོར་ཁུར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགྤེལ ་བཤད་འདྱི་མ་ཞུས་ན་གོང་དུ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་གོང་དུ་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས ་
དགོངས་པར་ཡོད་མདོག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་འགལ་བ་དམྱིགས་བསལ་མྤེད་པའྱི་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཐུགས་སང་ལ་ཟབ་སོང་ཐྤེངས་གཅྱིག་ལས་གནང་བ་ཐུགས་སང་མ་བྱུང་།ཤ

གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་གསུངས་སོང། ལས་བྱྤེད་དམྱིག ས་སོའ ་ི མྱི་གངས་བརྒྱད་ཅུའྱི་སྐོར ་ལ་ཟབ་སོང་ས་ཕྱི་གཉྱིས ་སད་པའྱི་
ཁོངས་ནས་ཞྤེས་ཁོ་ཚོའྱི་ཕག་བྱིས་ནང་དུ་འདུག དྤེ་ག་རང་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་ག་རང་གྱིས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་མ་བྱས་སོན་ལ་ཟབ་སོང་གནང་བ་དྤེ་དང་། ལས་

བྱྤེད་ཡྱིན་མུས་ལ་ཟབ་སོང་གནང་བ་དྤེ་གཉྱིས་བར་དུ་ཕན་འབས་ཆྤེ་ཆུང་གང་འདྲ་འདུག་གམ་གསུངས་པ་རྤེད། ཡག་སྡུག་
གཅྱིག་བཀའ་གནང་སོང་བསམ། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་གནང་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་
དྤེ། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་ངོས ་ནས་བྱས་ན་གཉྱིས་ཀ་སོ་སོ་སོ་སོའ ་ི གནས་སྟངས་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་པ་རྤེད། གཞུང་
ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྤེ་ཕན་

གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་དོན་གནད་དུ་འཕྱིགས་པའྱི་ཟབ་སོང་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རྤེད།
གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་ཡག་པ་རྤེད། གཅྱིག་སྡུག་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ངོས་ནས་ཚབ་

བྱས་ཏྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ་གཉྱིས་ཀ་གལ་ཆྤེན་པོ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ག་རྤེ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་
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ནའང་འོས་བླུགས་རོགས།) གཉྱིས་ཀ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན། གཉྱིས་ཀ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས། གཉྱིས་ཀ་ལ་འོས་བླུགས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༣།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལས་བྱྤེད་འདྤེམ ས་བསྐོ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་
རྱིས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགྤེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་ཚར་སོང་།
ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། ར་བའྱི་རྱིས་འགོ་ཚང་
མའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་ཐད་

བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་གཅོག་ཆ་དྤེར་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་གཅོག་ཆ་དྤེའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་གསུམ་པ་དྤེའྱི་གོ་བ་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་རྱིས་
འགོ་དྤེ་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི་མཉམ་བསྤེས་བྱིས་པ་དྤེས་ག་རྤེ་ལབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དགག་བྱ་ལ་ཁྱད་
པར་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག
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དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་ཕག་རོགས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལས་བྱྤེད་མ་བདམས་སོན་ལ་ཟབ་
སོང་སོང་བརྡར་གནང་རྒྱུ་དང་། བདམས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་སོང་བརྡར་གནང་རྒྱུ་གཉྱིས་ལ་གདམ་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཉྱིས་

ཀར་ཕན་ཐོགས་ངྤེས་བཞྱིན་པ་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པར་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་དང་སྦྲགས། ཁ་གསལ་ཙམ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་
བྱྤེད་བདམས་ཟྱིན་པ་ཚོར་སོང་བརྡར་དྤེ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས། མང་ན་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལྷག་སོང་བརྡར་སད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་
ཁུངས་ལ་བརྡབ་གསྱིག་འགོ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་ལས་བྱྤེད་མྱིན་མཁན་ཚོར་མ་བདམས་གོང་ལ་སོང་བརྡར་སོད་རྒྱུ་དྤེ་ཡུན་
རྱིང་པོ་ཡྱིན་སྟབས། ཡུན་རྱིང་པོར་སད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་འདུག ཁྱད་པར་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་མཁན་

ཞྱིག་བདམས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་སོང་བརྡར་སད་པ་དང་། མ་བདམས་སོན་ནས་སོང་བརྡར་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱི་གྤེ་ཡག་པ་སོང་
རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དྤེ་ཆྤེ་བ་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཁོ་རང་ཚུད་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན། ངས་ཡྱི་གྤེ་ཡག་པོ་སོང་དགོས་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཚད་

བཏང་ནས་མ་གཏོགས་ཚུད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་ཡྱི་གྤེ་ཡག་པོ་སོང་བ་དང་། བརོན་འགྲུས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེར་ཕོགས་མཐའ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་
རྤེད། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནང་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། ལས་བྱྤེད་བདམས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་
གཡས་གཡོན་གྱི་ནང་མྱི་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུའམ། དྤེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་མང་བ་ཚུད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་

ཡོང་གྱི་འདུག ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ནང་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལས་བྱྤེད་ལ་ཚུད་རྒྱུར་ཕྲན་བུའྱི་སྟབས་བདྤེ་བ་

ཡོང་དགོས་དོན་ཞྱིག་འདུག དཔྤེར་ན་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་གྱི་སྤུན་མཆྤེད་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།
ས་ས་ནས་ཡྱིག་ཚད་མ་བཏང་སོན་ནས་གནས་ཚུལ་གོ་རྟོགས་ཡོད་པ་དང་། ཡྱིག་ཚད་ག་སྱིག་བྱ་རྒྱུར་ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་ངོ་

ཤྤེས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དྲྱི་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ལན་འབྱི་སྟངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་དབྱྱིན་ཇྱི་དང་བོད་
ཡྱིག་སོང་སྟངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་སློབ་གསོ་གནང་མཁན་དྤེ་ཡག་པ་ཡོད་པར་བརྟྤེན། ཕོགས་ཞྤེན་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་
རྤེད། ཡག་པོ་ཡོད་པར་བརྟྤེན་ཚུད་རྒྱུར་རྤེ་བ་དྤེ་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ཐྤེངས་ལས་བྱྤེད་

མ་བདམས་སོན་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་རུང་ལྔ་སོང་བརྡར་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་དྤེར ་ཕྤེབས་ཏྤེ་ཐོག་མར་ཡྱིག་
ཚད་བསླྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་དབྱྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བདམས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཟླ་བ་གསུམ་རུང་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་
སོང་བརྡར་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ཟླ་བ་གསུམ་མམ་ལྔ་སྱི་

ཡོངས་ལ་སོང་བརྡར་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་མཐའ་ཁག་དང་འདྱིར་ཡོད་པ་ཚང་མར་སོང་བརྡར་འཁོད་སྙོམ་རག་ནས། གལ་ཏྤེ་

བོད་ཡྱིག་ལྤེགས་པ་ཡོད་ན། དབྱྱིན་ཇྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དབྱྱིན་ཇྱི་ལྤེགས་པ་ཡོད་ན་བོད་ཡྱིག་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ། ཡང་
ན་རྱིས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་སྙོམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་

ཀང་འདུག དངུལ་རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་ག་རྤེ་འདུག་ཅྤེ་ན། ལས་བྱྤེད་བདམས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་སོང་
བརྡར་སོད་སྐབས། དཔྤེར་ན་ལས་བྱྤེད་བཞྱི་བཅུ་བདམས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་རྱིང་ལ་སོང་བརྡར་སད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱྤེད་རྤེ་

རྤེར་ཕོགས་ཟླ་བ་རྤེ་རྤེར་ ༡༥༠༠༠ བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་གསུམ་ལ་ ༤༥༠༠༠ རྤེད། ༤༥༠༠༠ འདྱི་ལས་བྱྤེད་བཞྱི་བཅུ་ལ་
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བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༡༨ རྤེད། ལས་བྱྤེད་བདམས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཁོང་ཚོར་ཕོགས་སད་པའྱི་ཐོག་ལ་འབུམ་ ༡༨ ཕར་
འགོ་སོང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་སོང་བརྡར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེར་བརྟྤེན་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱྤེད་མ་བདམས་གོང་ལ་སོང་བརྡར་སད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིན་མྤེད་
དམ་ཕོགས་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སོང་བརྡར་སད་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་སོང་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། འདྤེམས་བསྐོ་

ལས་ཁང་གྱི་འགོ་སོང་གཅྱིག་པ་རང་རྤེད། ཟབ་སོང་གྱི་འགོ་སོང་ག་ཚོད་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་སོད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་
ཕོགས་དྤེ་འཐོལ་པ་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བདམས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་གཞྱི་རའྱི་སློབ་ཕྲུག་བཞྱི་བཅུ་ལ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་

ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་དོན་ལྔ་བརྒྱད་ཅུ་མན་ཙམ་ཚུད་འགོ་གྱི་འདུག ཕར་ཚུར་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱས་པ་

ཡྱིན་ན། གོང་རག་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕོགས་ཐོག་ནས་བརྱིས་པ་ཡྱིན ་ན་འབུམ་ ༡༨ དྤེ་གོང་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གསོག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་ལས་བྱྤེད་མ་ཚུད་གོང་ལ་སོང་བརྡར་ཡུན་རྱིང་བ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ཕན་

གསོས་པ་འདུག དང་པོ་དྤེར་ལམ་ལྷོང་ཕྱིན་པ་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེའང་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཕག་བྱིས་ནང་བཀོད་པ་ལྟར་
ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད། གསུམ་པ་དྤེ་ལའང་དྤེ་ག་རང་མུ་མཐུད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་
དང་། བཀའ་ཤ ག དྤེ་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ་ཚང་མས་སྱི་མོས་ཐོག ་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན །

བདམས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་ཟབ་སོང་དྤེ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་དང་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལས་ལྷག་པ་སད་པ་
ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་སུ་བརྡབ་གསྱིག་འགོ་རྒྱུ་དང་ཕོགས་བརྒྱབས་པའྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། བརྡབ་གསྱིག་གཉྱིས་
ཕོག་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པར་བརྟྤེན་གཉྱིས་ཀར་དགོས་ངྤེས་གཞྱིགས་པར་ལས་བྱྤེད་མྱིན་མཁན་ཚོར་སོང་བརྡར་རྱིང་བ་དྤེ་སོད་

རྒྱུ་དྤེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་

བསལ་རྱིས་འགོ་དང་པོ་དྤེར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་པ་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེར་ HIPA དང་ IPA དྤེ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ནང་
ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་དང་། IPA དྤེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་

ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོར་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུའྱི་ལྟྤེ་གནས་ཁང་གཉྱིས་དྤེར་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་
ལོར་དབུས་གཞུང་གྱི་ IPA ལ་ལས་བྱྤེད་ཕལ་ཆྤེར་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོ་བཏང་ནས་ཟབ་སོང་གནང་

མཁན་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་བསྟྱི་གནས་ཁང་ནས་གནང་བར་བརྟྤེན། ལས་བྱྤེད་ཚོར་

ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་བྱུང་སོང་། དུས་ཚོད་ཐུང་དྲགས་པ་མ་གཏོགས་རྱིང་ཙམ་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་
པ་འདུག་ཅྤེས། རྣམ་པ་ཚོས་ཚོད་བལྟ་བྱས་པ་བཞྱིན་དུས་ཚོད་རྱིང་ཙམ་ཡོད་ན་ཤྱིན་ཏུ་ནས་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་བརོད་དུས།

ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཀང་དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་པར་ཡོད་པ་བཞྱིན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་དྤེར་གཞྱི་རའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན་དུས་དངུལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེར་བཏང་ན་ཞྤེས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་དོན་དྤེ་དྤེ་
རྤེད་ཅྤེས་རྣམ་པ་ཚོར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བགོ་གྤེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཅོག་ཆ་ཞུས་བཞག་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་དོན་དག་མྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལན་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཕག་བྱིས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་དྤེ་ནས་མར་གསུངས་
གནང་སོང་། དྤེ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ལས་བྱྤེད་དམྱིགས་སོའ ་ི ཟབ་སོང་གསུངས་པ་དྤེ་རྱིས་འགོ་དྤེའྱི་ཐོག་ཡོད་

པའྱི་མྱིང་དྤེ་རྤེད། ཟུར་བརོད་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་གསར་བཞུགས་ལ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། རྱིས་འགོ་དང་ཟུར་
བརོད་ནང་ལ་བྱིས་པ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པ་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་འབྤེལ་ཡོད་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འདྲྱི་རད་ཞུས་པ་

ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕག་བྱིས་ནང་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོར་དྤེ་ལྟར་གསུངས་མ་སོང་། རྱིས་འགོ་ནང་ལ་མཇུག་སྐྱོང་ཡྱིན་པའྱི་སྐོ ར་
བྱིས་མྱི་འདུག་ལ། དངོས་སུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུའང་དྤེ་མཇུག་སྐྱོང་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནས་
ཕག་བྱིས་ནང་སོན་མ་ཡག་པོ་བྱུང་རབས་བྱིས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་ལ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བྱུང་།

འགྤེལ་བཤད་དྤེ་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་དྤེའྱི་ཟུར་བརོད་ནང་བྱིས་བཞག་པ་དྤེ་ཁ་སང་
སྙན་སོན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་གཤམ་གྱི་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། དྤེའྱི་རོགས་དངུལ་ཨ་རྱི་ནས་ཡྱིན་པ་འདྲ་ཞྤེས་སྐུ་ངོ་

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚོ་ལའང་་རོགས་དངུལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། དྤེས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། ཕག་བྱིས་ནང་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ལ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་མ་སོང་། དྤེ་
ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་དྤེ་རྤེད། གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག ཁོ་ཚོ་ཡར་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་དྤེ་
རང་གྱི་ཐོག་ལ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད། གཞན་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ། དྤེའྱི་མཉམ་དུ་ཞོར་འཕྲོས་ལ་བཀའ་
མོལ་དྤེ་བྱུང་ནས་རོགས་རམ་གྱི་དངུལ་ཞྱིག་རགས་པ་ཡོད་ཅྤེ ས་གསུངས་སྟྤེ། རྱིམ་བཞྱིན་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས་རྱིས་འགོར་
བཞག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ལ་དངོས་སུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བཞག་པ་དྤེ་རྤེད། ཟུར་བརོད་ནང་དུའང་རོགས་དངུལ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་གང་

ཡང་འཁོད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དོན་དག་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གཅོག་ཆ་ལ་ཤུགས་
ཤྱིག་བརྒྱབས་པ་རྤེད། དྤེ་དགོས་གལ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཟླ་རྤེའྱི་ནང་ལ་སོར་མོ་ཁྱི་རྤེ་རྤེ་སོད་ནས་དབྱྱིན་ཇྱི་སློབ་མཁན་ཞྱིག་དང་

བོད་ཡྱིག་སློབ་མཁན་ཞྱིག་ཉར་སྡོད་རྒྱུ་དྤེ་དགོས་མྤེད་ཁོ་ན་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ལ་དངུལ་འབོར་ཆྤེ་ཙམ་སོད་
པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་གྱི་འགོ་སོང་དྤེ་ཡང་འགོ་གྱི་མ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་མ་རགས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ཤུགས་སོན་རྒྱབ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། གོང་གྱི་གཉྱིས་པོ་དྤེ་སྐབས་དྤེའྱི་ང་ཚོའྱི་འགྤེལ་བཤད་དང་འབྱུང་རབས་བཅས་
ཟུར་བརོད་དྤེ་དག་ལ་བལྟས་ནས་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ Mandi དང་མཚོ་པདྨ་གཉྱིས་ཀྱི་འཕགས་བོད་མཛའ་འབྤེལ་ཚོགས་པའྱི་

ཚོགས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ཕྤེབས་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་འཕགས་བོད་མཛའ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ Mr. Vishal Takur
ཁོང་ནྱི་སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་རོད་པ་ཡྱིན་པ་དང་། མྤེ་ཏོག་པདྨའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ནས་རྤེད་འདུག དྲུང་ཆྤེ་ Mr. Dinesh
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Kumar ཁོང་ནྱི་བཟོ་ལས་ཀྱི་སློབ་སོང་སོད་སའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག Mr. Desh Raj ཁོ་རང་སློབ་སྟོན་པ་

གཙོ་བོ་དང་། Aam Aadmi མྱི་མང་དཀྱུས་མའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ནས་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་དྤེ་ Mr. B.R
Kaundal སོན་མ་ཁྱིམས་རོད་པ་ཟུར་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག Mr. Tej Singh Takur ཕ་གྱིར་ས་གནས་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་གྱི་

སྐུ་ཚབ་བདམས་བཞག་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་དང་ལྷན་རྒྱས་སུ་ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

རྒན་འགོ་མགོན་བསྟན་དར་ལགས་དང་། དྤེའྱི་ནང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང་། ཧྱིན་བོད་
མཛའ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའྱི་མཚན་གནས་ཡོད་པ་བསྟན་འཛིན་ལྤེགས་བཤད་ལགས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྤེད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་མཐུད་པ་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ལགས། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་
པ་དང་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད་འདུག དཀོན་མཆོག་ཆོས་གགས་ལགས་ཧྱིན་བོད་མཛའ་ཚོགས་ཀྱི་འབྤེལ་

མཐུད་པ་དང་། དྲུང་ཆྤེ་ Rewalsar གཞྱིས་ཆགས་གོང་བརྡལ་གྱི་བརྒྱ་དཔོན་རྤེད། པ་སངས་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཚོགས་པ་དྤེའྱི་
འབྤེལ་མཐུད་པ་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ།ཤསོན་ཊོ་ས་གནས་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་

དྲུང་ཆྤེ་རྤེད་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་དྤེ་དག་ཧྱིན་བོད་མཛའ་ཚོགས་བཙུགས་པ་དང་། མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་
དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སུ་ཇཱའྱི་སློབ་ཕྲུག་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་པ་གཞན་དག་ཚོ་གདན་འདྲྤེན ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་མན་ཌྱི་ལ་པར་རྱིགས་ཀྱི་འགྤེམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཕ་གྱིར་ཉྱིན་མ་གསུམ་ཙམ་
ཞྱིག་གོ་སྱིག་གནང་འདུག གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སྐབས་ཁོང་རྣམ་པ་ཕྤེབས་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་གང་

ལྟར་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་དབར་ལ་མཛའ་མཐུན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། བོད་པའྱི་ར་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ། གཞན་
ལ་གཞྤེན་སྐུལ་བྱས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་རྒྱུ་སོགས་ལ་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་འདུག དྤེར་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཀྱིས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཁོང་རྣམ་པ་ཆྤེད་མངགས་ Mandi དང་མཚོཔདྨ་ Rewalsar ས་གནས་གཉྱིས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་

ཕྤེབས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དཔལ་ལན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་མཇལ་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་
ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་འཁྱུག་ཙམ་མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་ལྷན་རྒྱས་བཀའ་མོལ་

གནང་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ལྷན་
རྒྱས་དང་ཡང་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོ་དགོང་གསོལ་

ཚིགས་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་འདྱིར་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་
འདྱིར་ཕྤེབས་པར་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་།

ཕན་ཚུན་གསལ་བཤད་ལྟ་བུ་ཆ་ཚང་བྱུང་སོང་། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་བྱུང་སོང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་བྱུང་

སོང། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པར་བརྟྤེན་རྱིས་འགོ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་
བྱྤེད་དམྱིགས་བསྐོའ ་ི ཟབ་སོང་ལ་གཅོག་ཆ་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཧྱིན་སོར་ ༡,༡༢༠,༠༠༠ དྤེའྱི་གཅོག་ཆ་ལ་དགག་བྱ་

གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅོག་ཆ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ།
གཅོག་ཆ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་ཡར་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། དྲུག གཅོག་ཆ་དྤེ་ཟགས་པ་
ཡྱིན།
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རྱིས་འགོ་ཨང་གསུམ་པ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པར་ HIPA དང་ IPA སོགས་ཀྱི་ནང་ཟབ་སོང་ཆྤེད་སོམས་དངུལ་ཞྤེས་

པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སོམས་དངུལ་རང་རྤེད། ཟབ་སོང་གནང་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དངུལ་དྤེས་འདང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིས་འགོ་
ཞྱིག་ལྷག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། དྤེ་ལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁྱི་གཅྱིག་རྤེད་འདུག གཅོག་ཆ་ཁྱི་གཅྱིག་རྤེད་འདུག གཅོག་ཆ་ལ་དགག་བྱ་

གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་སོན་ལ་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌༌ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ། གཅོག་ཆ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་
རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌༌༌བདུན། གཅོག་ཆ་དྤེའང་ཟགས་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་བཞྱི་པ་དྤེ་ཟབ་སོང་ཆྤེད་བོད་དབྱྱིན་གཏན་འཇགས་དགྤེ་རྒན་ལ་མཚན་དོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད།

དྤེར་འབུམ་གཉྱིས་དང་ཁྱི་བཞྱི་འདུག ཆ་ཚང་གཅོག་ཆ་གནང་འདུག གཅོག་ཆ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་
གནང་། གཅྱིག དགག་བྱ་གནང་མཁན་གཅྱིག་དང་། གཅོག་ཆ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག

གཉྱིས།༌༌༌༌༌༌བརྒྱད། དྤེ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དང་། རྱིས་འགོ་ཨང་དང་པོ་དང་གསུམ་པའྱི་གཅོག་ཆ་དྤེ་ཟགས་པ་རྤེད། བཞྱི་པ་དྤེ་

ཐོན་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་བཞག་པ་ཧྱིན་
སོར་ ༡,༣༨༢,༠༠༠ རྤེད། དྤེ་ནས་འབུམ་གཉྱིས་དང་ཁྱི་བཞྱི་བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྡོམས་འབོར་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་འབུམ་ ༧༡ དང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཡར་ལྟག་ལོག་ཅྱིག་བསྐྱོན་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་
ཁྱོན་བསྡོམས་ད་གྱིན་སོན་ལ་ Kolkata དང་དམག་སར་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། སོར་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱིག་ཁྱད་པར་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར་དྤེ་
རྤེད། ཤོག་གངས་ ༡༤༤ དྤེ་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་འཚོལ་གནང་རོགས་གནང་། བྤེལ་བ་བྱས་ན་ད་དུང་མ་རྤེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།
ཤོག་གངས་ ༡༤༤ དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོར་ལྔ་བརྒྱ་ཁྱད་པར་ཤོར་སྟངས་དྤེ་དྤེབ་ཀྱི་ནང་ལ་འགོད་ནོར་ཕྱིན་འདུག དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་
སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགོད་ནོར་ཤོར་ས་དྤེ་སོ་ན་ཌ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་གྱི་གངས་འབོར་དྤེ་ཚོད་དཔག་འཆར་

རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་སོན་གནང་རྒྱུའྱི་སོར་མོ་ཁྱི་གསུམ་ཤོག་གངས་ ༡༤༡ ཨང་དགུ་པ་སོ་ན་ཌ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་ཚོད་དཔག་
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སོང་དྤེ་དང་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉྤེར ་གཅྱིག ་པ་རྤེད། གསུམ་ཁྱི་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཅུ། སོར ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱིག་འདྱི་ནས་མར་

ཟགས་འདུག དྤེ་ ༢༩༨༢༠ ཚབ་ལ་ ༣༠༡༨༠ བར་ཁྱད་དྤེ་ཏག་ཏག་ཡྱིན། སོ་ན་ཌ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་ཤོག་གངས་ ༡༤༡ རྱིས་འགོ་
ཨང་དགུ་པ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྙན་སྤེང་གནང་བའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཟུར་འཛར་
དགུ་པ་དྤེར་སྱིར་བཏང་དྤེ་ཡྱིན། སོ་ན་ཌ་ ༩༨༠ ཚབ་ལ་ ༡༤༨༠ དྤེའྱི་བསྡོམས་འབོར་དྤེ་དང་། ༡༠༡༨༠ དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན ། དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ནས་དོག ས་འདྲྱི་གཞན་ཞྱིག ་ནྱི་ཀོལ ་ཀ་ཏ་ལ་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་

ཚོགས་ཆུང་མྤེད་བཞྱིན་དུ་སོར་ཤ༢༥༠ ཞྱིག་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་འདུག དྤེ་སུ་ལ་བཏང་གནང་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་
རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དྤེ་རང་རྤེད་འདུག ས་གནས་དྤེ་ལ་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གང་ཡང་མྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་བསྡུས་ནས་ཚུར་བཏང་གནང་རྒྱུ་དྤེའྱི་ས་གནས་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་

གྱིས་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགན་བཞྤེས་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་སྦྲག་ག་དང་སྱིར་བཏང་ཆྤེད་དུ་སོར་ཤ༢༥༠ ཞྱིག་ཕུལ་འདུག
དྤེ་ནས་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་དྤེ་དྭང་སློབ་ལ་སོར་ཤ༢༠༠,༠༠༠ འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། ཡྱིག་ཆའྱི་འགོ་གོན་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་

རྤེད་འདུག མྱི་འབོར་མང་པོ་ཡོད་པར་བརྟྤེན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་བསྡུ་འབབ་དྤེའང་ལོ་ལྟར་སོར་ས་ཡ་ ༡༠ བརྒལ་བ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་སྙན་སོན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་རང་ཚོགས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཕོགས་བསྡོམས་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༤,༩༢༨,༧༩༢ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། རང་ཚོགས་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་
དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག རང་ཚོག ས་ཁག་གྱི་དམྱིག ས་བསལ་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་རྒྱབ་གཉྤེར ་གནང་བ་དྤེ་ཧྱིན ་སོར ་
༣༥,༧༧༦ ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ས་གནས་རང་ཚོགས་ཁག་གྱི་དམྱིག ས་བསལ་སོན་རྱིས ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར ་ ༣༥,༧༧༦ དྤེ་སྱི་མོས ་ཀྱིས ་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་
གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༧༨༧༤,༨༩༢
རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ལ་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གཅོག་ཆ་དྤེ་རྤེའུ་མྱིག་གྱི་ཤོག་གངས་ ༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། རྱིས་
འགོ་ཨང་ ༡༡ པ། ཚིག་བརོད། སྤེ་ལྤེན། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༠,༠༠༠ གཅོག་ཆ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༠༠
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༡༥,༠༠༠

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་འདྲ་བའྱི་སྤེ་ལྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རྤེད། བགོ་གྤེང་དམྱིགས་བསལ་མྱི་དགོས་པ་དང་། གཅོག་ཆ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དམྱིགས་བསལ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སྱིར་བཏང་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་བཀའ་བོན་
རྣམ་པ་ཡོད་དུས། བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འགན་འཁུར་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
ད་ལྟའྱི་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་མྤེད་དུས། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན་འགན་འཁུར་
མཁན་མྱི་འདུག་བསམ་ནས་ངས་དགག་པ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

རང་དབང་ཅན་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་རྤེད་དམ། དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྙན་སྤེང་མྱི་ཞུ་བ་དྤེ་གཅོག་ཆ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ལས་ཁུངས་ཚང་མས་སོ་སོ་སོ་སོས་མཁྱྤེན་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་གཅོག་ཆ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། ངས་ཀང་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག
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དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དངོས་གནས་བྱས་ན་མ་ལངས་དགོས་བསམས་བྱུང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་ལོའ ་ི ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡར་བཞྤེངས་ནས་བསྐྱར་དུ་དགག་བྱ་གནང་བ་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན། ན་ནྱིང་ལོའ ་ི ཚོད་

དཔག་འཆར་རྱིས ་ཚོག ས་ཆུང་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་ནས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤ ག་ནས་བཅག་པ་དྤེ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་སར་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས ་
གསུངས་པ་ལྟར། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ནས་ཀང་ཕག་བརྐྱངས་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་རྤེད་ཀང་། ད་ཐྤེངས་ན་ནྱིང་ལོར་

བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅག་བཞག་པ་དྤེ་རང་ལ་གནས་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཡྱིག་ཆ་དང་དཔར་སྐྲུན་
ལ་ན་ནྱིང་ལོར་བཀའ་ཤག་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༥༠,༠༠༠ རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་སོང་བཏང་བཞག་པ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ཧྱིན་སོར་ ༢༥,༠༠༠ ལས་བཏང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་

གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆྤེས་མཐར་བསྐྱལ་ནས་ཁྱི་ ༡༠,༠༠༠ གཅྱིག་སར་གནང་བ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་ཁྱི་གཅྱིག་འགོ་ས་སྡོད་ས་
ཞྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ད་རྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། སྦྲག་ག་ལའང་དྤེ་རང་རྤེད། ན་ནྱིང་བཀའ་ཤག་ནས་ཧྱིན་སོར་

༡༥,༠༠༠ གནང་བ་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་ཧྱིན་སོར་ ༡༩,༨༠༠ སར་གནང་སོང། ད་ལྟ་
ཕྱིན་པ་ཧྱིན་སོར་ ༡༡,༠༠༠ ལས་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ལ་བཀའ་ཤཤག་ནས་སྟོང་ཕྲག་ ༧༥ ཕུལ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཨུ་ཚུགས་
བསྐྱོན་ནས་ཧྱིན་སོར་ཤ༨༡,༠༠༠ ཡར་སར་གནང་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཧྱིན་སོར་ ༣༨,༠༠༠ ལས་ཕྱིན་མྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་དུས་
རྒྱུན་དུ་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་བཅག་པ་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁུར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྱི་ཚགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་
དུ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་རྤེད་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་བཞྱིན་དུ་ཚང་མར་སྱི་སྙོམས་བྱས་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་
སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་རྤེད། སོན་མ་སོན་མ་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་གསུང་རྒྱུ་ཁོ་
ནར་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ནས་བསམས་ཕྤེབས་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེར་གང་འདྲ་འགོ་གྱི་འདུག ག་ཚོད་འགོ་
གྱི་འདུག ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཚང་མ་མཁྱྤེན་བསྡད་པ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཉྱིས་པ་ཡྱིག་ཆས་པར་སྐྲུན་

དྤེར་ད་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ཧྱིན་སོར་ ༢༥ ཙམ་ལས་འགོ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ལ་སྟོང་ཕྲག
༤༣ ཕྱིན་ཚར་འདུག ད་ལྟ་རྱིས་མཇུག་སྱིལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྤེ་ལྤེན་དྤེ་དགོས་པ་མ་རྤེད་མདོག་མདོག་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དགག་པ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་འདྱིའྱི་གཅོག་ཆ་དྤེ་ལ་དགག་པ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག
གཉྱིས། གསུམ། ལྔ། གཅོག་ཆ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། དྤེ་མང་མོས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན། སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༧,༨༧༤,༨༩༢ ནས་སོར་ ༥,༠༠༠ བཅག་པའྱི་

ཐོག་ནས་བསྡོམས་འབོར་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་
འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༦,༡༠༠ ཐམ་པ་རྤེད།
ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༦,༡༠༠ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་
འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བྱ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་རྒྱུ་རང་ཉྱིད་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་

ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྱིས་འགོ་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཀང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། (དཔལ་
ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཅུང་གསལ་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང་། གོ་གྱི་མྱི་འདུག གསུང་རོགས་གནང་།) ལས་དོན་གྱི་

ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚགས་
ཚུད་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ས་གནས་ཁག་གྱི་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་

གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པ་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞྤེ་ན། ས་གནས་ཁག་ལ་མྱི་མང་རང་
གྱི་དངུལ་འགའ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་

ལ་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། ང་རང་ས་གནས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་འགའ་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཁག་གྱི་
འབྤེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག བཀའ་འཁོལ་ཞུས་མཁན་གྱི་ཞུས་པ་དང་སྟངས་འཛིན་གནང་

མཁན་གྱིས་གནང་བ་སོགས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལས་ཚགས་ཚུད་པ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྱིས་
ཞྱིབ ་བྱུང་བ་ཡྱིན ་ན་དྤེའང་ཡག་པོ་ཡོང ་བ་འདུག་ཅྤེས ་ཞུ་འདོད ་བྱུང་། འོན ་ཀང་ངས་ཤ ྤེས ་པ་དྤེས ་ས་གནས་ཁག་གྱི་སྱིག ་
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འཛུགས་ཁག་གཞན་དག་དཔྤེར་ན་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོ་འགོ་སྟངས་གཞན་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ཧ་ཅང་གྱི་ཚགས་ཚུད་
པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་གྱི་མྤེད། མྱི་མང་རང་གྱི་སྱི་དངུལ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་འདུག་

ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིབ་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་
གནང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ལན་དགོས་རྒྱུ་མྤེད་སྙམ། སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་
༡༠༦,༡༠༠ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར། ཕག་སོན་ཙམ་ལ་བརྐྱངས་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག ངས་མ་མཐོང་བ་རྤེད་

དམ། མ་མཐོང་བ་བཞག་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་བརྐྱངས་པ་རྤེད་དམ། ཏོག་ཙམ་སོན་ལ་རྐྱོང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག བསྡོམས་
རྒྱག་རྒྱུར་འགོ་གབས་བྱྤེད་དུས་ཡང་གཅྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བསྡོམས་དྤེ་མར་འགོ་
གཞག་ས་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།

རྱིས་པ་ཚོ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་སླྤེབས་ཡོང་དུས། ལག་སྟོང་མཆན་ལ་བཙིར་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་
ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་རྱིས ་ཞྱིབ་པ་ཚོ་ལའང་ཟབ་སོང་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་རྱིས་པ་ཚོ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟར་ཟབ་སོང་སོད་

དགོས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། རྱིས་པ་མྱི་རྤེ་ངོ་རྤེ་ནས་སོ་སོའ ་ི ཁྱབ་ཁོངས་
ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་དྤེའྱི་རྤེའུ་མྱིག་ནང་འཛུལ་བསྡད་པ་མ་གཏོགས་སྱི་འཁོགས་དྤེ་ཁྱོན་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་

འདུག གཉྱིས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་སྐད་གཏོང་བའྱི་རྱིས་པ་ཚོར་དཔྤེར་བཞག་ན། ལས་འཆར་གྱི་སྐོར་ལ་ཁོ་ཚོའྱི་འབྤེལ་མྤེད་ལྟ་བུར་དྤེ་
ཙམ་མགོ་མ་འཚོས་པའྱི་རྱིགས་འདུག དབང་ལན་འགན་འཛིན་དང་གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་འབོད་ཡོང་གྱི་འདུག ཟབ་སོང་སོད་

དུས་སྱི་འཁོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སོན་མ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་སྐད་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ། སྱི་
འཁོགས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ལས་འཆར་དྤེ་དང་དྤེ་རྤེད། གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས།

རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་པ་ཚོ་སོ་སོའ ་ི ཁྱབ་ཁོངས་ཆུང་ཆུང་དྤེའྱི་ནང་མགོ་བརྒྱུས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཁོགས་དྤེ་
ཚོ་དབང་ལན་འགན་འཛིན་ཁོ་ན་སྐད་བཏང་དགོས་དུས། དྤེ་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་དང་མྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་མ་འོངས་པར་
རྱིས་པ་ཚོར་ཟབ་སོང་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གང་ཡོད་པ་དྤེས་སོམ་གཞྱི་
ཞྱིག སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་མ་ཡོང་སོན་ལ་ཟབ་སོང་སོད་རོགས་གནང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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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་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་

བྱུང་། ངས་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཕྱི་དྲག་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད། དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཁྱབ་ཁོངས་མང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟའང་རྱིས་ཞྱིབ་འགོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།

རྱིས་ཞྱིབ་དྤེ་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་འགོ་སྟངས་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་བ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་པ་དྤེ་དུས་ཐོག་ལ་བརྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་གནང་དུས་མྱི་ཆ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོན་མ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་མྱི་ཆ་འདང་མྱིན་བྱས་ནས་མྱི་ལྔའང་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་
དགོས་པ་གསུངས་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་བྱས་ཡོང་དུས་དྤེང་སང་ང་རང་ཚོ་ཆ་རྐྱྤེན་སོན་མ་ལས་ཡག་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་རྱིས་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་འགོ་དགོས ་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག ་

ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གཉྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་མྱི་འགོ་དྤེ་ཏག་

ཏག་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགྱིག་སོང་། མྱི་འགོ་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་དགོས་ཟྤེར་བའྱི་ས་མྱིག་ཅྱིག་དངོས་སུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།
ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ས་བརྟན་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ཡག་པོ་ཡོད། དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་འདྲ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་མཁན་ཡོད་དམ་མྤེད།
གལ་ཏྤེ་གནང་བཞྱིན་མྤེད་ན་མ་འོངས་པར་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལན་དགོས་ཀྱི་ཨ་ཡོད། གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ན་ནྱིང་ལོར་ཡྱིན་

ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་དང་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་། དྤེ་བཞྱིན་རང་དབང་ཅན་གྱི་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ག་
རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྤེ་སོན་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་ལྟར་བསམ་བོ་
གཏོང་གྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་རྱིས ་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནང་ལ་དྲུང་འཕར་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ནས། ཤྤེས ་རྱིག་ལས་

ཁུངས་སུ་དྲུང་འཕར་སྤུས་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནང་དུ་དྲུང་འཕར་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་ལྟར། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་དྲུང་འཕར་དྤེ་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་
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ཧ་ལམ་ཁོང་གཉྱིས་ཀར་མཛུབ་མོ་རང་བཙུགས་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ཕུལ་བཞག་ཡོད། དྤེར་བརྟྤེན་ཐུགས་ཁྤེལ་ར་བ་
ནས་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ང་ཚོས་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ངོས་བཞྤེས་གནང་མ་སོང་། རྤེད་མོ་དྤེ་མང་དྲགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དགོངས་དག སྱི་
འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི ས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་ལ་དྲུང་འཕར་ཞྱིག ་ཡོད་གསུངས་སོང་། ངས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་དྲུང་འཕར་ཞྱིག ་བཏང་བ་མཐོང་སོང་མ་གཏོག ས།

འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་དྲུང་འཕར་ཞྱིག་ག་དུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་
ཏག་ཏག་བསྡད་དགོས་ཀྱི་རྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་ལས་བྱྤེད་ཉམས་མོང་

དང་གནས་སོས་ཅན་དགོས་ཡོད་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ས་མྱིག་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནང་ལ་དྲུང་འཕར་གྱི་ས་མྱིག་ཡོད་

པར་བརྟྤེན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཀང་། གོ་ཉྱིས་ཆོད་ཚད་དང་ལན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཀའ་ཤག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕངས་ཀྱིན་ཕངས་ཀྱིན་བྱས་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཞན་དག་ཅྱིག་གྱིས་ལག་པ་མ་བརྐྱངས་གོང་ནས་མགོགས་པོ་མགོགས་པོ་འགོ་ན་ཡག་ས་རྤེད། ཧྱིན་སོར་ ༡༠༦,༡༠༠ དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་
ལག་དྤེའྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་
དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༣,༠༩༣,༣༦༣ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༣,༠༩༣,༣༦༣ སྱི་མོས ་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལྷན་

ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། ལགས། དམྱིགས་བསལ་
འདུག ཧྱིན་སོར་ ༤༡,༣༧༢ འདུག སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། ད་ལོའ ་ི ལོ་འདྱིར་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་པ། ༢༠༡༥་་་༡༦ ལ་མྱི་འདུག སྟོང་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་རྤེའུ་མྱིག་དྤེའྱི་ནང་དུ་འཁོད་བསྡད་འདུག ཚོགས་གཙོས་ཡོད་ཤག་
བྱས་པ་རྤེད། བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་
ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་རྱིས ་ཞྱིབ ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉྤེར ་དྤེ་བལ་སོར ་

༢,༩༧༧,༢༤༢ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་ནས། འདྱི་བལ་སོར་རྤེད།
ཧྱིན་སོར་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།) ཧྱིན་སོར་དྤེ་ ༡,༨༦༠,༧༧༦

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར ་ ༡,༨༦༠,༧༧༦ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས ་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་

དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་འདྱི་གཅྱིག་པ་རྤེད་འདུག རྱིས་འགོ་ཁྤེལ་
འདུག་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ཞུས་མྱི་འདུག

དྤེ་ནས་བདྤེ་སྐྱྱིང་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་

གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བདྤེ་སྐྱྱིད ་གྱིང་རྱིས ་ཞྱིབ ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉྤེར ་དྤེ་ཧྱིན ་སོར ་
༣,༣༩༧,༠༡༨ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

72
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བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་འབོར་སོར་ ༣,༣༩༧,༠༡༨ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་
ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༡༦༠,༠༠༠
རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༣༠,༤༢༣,༦༢༨ ང་ཚོས་
སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོར་ ༣༠,༤༢༣,༦༢༨ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར། ལགས། དྤེ་ལ་ཞབས་
ཀྱུ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕན་ཚན་ཆགས་འདུག ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་སོད་ལྤེན་འཐྤེན་ཞྤེས་པ་འདྱི། ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་
སོར་ ༣༠,༤༢༣,༦༢༨ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་ཚོགས། ཨ་ལས། དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྲ། དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་
འདུག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༢༨༠,༥༦༠ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།
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དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢,༢༨༠,༥༦༠ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་
སོར་ ༩,༥༧༩,༧༥༠ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༩,༥༧༩,༧༥༠ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབྱོར་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་
སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་རའྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༦༥༦,༧༢༦ རྤེད་
འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢,༦༥༦,༧༢༦ དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེ ན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར ་སྱི་ཚོག ས་ཡར་ཐྤེབ ས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ ་བཀའ་འཁོལ ་དྤེ་ཧྱིན ་སོར ་
༥༢,༤༩༩,༧༦༦ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བསྡོམས་འབོར་དྤེ་
ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་གསུང་དང་།) བསྡོམས་འབོར་དྤེ་ཟུར་དུ་གོག་ཀད་ཀྱིས་བརྒྱབས་བཞག་པ་དྤེ་དང་། དྤེའྱི་ཟུར་ལ་ཞ་སྨྱུག་

74

གྱིས་ལོགས་སུ་བྱིས་པ་གཉྱིས་འདུག ཞ་སྨྱུག་དྤེ་ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཕར་བཀགས་པ་ཡྱིན། དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཧྱིན་སོར་
༥༢,༤༩༩,༧༦༦ རྤེད་འདུག གོག་ཀད་ཀྱིས་བྱིས་བཞག་པ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༥,༢༦༠༥,༦༦༢

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁོང་རྣམ་པའྱི་གཅོག་ཆའྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐྤེབས་རའྱི་རྒྱུན་གོན་ཞྤེས་བྱིས་གནང་འདུག ཁ་སང་སྱིར་བཏང་གསུངས་པ་རྤེད། རྤེའུ་མྱིག་འབྱི་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ད་ལྟ་རྤེའུ་མྱིག་
དྤེ་མར་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབ ས་ར། ཆོས ་རྱིག་ལས་ཁུངས། ལྱི་ལྱི་སྤེ་ལྤེན་ཁང་། བལ་ཡུལ་སྤེ་ལྤེན་ཁང་།

ཤྤེས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས། ནང་སྱིད ་ལས་ཁུངས། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་ཡོངས་སུ་རོག ས་པ་ཟུར་བཀོལ ་གྱི་ནང་
གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་དང་པོ་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོ་བཅུ་བདུན་ནང་གསྤེས་ཟུར་འཛར་གཅྱིག་ནས་བཅག་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག

དྤེར་བརྟྤེན་རྤེའུ་མྱིག་ཚང་མ་དངོས་གནས་བྱས་ན་གསར་པ་བཟོ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་རྒྱུན་

གོན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྤེད་མྱི་འདུག ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་རྒྱུན་གོན་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི དངུལ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་རང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་བཏགས་བཞག་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྤེད་མྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གསར་པ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཁ་སང་ངས་དང་པོ་སྙན་སོན་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་ནས། གལ་སྱིད་གསར་པ་བཟོ་དགོས་ནའང་བཟོས་ན་

བསམས་པ་རྤེད། ངའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་དམར་བཏགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས་སྐབས་དྤེ་ག་རང་ལ་ལྤེན་ན་ཞྤེས་གསུངས་དུས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ནས་

དྤེ་སྐབས་སུ་ལྤེན་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་རྱིང་ག་ཚོད་ཚར་བ་དྤེ་གཅྱིག་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ཚོད་ཚར་ཚར་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་
ཚོད་ཚར་བའྱི་ལྷག་མ་དྤེ་ད་རྤེས་དགོང་མོ་གསར་པ་ཞྱིག་བཟོས་ནས་རྤེས་སུ་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་ལ་སླྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བལྟ་

བདྤེ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འབྱི་སྟངས་དྤེ་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་ཆོད་པོ་ཞྱིག་མྤེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་ཞྤེས་སང་དྤེར་བཀོད། རྱིས་འགོ་ཨང་དྤེ་ ༢་༡ ཚིག་བརོད་དྤེ་རྒྱུན་གོན། དྤེ་ནས་
ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན་ཞྤེས་འབྱི་ན་མ་གཏོགས། རྒྱུན་གོན་ཞྤེས་བྱིས། འོག་དྤེར་ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན་བྱིས། དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་

རྒྱབ་གཉྤེར་དངུལ་འབོར་དང་གཅོག་ཆའྱི་ཧྱིན་སོར། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་གྱི་འབོར་དྤེ་དང་། ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་
ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་འགོ་དྤེའྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་རྒྱུན་གོན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འོག་དྤེར་རྒྱུན་གོན་གྱི་ནང་གསྤེས་

ནང་ལ་ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ན་ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན་དྤེ་ཟུར་བརོད་རང་ལ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་
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ཡོད་ན་གཅྱིག ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ན་རྒྱུན་གོན་གྱི་འོག ་དྤེར་ཕོག ས་དང་ཁྤེ་ཕན་ཞྤེས ་བྱིས ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད ་
བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་འབྱི་སྟངས་བྱས་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢.༤།༡
རྤེད་འདུག རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོ་བཅུ་བདུན་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བསྡོམས་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དྤེ་ ཧྱིན་སོར་ ༤༩༡༩,༩༦༢
དྤེའྱི་ནང་ནས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་འབབ་ག་ཚོད་ཡྱིན་པ་དྤེ་གངས་ཀ་དྤེ་ཕར་བཅག་ནས། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཟུར་བརོད་ནང་ལ་

ཟུར་འཛར་ཨང་གཉྱིས་པ་ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན་གྱི་འཕར་འབབ་དྤེ་བཅག་ཟྤེར་ནས་འབྱི་ན། ནམ་རྒྱུན་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་བསྡད་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་དག་ཚང་མ་ལ་དྤེའྱི་ནང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱིར་བཏང་ཚོགས་གཙོས ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བསམས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བསམ་བྱུང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་འདྱིའྱི་
ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན་ལྟ་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱི་འདུག འོག་ཏུ་མར་འགོ་དུས། རྒྱུན་གོན་གྱི་ནང་ལ་
སྤེ་ལྤེན་དང་བཅས་ནས་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྤེ་ལྤེན་དྤེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའང་གཅྱིག་

མ་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའང་བལྟ་མྱི་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ག་ཚོད་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ནས་ག་
ཚོད་གཅོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཁོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཞན་བསྡོམས་
འབོར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོས་ཀང་འདྱིར་བྱིས་བཞག་ཡོད། ཧྱིན་སོར་ ༤,༩༡༩,༩༦༢ རྱིས་འགོ་དྤེ་རང་
གྱི་བསྡོམས་འབོར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་མར་གཅོག་ཆ་དྤེ་གཅྱིག་པུར་བྱིས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་གྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་ནས་བྱིས་

པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་རྱིས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ལ་ལས་སླ་རུ་འགོ་གྱི་རྤེད། ཡང་ན་ཟུར་འཛར་གྱི་ཟུར་བརོད་དྤེར་རྒྱས་པ་
འབྱི་དགོས་ས་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཙམ་ཞུས་འདུག དྤེ་ཙམ་གཅོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་རྒྱས་པ་བྱིས། འབྱི་སྟངས་དྤེ་ད་གྱིན་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་རྒྱབ་མཁན་ལ་བདྤེ་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་ག་འདྲ་
བྱྤེད་དགོས ་ཀྱི་འདུག གཅོག ་ཆ་དྤེ་དགོས ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་དྤེར ་བལྟས། རྱིས ་འགོའ ་ི འབྱི་སྟངས་དྤེ་ང་ཚོས ་རྤེས ་ལ་

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་བསྡད་ནས་ད་ལྟ་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་དྤེ་ཚོར་བལྟས་ནས་བཟོ་གྱི་ཡྱིན། སོན་མ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
བྱིས་འདུག གསར་པ་གང་འདྲ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེར་བལྟས་ནས་བཟོ་གྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་
ན་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་དྤེར་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ནས་ཕྱི་ཟླ་
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༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་དང་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འཆར་འགོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་མྱི་འདྲ་བ་

རྤེད། དགོས་མཁོ་དྤེ་མ་འདྲ་བའྱི་རྱིགས་ལ་གཟྱིགས་བསྡད་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། སོན་མ་ཡྱིན་ན་
ས་གནས་ཁག་གྱི་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དབུས་ལ་སླྤེབས་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་དགོས་

རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་སླད་ཀྱི་ཆར་དྤེ་རྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་

ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རའྱི་ཁོངས་ལ་འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ལབ་ན། སོན་
མ་བཞྱིན་འཆར་འགོད་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད་པ་རྤེད་དམ། ངས་དྲྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན། བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཡོད་ཀང་དུས་
ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ལན་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་གཉྱིས ་ཡོད་ཀང་དང་པོ་དྤེ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག ་གྱིས་བཏང་གནང་སོང་།

འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་ར་དང་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་
གཉྱིས་མཉམ་བསྤེས་བཏང་དུས། ངོ་བོ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། གཉྱིས་པ་དྤེ་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་

འགོ་ཨང་ ༡༌༤ ཏ་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདྤེགས་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོའ ་ི
ནང་ལ། ཚོང་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྐྱྤེད་སྱིང་སོང་བརྡར་དྤེ་དང་ཚོང་ལས་ལམ་སྟོན་དྤེ་གཉྱིས་བར་ལ་མ་འདྲ་བ་གང་འདྲ་

ཆགས་ཀྱི་རྤེད། སོང་བརྡར་དྤེ་ག་པར་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། འཆར་གཞྱི་གང་ཡྱིན་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རའྱི་རྱིས་འགོ་དྤེ་སྱི་ཚོགས་བདྤེ་དོན་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་
ནང་གསྤེས་ཉ་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་གསར་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་འགྤེལ་
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བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བུན་གཏོང་དངུལ་ཁང་འཛུགས་ཐབས་ཀྱི་
ལས་གཞྱི་ཞྤེས་པ་འདྱི་རྤེད་དམ།) ལགས་རྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།
གལ་སྱིད་དྤེ་ངས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་མྤེད་ན། གོ་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་
མ་ཡྱིན་ན་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ད་ལྟ་རང་འཇགས་ཡོད་པ་རྤེད། འཆར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་འོག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་ར་དང་མཉམ་དུ་ཟླ་

བསྱིལ་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཀང་། ལས་དོན་ངོ་བོ་དང་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པའྱི་གནས་བབ་དྤེ་དག་རང་འཇགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་དྤེ་ཟླ་བསྱིལ་བཏང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་
འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཆ་ནས། མྱི་ཆའྱི་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དྤེ་དང་མྱི་ཆར་ཁྱད་
ལས་པའྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྤུངས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག

ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ན་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ལ་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་
འཆར་གཞྱི་ག་རྤེ་འབྱོར་བསྡད་པ་དྤེར། ཡྱིག་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་
དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཆར་གཞྱི་དྤེར་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་

དང་། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཙམ་ཞྱིག་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་གནས་བབ་དྤེ་ཆྤེ་རུ་བཏང་ནས་འཆར་གཞྱི་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉམས་
ཞྱིབ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་སྐབས་སུའང་ཉམས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་དག་གྱི་གནས་

བབ་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་ར་དྤེ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ན། སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་ར་དྤེ་སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་རྤེད་ཀང་།ཤལས་དོན་བྱྤེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོ་གནས་བབ་དྤེ་ལས་བཟང་བའྱི་ཐོག ་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད ་དགོས ་དུས། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་

འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་དོན་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ངོ་བོ་ལ་སྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་ར་དྤེས་གནས་བབ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་གནང་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རའྱི་ནང་ལ་འཆར་

འགོད་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་དང་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་ཐོག་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན། ལས་དོན་ལག་བསྟར་ཐོག་ལ་ཉམས་
ཞྱིབ་བྱྤེད་ཐུབ་མཁན་སོགས་ཚང་འཛོམས་ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ག་སྱིག་གནང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཆར་

འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་རྤེད། དྤེ་དྤེ་ས་བཞྱིན་རང་འཇགས་ཡོད་པ་རྤེད། འཆར་གཞྱིའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་
ལ་རམ་འདྤེགས་ཞུ་མཁན་གྱི་འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཟུར་དུ་འཛུགས་ནས། དྤེའྱི་ནང་ལ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་དང་
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དྤེའྱི་སང་ལ་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་འགའ་འདུག གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་དྤེ་ཚོ་
གནད་ལ་ཕྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ལམ་དྤེ་འགྱུར་བ་གཏོང་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ད་ལྟ་ཚོང་ལས་རམ་འདྤེགས་དང་ཚོང་པ་སྐྱྤེད་སྱིང་སོང་བརྡར་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ཁྱད་པར་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཕལ་ཆྤེར་

དྲྱི་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད། དྤེ་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མགོ་འཚོས་མ་སོང་སྟྤེ། གལ་སྱིད་ངས་དྲྱི་བ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ངྤེས་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ན་བསྐྱར་དུ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཚོང་ལས་རམ་འདྤེགས་ལས་གཞྱི་འདྱི་དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སླྤེབས་ཏྤེ་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ལོའ ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༨ པ་ནས་བཟུང་དངོས་སུ་ལག་
བསྟར་འགོ་བཙུགས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དམྱིག ས་ཡུལ་དྤེ་སྱི་ཚོག ས་ནང་ལ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོང་པ་སྐྱྤེད་སྱིང་བྱ་རྒྱུར་རམ་

འདྤེགས་དང་། དྤེའྱི་དགོས་མཁོའ ་ི ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་ཆར་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་
ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་སྐྱྤེད་སྱིང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཟབ་སོང་དྤེ་དག་ཕྱིའྱི་ལྟྤེ་གནས་

ཁང་དྤེ་ཚོར་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་དབྱྱིན་ཇྱི འྱི་ཚིག ་
གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་ན་ཏན་ཏན་ར་འཕྲོད་པ་མྱི་ཡོང་ངམ་སྙམ། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོང་པ་སྐྱྤེད་སྱིང་གནང་ས་དྤེ་

ཚོར ་ StarHub Program དང་ Incubation Program ཞུ་ས ་དང་ཡ ང་ Pre-incubation Programཤགྱི་
གཟབ་སོང་ཞུ་ས་མང་པོ་ཞྱིག་དྤེང་སང་རྱིག་གསར་གྱི་བསམ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་དོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ད་
ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོར་ང་རང་ཚོའྱི་སློབ་ཡོན་སར་ཏྤེ་

ཕར་མྱི་མ་བཏང་ན་འགྱིག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོང་པ་གཞོན་སྐྱྤེས་རྱིག་གསར་གྱི་བསམ་བོ་ཡོད་པ་བདུན་ཙམ་ཞྱིག་
བཏང་ནས། ད་ལྟ་ཟབ་སོང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་དངུལ་བུན་གཏོང་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་

སོན་མ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཐྤེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་དྤེར་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་འགྱུར་
བ་ཕྱིན་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་མཁོ་བའྱི་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་

བཙུགས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་དངུལ་ཁང་བཙུགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ང་ཚོར་མ་རྤེད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ལོར་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ Small Bank Scheme ཞྱིག་བཏོན་གནང་བ་རྤེད། དངུལ་ཁང་ཆུང་གས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཏོན་གནང་བ་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འོག་གབས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆྤེད་
དངུལ་འབོར་སོར་ས་ཡ་གཉྱིས་དྤེ་འཇོག་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རང་དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གཞོན ་སྐྱྤེས ་ལ་ཚོང ་ལས་དང་འབྤེལ ་བའྱི་སྐྱྤེད ་སྱིང ་གྱི་ཆྤེད ་དུ་ཟབ་སོང ་ཞྱིག ་འགོ་བཞྱིན ་པ། Gurgaon Sonipat
Mysore བཅས་ནང་གཞོན་སྐྱྤེས་བདུན་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་ལྷང་ཙམ་སྙན་སྤེང་གནང་སོང། དྤེ་དག་ཟླ་གཉྱིས་གསུམ་རྱིང་སོང་

བརྡར་ཐོན་པའྱི་རྤེས་སུ། མ་འོངས་པར་དངོས་སུ་ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་ལ་མ་ར་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་དང་དྤེ་
བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གོག་འཐྤེན་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་གནང་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ན་སྐྱྤེད་སྱིང་གནང་ནས་སང་ཉྱིན་ཕག་ལས་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་

གཞན་གྱི་ནང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་དམ། ཟབ་སོང་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་ཟབ་སོང་ཐོན་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་སོ་སོའ ་ི རྐང་པའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་རྒྱུའྱི་ ཆྤེད་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་
དམ། དྤེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུད་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སོན་མ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་འཆར་འགོད་འགན་
འཛིན་ལ་བསྐོས། ཕྱིས་སུ་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་བྱས་ནས་གནས་རྱིམ་དྲུང་འཕར་བར་དུ་ལོ་མང་པོ་ཕག་ལས་

གནང་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་རང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དྤེའང་འཕར་བ་
རྤེད། ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་ར་ལ་ཟླ་བསྱིལ་བཏང་བར་བརྟྤེན། གང་ཟག་རྤེ་རྤེ་ལ་སོན་མ་
དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དྤེས་ད་ལྟ་གནས་བབ་དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོང་པ་སྐྱྤེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་སོང་ལ་ཕྱིན་པ་དྤེའྱི་རྤེས ་སུ་ཁོ་རང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་
གསོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ནོར་མྤེད་ན། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་རའྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་གནང་གྱི་

མ་རྤེད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཟབ་སོང་སོད་སྟངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོང་པ་
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སྐྱྤེད་སྱིང་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་སྐྱྤེད་སྱིང་བྱ་རྒྱུར་འགོ་སྟངས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཟྤེར་དགོས་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་ཨ་མ་ལགས་ཞྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་གང་འདྲ་གསོ་སྐྱོང་གནང་སྟངས་དང་འདྲ་པོ་འདྲ་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་

དུ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས། Pre-incubation Program ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
དག་ཚར་བ་ཡྱིན་ན།དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་དོ་བདག་སོ་སོ་མ་འོངས་པར་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོང་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རྤེད། ཡར་
ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོང་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། རྐང་པའྱི་ཐོག ་ལ་ལངས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རྤེད། ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོང་པ་དྤེ་
ཆགས་པའྱི་རྤེས་སུ་ཚོང་པ་དྤེའྱི་ངོ་བོ་གཉྱིས་སུ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་དོ་བདག་སོ་སོ་ཚོང་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོང་པ་གཅྱིག་དང་། གཅྱིག་དྤེ་སྱི་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོང་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། Social Entrepreneur ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དོ་བདག་སོ་སོའ ་ི ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་ཚོང་ལས་
བྱྤེད་སའྱི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་ནས་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དཔྤེར་ན་སློབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འཛིན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་མཁས་པ་དྤེ་འདྲ་

ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དོ་བདག་སོ་སོ་ལ་ཚོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྤེ་ཕོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་མོད་དང་། སྱི་ཚོགས་ལ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་
ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བ་མ་འོངས་པར་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། མ་རའྱི་གནས་བབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནམ་
རྒྱུན་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོར་ཟབ་སོང་གནང་སྟངས་ངོ་བོ་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ན་མ་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། འདྱི་དོ་བདག་སོ་སོའ ་ི འཇོན་ཐང་དང་དོ་བདག་སོ་སོའ ་ི ཚོང་ལས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ཚོང་པ་ད་ལྟ་
ང་ཚོས་ Pre-incubation Program བཏང་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཚོང་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་

བོ་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ག་རྤེ་གོ་སྱིག་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད། དྤེབ་སྐྱྤེལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཚོང་དང་་མ་
སོང་ནའང་ཚོང་ལམ་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཁང་བཟོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁང་པའྱི་བཀོད་

རྱིས་དྤེ་གང་འདྲ་སྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་སྱིར་བཏང་
འགོ་སྟངས་བྱས་ན་ཟླ་བ་གཅྱིག ་ནང་ཚར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞོན་སྐྱྤེས ་ཤ ྱིག ་གྱིས ་ང་ཚོང་ཞྱིག ་རྒྱབ་དགོས ་བསམ་ན།

སྤེམས་པའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ Ideation Stage ཐོག་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། Idea དྤེ་དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕབ་སྟངས་

དྤེའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་འཛོམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བསླབ་གནང་གྱི་རྤེད། དྤེ་བསླབས་ཚར་པའྱི་རྤེས་སུ་ཆ་རྐྱྤེན་ཕྲན་
བུ་ཞྱིག་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། འཆར་འགོད་བྱྤེད་སྟངས་དང་བཟོ་ཚོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན།Marketing དང་ Product Designing
གྱིས་བརྒྱུད་ལམ་འགོ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་སང་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོང་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་དག་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་ར་
བླུགས་མཁན་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་རྒྱ་གར་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་མ་ར་

བླུགས་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་རྱིག་གསར་གྱི་ཁོམ ་རའྱི་ནང་འགོ་རྒྱུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན ་ན། མ་ར་གཏོང་མཁན་
སྤེམས་འཁལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ Start up འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུར་མ་ར་ཕྲན་

བུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་རོན ་ཞུ་གྱི་ཡོད ་དྤེ། ཁོ་རང་འགོ་སྟངས་ཤྱིག ་ཡོད ་པ་རྤེད ། Angel Investment,

Venture Capital བསྡུ་རུབ་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་

མ་རྤེད། ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མ་ར་བླུག་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་དང་། ཁོ་རང་ཚོ་བསམ་བོ་ས་བ་ཚོ་ཡར་ཐོན་ཅན་

གྱི་ཚོང་པ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ངོ་སོད་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འཆར་འགོད་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ད་གྱིན་ངས་སྙན་སྤེང་ཞུས་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་ཟླ་བསྱིལ་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ཆགས་

བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའང་བཀའ་ཤག་རང་འཇགས་རྤེད། འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནང་

ལ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་མཁན་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་རང་འཇགས་རྤེད། གནས་རྱིམ་ལ་
དྤེ་བས་འགྱུར་བ་འགོ་སྱིད་ཀྱི་མ་རྤེད། ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ཐད་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡྱིན། འཆར་གཞྱི་བཀོད་སྟངས་གཅྱིག་
པུར་མྱིན་པར་མ་འོངས་པར་ལག་བསྟར་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་ཡྱིན་ན་ལག་བསྟར་བྱྤེད་

ཕོགས་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། དོན་འབས་གནད་ལ་ཕྱིགས་པ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་དང་ཕག་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབ ས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ། དྤེར་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གཅོག་ཆ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཁ་སང་
དཔལ་ལན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ངོ་ཤྤེས་གནང་སོང་། དངུལ་འབོར་དྤེའང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་

གྱི་འདུག དྤེ་བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྡོམས་འབོར་ཧྱིན་སོར་ ༥,༢༦༠,༦༦༢ ནས་སོར་ ༡༠༥,༨༩༦ བཅག་པའྱི་བསྡོམས་
འབོར་གང་ཆགས་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ཚོ་བསྐྱར་དུ་གཅྱིག་བཟོས ་ནས་འཁྱྤེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། སོན་མ་འགོ་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་པ་དང་། སོན་མའྱི་འགོ་

སྟངས་བལྟ་ས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། གསར་པ་གང་འདྲ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ འདུག་དང་། དྤེར་བལྟས་ནས་ཡྱིག་ཆ་གསར་པ་ཞྱིག་གོས་

ཚོགས་ནང་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཟུར་འཛར་ཆ་ཚང་གསར་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་འདུག་སྙམ། ངས་ཁ་སང་སོན་མ་
ནས་སྙན་སོན་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད ། དྤེ་གཞྱི་བཟུང་བྱས་ནས་ང་ཚོ་འགོ་ས་རག་གྱི་

རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་ཚར་མྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་ར་དྤེ་
ཚར་བ་ཡྱིན།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། (བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་སོ་བརྒྱབས་ཚར་བ་རྤེད་དམ།།) འདྱི་སོ་བརྒྱབས་ཚར་སོང། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྱི་ཐབ་ལས་བྱྤེད་གསོལ་ཚང་ལྷག་འདུག སོ་བརྒྱབས་ཚར་སོང་། ལས་བྱྤེད་གསོལ་ཚང་གྱི་
ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱྤེད་གསོལ་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སོར་ ༥,༢༧༥,༩༠༡ དྤེ་ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་
མྤེད།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་བྱྤེད་གསོལ་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༥,༢༧༥,༩༠༡ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གཏན་
འབྤེབས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་

ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༦,༤༨༠,༠༠༠ ཐམ་པ་རྤེད་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡༦,༤༨༠,༠༠༠ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བྱ།ཤམྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཧྱིན་སོར་ ༧༣,༡༡༢,༥༤༢ ཟུར་བཀོལ་སྤེ་
ལྤེན་དྤེར་གཅོག་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟུར་བཀོལ་སྤེ་ལྤེན་གྱི་གཅོག་ཆ་དྤེའྱི་སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་ནས་

རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་པར་ཧྱིན་སོར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་གཅོག་ཆ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༠༠༠ ཞུས་ནས། བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༩༠,༠༠༠ རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཅོག་ཆ་དྤེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། རྣམ་པ་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དྤེ་བྱུང་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ང་ཚོ་
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དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་གོ་སྱིག་གནང་ནས། རྡོ་རྤེ་གདན་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ཡང་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་

མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད། གང་ལྟར་རྱིང་མའྱི་སྨོན་ལམ་ཆྤེན་མོའ ་ི སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་མང་བ་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་ང་ལས་ཐོག་རྱིང་མའྱི་
སྱི་འཐུས་ཡྱིན་དུས། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་གཙོ་བོ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་དྤེའྱི་
སྐབས་སུ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་རྡོ་རྤེ་གདན་དུ་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ངྤེས་པར་དུ་སྨོན་ལམ་ཆྤེན་མོའ ་ི ཚོགས་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུར།

(དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མགོན་བརྡ་ཕུལ་གྱི་ཡོད།) ལགས་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྨོན་ལམ་

ཆྤེན་མོ་ཟྤེར་དུས་སྨོན་ལམ་རྤེད། ཡ་བྱྤེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཟུར་དྤེར་བསྡད་ནས་སྨོན་ལམ་བཏབ། ཚོགས་གསོག་
གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ངྤེས་པར་དུ་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། རྱིང་མའྱི་སྨོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་དང་

དུས་ཚོད་མཉམ་དུ་འཁྤེལ་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག སྨོན་ལམ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཚོགས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གདན་འདྲྤེན་
ཞུ་ཐུབ་རྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ས་གནས་ལ་ཡོད་དུས་དྤེ་བསོད་ནམས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་ངྤེས་པར་དུ་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་གྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་དྤེར་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་དང་།

སྨོན་ལམ་ཆྤེན་པོའ ་ི སྐབས་སུ་མ་གྱིར་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས་འཚང་ཀ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་སྨོན་
ལམ་ཚོགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ཐོག་ནས་སྨོན་

ལམ་ཆྤེན་མོ་དང་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་དང་མཉམ་དུ་ཁྤེལ་ཡོད་དུས། སོན་ནས་འཆར་གཞྱི་གནང་དུས་ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་ལྷུག་
པོ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དོན་ཚན་གཅྱིག་ཞུས་ནས་མར་བསྡད་དགོས་པ་རྤེད་དམ།

ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དོན་ཚན་གཅྱིག་གཅྱིག་

བྱས་ནས་ཞུ་རོགས་གནང་གསུང་གྱི་འདུག) དྤེ་ཡྱིན་ན་དང་པོ་རྱིས ་འགོ་ཨང་ ༡.༤ ཀ༽ཤཆོས ་ཕོགས་དྤེ་དང་། དྤེའྱི་ཟུར་
འཛར་ཨང་དང་པོའ ་ི མཐའ་མ་དྤེར ་ ༢༤ པར་མཆོད ་རྟྤེན ་གསར་བཞྤེང ས་ཞྤེས ་པ་ཞྱིག ་འདུག དྤེའྱི་མཆོད ་རྟྤེན ་དྤེ་གང་དུ་
བཞྤེངས་ཀྱི་རྤེད། གང་འདྲ་ཞྱིག་བཞྤེངས་ཀྱི་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཆོད་རྟྤེན་རྣམ་བརྒྱད་ཅྱིག་བཞྤེངས་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཕྤེབས་ཡོད། སངས་རྒྱས་སྐུ་འཁྲུངས་ཡུལ་
དང་། སངས་རྒྱས་ཡུལ། ཆོས་འཁོར་དང་པོ་བསྐོར་ཡུལ་སོགས་རྒྱ་བལ་གནས་ཆྤེན་བརྒྱད་དུ་བཞྤེངས་འཆར་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱིའྱི་བར་དྤེར་དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་
ས་རྤེད། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག གསུང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ལྷང་ཙམ་གསུངས་གནང་སོང་། ད་རྤེས་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་དང་

རྱིང་མའྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༠ བར་དུ་ཡྱིན་དུས། དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་
སྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སོན་འགོའ ་ི གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚེས་ ༡༩ བར་དུ་མཉམ་དུ་འཁྤེལ་ཡོང་གྱི་འདུག དུས་
འཁོར་དབང་ཆྤེན་དྤེ་ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༢༥ བར་དུ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ལྟར་༸གོང་ས་

མཆོག་ནས་སོན་འགོའ ་ི གསུང་ཆོས་དྤེ་ཞོགས་པ་གནང་རྒྱུ་དང་། སྒྲུབ་གཞག་དྤེ་ཉྱིན་དགུང་རྒྱབ་ལ་གནང་དུས། རྱིང་མའྱི་སྨོན་

ལམ་དྤེ་ཉྱིན་དགུང་རྒྱབ་ལ་འཚོགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གཉྱིས་ཀ་ལ་སྟབས་བདྤེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་དཔལ་ལན་
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་འགན་འཁུར་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ལྟར་བྱུང་བ་
ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག ་ནས་ཀང་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས ་པའྱི་ཐོག་ནས། ཞོགས་པ་སོན་
འགོའ ་ི གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་སོང་། དྤེར་བརྟྤེན་ད་རྤེས་ངས་འདྱིར་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་དྲ་རྒྱ་དང་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེར་ཐུགས་སང་གནང་མཁན་ཡོད་པ་དག་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་
ན་བསམས་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ ༡.༤ པ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་སློབ་དྤེབ་བཟོ་སྱིག་
ཅྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་སློབ་དྤེབ་བཟོ་སྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་ག་ཚོད་ཀྱི་ངོ་སོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
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སུས་སྱིག་གྱི་རྤེད། ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་རང་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གྱི་ཡོད་ན། ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་
སྱིག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྱིག་གྱི་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མར་ཁྱབ་པའྱི་
ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་སློབ་དྤེབ་རྱིམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་བཟོ་རྒྱུར་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེར་བརྱིས་ཏྤེ་འཆར་གཞྱི་བཀོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།
ཐུགས་ཁྤེལ་མྱི་དགོས་པར་འཆར་གཞྱི་བཞྱིན་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་ཐྤེ་བ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར་ལན་གང་ཡང་མྤེད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གཅྱིག་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་དུས་འགན་འཁུར་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལས་འཕྲོས་ནས་ཞུ་འདོད་

ཅྱིག་བྱུང་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ན། རང་གཞན་རོགས་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཞྱིག་ཐོགས་

པ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དོ་སང་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་དྲན་ནས། དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཟུར་འཛར་ཨང་དང་པོ་དྤེའྱི་ ༡༢ ནང་ལ་གྲྭ་
བཙུན་སྱིག་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྱིམ་པས་འགྤེལ་བཤད་གནང་དུས།
དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་གཡས་གཡོན་ལ་གྲྭ་པ་
ཁ་ཤས་སྨོན་ལམ་ལ་ཡར་ཚོགས་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟ་མཁན་དང་སྟོད་ཐུང་གོན་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟ་མཁན་རྤེད།

མདོར་ན་མྱི་བལྟ་མཁན་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད། དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དྤེང་སང་
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གྲྭ་པ་ལོག་ཚར་མཁན་ལ་གྲྭ་ཟུར་ཞྤེས་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་ འདོགས་ཀྱི་འདུག དྲང་པོ་ཞུ་གྱི་ཡོད། སོན་མ་
བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཚན་འབོད་ཆོག་པ་ཞུ། མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་གྲྭ་པ་མ་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་པར་དྤེ་བརྤེ་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་

དང་། དྤེ་བཞྱིན་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་དུས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཟྤེར་མཁན་དྤེ། དུས་འདྱི་ནས་བཟུང་སྟྤེ་ཇྱི་སྱིད་འཚོ་བའྱི་
བར་དུ་ཁས་བངས་ཚར་དུས། དྤེ་ལ་བརྤེ་པོ་སློག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་སོ་སོའ ་ི གནས་སྟངས་དྤེ་ལ་
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བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཉྤེ་ཆར་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་

བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་རྣམ་གྲྭ་དང་རྣམ་ཟུར་ཐུན་མོང་ཞྤེས་བརོད་འདུག དྤེའྱི་ཟུར་དྤེ་གྲྭ་ཟུར་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ན་མགོ་ནས་མར་འགྱིག་
གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ལ་ཆོས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས ་དོ་སང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། མ་འོངས་པ་ལ་དྤེའྱི་རྱིག ས་སུ་གྱུར་བ་ལ་སྱིག ་

འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག སོན་མ་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱི་ལ་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་དུས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ངས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལབ་པ་རྤེད།

ཨའུ་མྱི་སྐྱ་ཁ་ཤས་ལ་དགྤེ་བཤྤེས་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། རྤེས་རྤེས་ལ་གསུངས་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་
ཡར་བཀར་མར་བཀར་བྱྤེད་དུས། མཐའ་མ་དྤེར་སྐུའྱི་གསུང་སྒྱུར་བ་མཆོག་ལ་དགྤེ་བཤྤེས་ཟྤེར་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བརོད་སྐབས།

སུ་གཅྱིག་གྱིས་ལན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དང་པོ་ཨའུ་མྱི་སྐྱ་ལ་དགྤེ་བཤྤེས་ལབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཁོ་རང་གྱི་ཡོན་ཏན་ཞྱིག་དང་
སངས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཟྤེར་ནའང་འདྲ། འབུམ་རམས་པ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཐ་སྙད་བཏགས་ནས་ཕར་བཞག་པ་

རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་གཙོ་བོ་དྤེ་ད་ལྟ་གྲྭ་ཟུར་བརོད་པའྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་མགོ་ནས་མར་གསུང་ཡོང་དུས། སྐབས་ཞྱིག་ལ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ང་ཚོ་བཀའ་ཟུར་དང་སྱི་ཟུར་དང་དྤེ་ཚོ་ཡོང་ཆོག་པ་རྤེད། ཇྱི་སྱིད་འཚོ་བའྱི་བར་དུ་ཁས་བངས་ཚར་བ་ཞྱིག་ལ་དྤེ་འདྲ་

བརོད་ཀྱི་ཡོད་ན། གནད་དོན་དྤེ་ད་དུང་ཡང་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་
བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་དྲན་ཞུ་སྐབས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་མདུན་ལ་དགྤེ་སློང་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུ་མཁན་དང་རབ་

བྱུང་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། རླབས་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ལོག ་
མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོས ་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་

འཕྲོས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གྲྭ་ཟུར་ཞྤེས་པའྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་འོངས་པ་ལ་དོ་སང་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག

གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཡང་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་དར་ལོག་གང་བྱུང་མ་

བསྤེང་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་བཏང་བ་རྤེད། དང་པོ་
མཐོང་དུས་ཁྱད་མཚར་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཀའ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་དྲན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་བསྟུན་དགོས་དུས་འགྱིག་
བསྡད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཏང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གསུང་རབ་ཀྱི་ཐུག་པ་བཀོལ་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་གྱི་མྱི་

ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དཔྤེ་ཆ་དྤེ་འདྲ་མར་གཙབ་གཙབ་བྱས་ནས་གོག་བརན་ཁག་ལ་བཟོས་ནས་དྤེ་ཐུག་པ་ནང་ལ་མར་བླུགས་ཡར་
འཐུང་ནས་བཟའ་མཁན་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་ཡང་གསུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག དངོས་གནས་རྱིག་
གནས་གསར་བརྤེ་ཆྤེན་མོའ ་ི སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་གསུང་རབ་དྤེ་ཚོ་མྤེ་ལ་བསྤེགས། ཆུ་ལ་བསྐྱུར། དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་དྤེ་གང་མྱིན་

ཚད་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསུང་རབ་ཐུག་པ་བསྐོལ་མཁན་དྤེ་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་མྱིང་རང་མ་འབོད་ན། ན་ནྱིང་
བོད་ནས་ས་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཟྤེར་ཏྤེ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་

མཆོག་དང་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་མཛད་སོ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོ་ནྱི་སྒྱུ་རལ་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། གསུང་རབ་ཀྱི་ཐུག་པ་
བཀོལ་བ་དྤེ་སྒྱུ་རལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོ་སང་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེ་དང་
དྤེ་ལྟ་བུ་བྱུང་དུས་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་ཡོང་
87

དུས། དཔལ་ལན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོང་དུས་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཀང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་གྱི་

མྱི་འདུག མ་གནང་དུས་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་དྤེ་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་རྤེད་དམ། གསུང་རབ་ཀྱི་ཐུག་པ་འཐུང་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་དོན་
དག་ངོ་མ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག གསུང་རབ་ཀྱི་སྙྱིང་བཅུད་དྤེ་སོ་སོའ ་ི ཁོག་པའྱི་ནང་ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ན་སོ་
སོའ ་ི ཕ་མའྱི་སྙྱིང་གཏམ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་སྙྱིང་དྤེ་བཟའ་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཐུགས་སང་
གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ལན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ལན་བསྐྱོན་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག

དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ལན་གཅྱིག ་མ་བརྒྱབས་པར་བཞག་ན་འགྱིག་མ་སོང་། ཆོས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་

གསུངས་སོང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དྤེ་ཐ་སྙད་ལ་བལྟ་རྟོག་དང་བཟོ་བཅོས་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ན། ག་ཚོད་ཁྱབ་ཐུབ་མྱིན་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་པ་འདུག གྲྭ་ཟུར་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལ་དོ་སང་བྱུང་། ཉྤེ་ཆར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་
ཚང་གྱི་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་དུ་ཡོང་མཁན་ནང་ང་རང་གྱི་གོགས་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། ངས་ཁོང་ལ་ཁྱོད་གྲྭ་པ་ལོག་ཚར་བ་རྤེད།

གང་བྱྤེད་དུ་སླྤེབས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་སྐབས། ཁོང་གྱིས་གྲྭ་ལོག་ཟྤེར་མྱི་འོས། གྲྭ་ཟུར་ལབ་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་བྱུང་། དྤེ་འདྲ་
ཡྱིན་པ་རྤེད་བསམས་བྱུང་། ཁྱྤེད་དྤེ་ཟྤེར་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་རྒྱུའྱི་ཁྱབ་ཚད་གང་ཙམ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་མྱི་ཤྤེས། སྱིར་བཏང་
ཚང་མས་དོ་སང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མར་བཀའ་བཏང་ནས་དྤེ་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་

མ་རྤེད། བཏགས་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ག་ཚོད་བར་དུ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་
བཞྱིན་དུ། ན་ནྱིང་ལོར་གསལ་བསགས་བྱས་པའྱི་རླུང་དར་སྤེང་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་སྐོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དྤེ་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ Fire Hazard ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད་འདུག རླུང་དར་
མང་པོ་བཏང་ནས་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉྤེན་ཁ་བཟོ་གྱི་འདུག སྐབས་དྤེར་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཁ་མཆུ་རྒྱག་མཁན་ཡང་

བྱུང་ཡོད། ང་ཚོས་ལམ་ཁར་ཡོད་པའྱི་རྡོ་རྣམས་ལ་ཅྱི་རྱིགས་འབྱི་ཡྱི་འདུག ས་བདག་པོ་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རླུང་དར་འཛུགས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཟྤེར་ནས་ཁ་མཆུ་བརྒྱབས་ཡོད། དྤེར་བརྟྤེན་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་གསུངས་པ་

འདྲ། དྤེ་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་ཐུག་པ་བཀོལ་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་ནྱི་ད་ལྟ་མ་གཏོགས་ཐོས་མ་མོང་། སྐབས་དྤེ་དུས་འབྤེལ་ཡོད་
ནས་ང་ཚོར་གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འགན་འཁྱྤེར་ནས་མྱི་དྤེར་གཅྱིག་ལབ་ཆོག་གྱི་རྤེད ་དྤེ། འོན་ཀང་གསུང་མཁན་
གཅྱིག ་ཀང་མ་བྱུང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ། གོང་དུ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཆོས་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཤད་མ་སོང་ཞྤེས ་གསུངས་

སོང་། གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། གལ་ཆྤེན་བརྱིས་ནས་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རང་གྱིས་འཐུས་པ་བྱས་ཏྤེ་

གང་ཡང་བཤད་མྤེད། དྤེས་འགྱིག་པ་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལྟར་མ་གཏོགས་འགན་མ་འཁྱྤེར་བ་དང་། ཤྤེས་རྟོགས་མྤེད་ནས་བསྡད་
བཞག་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཡོད་ན། གཅྱིག་གཅྱིག་བྱས་ནས་དྲྱིས་གནང་རོགས།

སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་དམྱིག ས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དོན་དག་གཉྱིས ་ཙམ་གསོལ ་འདྤེབས་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན །

དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་བདྤེ་སྲུང་དང་ཡང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་གྱི་སྐབས་སུ།
སྱིར་བཏང་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ཡོད་ཀང་། ལ་དྭགས་དུས་དབང་སྐབས་སུ་དུས་དབང་ཞུས་ནས་བོད་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་ཕར་ཕྤེབས་
གནང་མཁན་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ས་མཚམས་སུ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་
བཞྱི་དྤེ་འདྲ་ལྷག་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེར ་བརྟྤེན་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན ་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་ནས་ས་

མཚམས་སུ་བོད་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་གནང་མཁན་ཚོ་ལ། ད་ལྟ་ནས་ས་མཚམས་སུ་ཕར་ལོག་ཚུར་འོང་གྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ངལ་མ་
འཕྲད་པ་ཞྱིག་གྱི་གནད་འགག་རྤེད། ད་ལོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པར་བརྟྤེན་དངོས་སུ་

མཐོང་བ་ཡྱིན་སྟབས། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དྤེ་རྱིགས་དྤེ་ས་ས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་སྐུ་ངལ་
མྱི་འཕྲད་པའྱི་མཛད་འགན་ཞྱིག་ད་ལྟ་ནས་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་བར་དུ་བསྒུག་བསྡད་ན་དུས་ཚོད་
འགངས་འགོ་ས་རྤེད། གཉྱིས ་པ་དྤེ་ལ་ཕག་སྦྲྤེལ ་ང་གཉྱིས ་མཚོ་པདྨའྱི་གཡས་གཡོན་དགོན ་པ་མང་པོ་ཡོད་སར་འཚམས་

གཟྱིགས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཚོ་པདྨའྱི་རྱི་ཁོད་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་ན་ནྱིང་གསོལ་འདྤེབས་ཤྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཕྤེབས་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཡྱིན་ནའང་བླུ་
ཡོན་གྱི་ངོ་བོ་དྤེ་སྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད་ཀང་། འཚོ་སོན་དྤེ་ས་གནས་ལ་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་སྟྤེ་རད་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་

བཀའ་ལན་ཕྤེབས་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་ད་རྤེས་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་ཤག་བྱས་ནས། རྤེས་སུ་ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྐབས་
ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་གནང་ཐབས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ངས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེར་ལན་དགོས་པ་མྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། དྲྱི་བ་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་ཅན་གྱི་ཕག་ལས་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་ཤག་
འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་གནང་

ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དགོངས་དོན་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་
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གོང་སྤེལ་གྱི་ལྷན་ཚོགས་བསྐོངས་ཏྤེ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ། སོ་སོ་ཡྱིན་
ནའང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་སྐུལ་གྱིས་ཐུགས་ཕན་

གསོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱི་ལ་བཟུང་བ་དྤེ་འདྲ་མྱིན་ནའང་། དཔྤེ་མཚོན་
རྱིགས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་ཆྤེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྐོར་ལ་ཕག་ལྤེན་ལ་བསྟར་སོང་བ་མ་ཟད་ཡར་རྒྱས་

ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཏང་སོང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉྤེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་ལ་དཔལ་
ལན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་རྱིས་མྤེད་ཆོས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་གྱི་སྐོར་ཕག་ལྤེན་ལ་གནང་རྤེས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཡྱིད་འཕྲོག་པ་

ཞྱིག་དང་བསྟན་པའྱི་མྱིག་རྒྱན་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ལམ་ཁ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་སོ་སོ་

ཡྱིན་ནའང་དོ་སང་བྱས་ནས། མཛད་སོའ ་ི རྤེས་ལ་བསྡད་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་གང་འདྲ་ཡོང་ས་རྤེད་
བསམས་ནས་ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་ལས་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ཕྤེབས་
ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག་ལ། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་མཁས་དབང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ཆྤེན་ཕར་ཕྱིན་གྱི་སྐོར་ལ་གཏམ་

བཤད་དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གནང་སྟངས་ཚང་མ་ཡྱིད་འཕྲོག་པ་ཞྱིག་དངོས་གནས་ཡག་པོ་བྱུང་སོང། གནང་བ་དྤེ་ལ་གནང་སོང་
ཞྤེས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེའང་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཆོས་ཚོགས་སྐོར་དྤེར་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་གཉྱིས་པ་དྤེ་འཚོགས་འཆར་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཆྤེད་ལས་པའྱི་ལས་

དོན་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་བྱུང་བའྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སློབ་དང། སྐབས་དྤེར་བྱུང་བའྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡང་ར་
འཛིན་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་རྤེད། ས་མ་ནས་ཡོད་བསྡད་པའྱི་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་གནང་བའྱི་

བཀའ་སློབ་ཁག་དང་། གོས་ཆོད་ཁག་དྤེ་ཚོ་ཕོགས་བསྡོམས་གཅྱིག་བྱས་ནས་བཀྲམ་རྒྱུ་དང་མྤེད་མཁན་ཚོ་ལའང་ཏོག་ཙམ་

ཁྱད་པར་མྤེད་འགོ་བསམས་བྱུང་། དྤེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དྤེ་ལྷག་སོང་། དགྤེ་སློང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་གྱི་ཆྤེད་
དུ་སོར་འབུམ་ ༡༠༠༠༠༠ ཞུས་པ་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྤེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཆགས་སོང་། ད་དུང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལྷག་འདུག གོ་
བུར་དུ་དྲན་སོང་། རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་གྱི་སྐབས་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་བ་དྤེ་བརན་དཔར་ལ་བཟོས་ཐུབ་ན། དྤེ་བརྒྱུད་ནས་རྱིམ་

གྱིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ཤུགས་རྐྱྤེན་ཐྤེབས་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་མྤེད་དམ་ཞྤེས་བརན་འཕྲྱིན་ལ་ཕབ་ཐུབ་མ་སོང་། གལ་ཏྤེ་
བརན་འཕྲྱིན་ཞྱིག་ལ་ཕབ་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཞྱིག་མྤེད་དམ་བསམས་བྱུང་། དྤེ་གཅྱིག་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འབོད་སྐུལ་རང་རྤེད་འདུག ལན་འདྤེབས་དགོས་པ་མྱི་འདུག འདུག་གམ། དགྤེ་སློང་མ་དྤེ། དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག
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དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་
དུ། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་སྐོང་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ ་ི བསམ་བོ་བཏང་སྟྤེ་ཐུགས་མཐུན་ཁྱིམས་གཙང་ཡོང་

རྒྱུ་དང་། ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྤེས་བྱ་རྒྱུ་དང་། བསླབ་པ་སློབ་གཉྤེར་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ལ་དམྱིགས་ནས་སྐོང་
ཚོགས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དངོས་སུ་མར་ཕྤེབས་ནས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་བསགས་བརོད་
གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་སྤེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད།
དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག དགྤེ་སློང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་ལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་གཅྱིག་ཞུས་འདུག དྤེ་གང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་
སོང་། ༢༠༡༢ ལོར་ཆོས ་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་མཁས་དབང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་དགྤེ་སློང་མའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོག ས་ཆུང་ཞྱིག ་

བཙུགས། དྤེས་ཟླ་བ་བཞྱི་ཙམ་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་བཞུགས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་སྟྤེ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད། དྤེ་ད་
ལོར་འཚོག་རྒྱུའྱི་ཆོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས། དྤེ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་ལས་དོན་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་དམྱིགས་བསལ་དགྤེ་སློང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། མ་
འོངས་པའྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༌༤ ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོ་དྤེ་དང་། དགྤེ་སློང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་སྐོར་ལ་སྱིར་བཏང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས་བཀའ་ལན་

ཞྱིག་ཕྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དགྤེ་སློང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མཁས་པ་མང་པོ་འཛོམས་ནས་བགོ་
གྤེང་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ དྤེ་དང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གནའ་ས་མོ་ནས་

སྐབས་དྤེར་ང་གྲྭ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས། འགོ་སོས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁ་སང་དྤེ་རྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་མ་
རྤེད། འོན་ཀང་ར་བ་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་དྤེ་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་ས་

བའྱི་ལུགས་རྤེད། དྤེ་ནང་དུ་དགྤེ་སློང་མའྱི་སྡོམ་པ་དྤེ་སྒྲུབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་མཁས་པ་རྣམ་པས་བགོ་གྤེང་ག་ཚོད་བྱས་ནའང་དྤེ་འགོ་
ས་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་སློང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་ཧ་ལམ་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་རྤེད། ཤྱི་ལང་ཀ་

ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགོ་སོང་གཏོང་ནས་ཕ་
ནས་ཚུར་སྡོམ་པ་བངས་མཁན་གྱི་བཙུན་མ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་འཆར་གསར་པ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཐུགས་འཆར་
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གསར་པ་ཡོད་ན་ཤྱི་ལང་ཀ་ནས་བངས་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༣ པ་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་དང་། རྱིས་མྤེད་སྨོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྲྱི་བ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་བསྐུལ་རོགས་གནང་། དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་གར་དགྤེ་སློང་མའྱི་སྐོར་བགོ་གྤེང་གནང་གྱི་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་འབུམ་གཅྱིག་བཞག་འདུག
དྤེ་གང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་རད་གནང་བར། ཆོས་ཚོགས་རྤེས་སུ་ལས་དོན་བྱ་ཕོགས་དོན་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་བཤད་

ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། དགྤེ་སློང་མའྱི་སྐོར་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་
བཀའ་མོལ་གནང་སྟྤེ་ཁྱིམས་བཟོས་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་བ་རྣམས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གཅྱིག་གྱུར་
གྱི་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་མྤེད་པའང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་བཙུན་མ་མང་པོས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དབྱྤེ་འབྱྤེད་བྱས་འདུག དགྤེ་བཤྤེས་མ་དང་། དགྤེ་སློང་མ་མྤེད་པ་དྤེ་བུད་མྤེད་ལ་དབྱྤེ་འབྱྤེད་རྤེད་

ཅྤེས་རོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས། ན་ནྱིང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད། དགྤེ་སློང་མའྱི་

སྡོམ་རྒྱུན་དྤེ་སོན་མ་ནས་བོད་ལ་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རྤེད། བྱུང་མྤེད་པར་བརྟྤེན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བརྒྱུད་པ་བྱས་ནས་མར་ཡོང་བའྱི ་
ཐབས་ལམ་དྤེ་མྤེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ རྤེད ་ཅྤེས ་གསུངས་གནང་ཡོད ། ༸སྐྱབས་མགོན ་རྱིན ་པོ་ཆྤེས ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན ་དུ་

གསུངས་གནང་ཡོད། དྤེར་བརྟྤེན་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་པའྱི་བསྟན་
བདག་དབུ་བ་རྣམས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས། ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་རྤེད། སྐབས་དྤེར་བཀའ་གང་གནང་བ་དྤེ།

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མར་ལག་ལྤེན་བསྟར་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད ། དྤེའྱི་སང་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་བཅད་
ནས་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། གོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཁྱིམས་བཟོ་རྒྱུའང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཚར་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་སྟྤེ། ཨའོ་ཙི་མྱིན་ནམ། ཚར་བ་བྱས་ན་ཡག་ས་རྤེད་དམ། ཡྱིན་ནའང་ཕ་
གྱིར་བརན་ཐག་དྤེ་སྐར་མ་ ༡༥ ལྷག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་མདོར་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་
བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།

ལགས་སོ། ད་ལྟ་དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགྤེ་སློང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་སྐོར་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་གནང་སོང་།
དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་བཙུན་མ་དྤེ་ཚོས་དྤེ་འདྲ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡྤེ་ཤུ
ཤ འྱི་བ་ཆྤེན་པོབ་
ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཚོས་བུ་རྤེད་མ་གཏོགས་བུ་མོ་ཕྤེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་གང་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དང་པོ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་དྲྱི་བ་དྤེ་

དྲྱིས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ནས་ Shankar Acharya ཞྤེས་པའྱི་ཧྱིན་རྡུའྱི་བ་ཆྤེན་
དྤེ་ཚོ་བུ་རྤེད་མ་གཏོགས་བུ་མོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཕྤེབས་མ་སོང་། དྤེའང་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཕར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ན་ཡག་པོ་འདུག ད་ལྟ་རྱིས་
འགོའ ་ི ནང་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་དང་རྱིས་མྤེད་སྨོན་ལམ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེས་གསུངས་འདུག རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་

བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་མཁས་དབང་རྣམ་པ་ཚུར་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས། ཉྤེ་ཆར་རང་ལ་རྒྱུད་སྟོད་ལ་བགོ་
གྤེང་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེར་བརྟྤེན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་

ནས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་རྱིས་

མྤེད་སྨོན་ལམ་ཆྤེན་པོ་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་སོན་མ་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཁུར་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་སྨོན་ལམ་
ཆྤེན་པོ་དྤེ་མ་འོངས་པར་འཚོག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་རྡོག་རྡོག་དྤེ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྤེག ས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། སོན་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཐྤེངས་དང་པོ་རྤེད། མུ་
མཐུད་དྤེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟར་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཕན་
ཚུན་མཐུན་ལམ་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ར་ཆྤེན་པོ་དང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་དོན་སྤེལ་ཡོད།

རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཐོག་མར་ཚོགས་དགོས་པ་དྤེ། དབུ་འཛུགས་སམ། ཡང་ན་མཇུག་བསྡོམས་སུ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
གདན་འདྲྤེན ་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་བརྒྱབས་ཏྤེ་བཞུགས་སར་ཉྤེ་འཁྱིས ་སུ་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས ་ཚོག ས་པ་རྤེད ། ཡྱིན ་ནའང་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་ནས་མཛད་འཕྲྱིན་དབང་གྱིས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་མ་ཐུབ་

པ་རྤེད། འོན་ཀང་སྙན་སྤེང་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། ཕྤེབས་མཁན་ཚང་མར་མཇལ་ཁ་དང་། བཀའ་སློབ་གནང་། ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་
ཅྤེས་གསུངས་བྱུང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ལོ་རྤེས་མ་ལའང་མུ་མཐུད་ནས་སྦྤེལ་ཀོབ་རྣམ་གོལ་གྱིང་དུ་ཚོགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
བཅངས་ནས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྤེ་འགྱིག་སོང་། ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ན་
ནྱིང་དཔལ་ལན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཐུན་མོང་བྱས་ནས།ཤམཐོ་སློབ་ཐོན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་ལ་ནང་

ཆོས ་ཀྱི་སློབ ་འཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྱིས ་འགོ་ནང་དུ་ཅྱི ་ཡང་མྱི་འདུག དྤེ་མཇུག་
བསྱིལ་བ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྤེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལགས་རྤེད། དྤེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་གསར་གཏོད་ཅྱིག་ཡྱིན། ན་ནྱིང་ལོར་གཞོན་སྐྱྤེས་སློབ་གྲྭ་ཐོན་ཚར་
བ་དང་། སློབ་གྲྭ་གཞན་དུ་བཞུགས་མྤེད་པ་རྣམས་ལ། དཔལ་ལན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་ནང་

ཆོས་ངོ་སོད་ཟབ་སོང་གཅྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་སྐབས་དྤེར་ཕྤེབས་ཡོད། གཟྱིག ས་ཡོད། རྤེ་བ་ལ་
བསྟོད ་བསགས་ཤ ྱིག ་བཏང་གནང་གྱི་རྤེད ་བསམས་བྱུང་སྟྤེ། གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། ཐོག ་མར་ང་ཚོ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོང ་

བསམས་བྱུང་། འོན་ཀང་རྤེས་སུ་སློབ་མ་ཉྱི་ཤུ་ཕྤེབས་སོང་། Switzerland ནས་ཀང་གཅྱིག་ཕྤེབས་ཡོད། གང་ལྟར་ཟླ་དྲུག་
རྱིང་སློབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་བོ་ཁ་ཚིམ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད། བུ་བུ་མོ་དྤེ་ཚོས་རྟགས་གསལ་རོད། ནང་ཆོས་ཐོག་ལ་དོ་སང་གང་
ལྤེགས་གནང་སོང་། ང་ཚོས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེང་དུས་དང་འཚམས་པའྱི་མཁས་པ་མང་པོ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཡོད།
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ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་ནས་མཁས་པ་རྤེ་རྤེ་ཟླ་བ་རྤེ་རྤེར་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཡོད། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་
གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཡོད། སྦྤེལ་ཀོབ་ཏུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་དགོན་པ་ཡོད་སྟབས། དྤེ་གར་གནས་མཇལ་དུ་འཁྱིད་པས་མ་ཚད།

༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་མོན་གྷོར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་སྙན་སྤེང་མཇལ་ཁའང་ཞུས་ཡོད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་
སོང་། དྤེར་བརྟྤེན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གནས་ལུགས་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་པར་བརྟྤེན་དགོངས་ཚུལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཀང་

གསུངས་མ་སོང་། གང་ལྟར་མུ་མཐུད་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་ཚེ། མུ་མཐུད་ནས་འཚོག་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཐོག་དོ་སང་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཇྤེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། འོན་ཀང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སང་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཇྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེར་བརྟྤེན་ང་ཚོས་གཞོན་

སྐྱྤེས་ཚོར་གཙོ་བོར་དམྱིགས་ཏྤེ་ན་ནྱིང་ལོར་ཅན་རྡྱི་གྷར་དང་ལྱི་ལྱིར་མཁས་པ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་བ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཉྤེ་ཆར་ཤྤེས་རབ་གྱིང་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཆོས་བརྒྱུད་
ཚང་མས་འགན་བཞྤེས ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ལྟར་དཔལ་ལན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དང་མཉམ་དུ་ད་ལོ་བསྐྱར་དུ་

འཚོག་རྒྱུ་ཡྱིན། སློབ་ཕྲུག་ཕྤེབས་མཁན་རྣམས་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་ནང་ཆོས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། གོམས་གཤྱིས་དང་བཅས་པར་ངོ་སོད་སློབ་སོང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛམ་བུ་གྱིང་དྤེར་ར་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་པའྱི་རང་ཅག་
རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དྤེར། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོས་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ར་ཆྤེན་པོ་བརྱི་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་མཐོང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་མང་པོ་འདང་གྱི་མྱི་འདུག

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྲྱི་བ་ཏག་ཏག་དྤེ་དངུལ་རྱིས་ནང་དུ་མྱི་འདུགཤངས་སྤེམས་འཚབ་བྱས་པ་འདྱི་ཡག་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟྤེན་ཡང་བསྐྱར་ཞྱིག་མྱི་འདུག་པས། གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ། གང་ལགས་ཞྤེ་ན་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མྤེད་པར་བརྟྤེན་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ལོ་འདྱིར་མྱི་འདུག དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་གང་དུ་ཡོད་མྤེད་མགོགས་པོ་གསུང་ཐུབ་པ་ཡོད་དམ། ནང་ཆོས་
ངོ་སོད་ནང་དུ། ཏག་ཏག་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཟུར་འཛར་ཨང་དང་པོའ ་ི ནང་དུ་ཡོད།
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དཔལ་ལན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།

ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ཟུར་འཛར་ཨང་དང་པོའ ་ི ནང་དུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་བགོ་གྤེང་གནང་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་རྤེད། གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སོན་རྱིས་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་དམ། བྱྤེད་ཤྤེས་
ཀྱི་མ་རྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི། གཅོག་ཆ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༠༠༠ ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དགག་བྱ།
མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་

རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས །
གསུམ། བཞྱི༌༌༌༌༌༌། དྤེ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་

༧༣,༡༡༢,༥༤༢ ནས་ ༡༠,༠༠༠ བཅག་པའྱི་བསྡོམས་འབོར་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།ཤ
མྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་མཐའ་མ་ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་
བདུན་རྤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསན་རོགས་
གནང་། གསན་རོགས་གནང་།) སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་མཆོག ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་མཐོ་སློབ་ཁག་
དབར་རྱིག་གཞུང་སྤེལ་རྤེས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་ཕྤེབས་དགོས་པ་དང་། སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་མྱིན་སྨན་བཅོས་སོགས་ཀྱི་ཆྤེད་ད་

ལན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་མྱིན་གྱི་རྐྱྤེན་
པས་ད་ཐྤེངས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་མཆོག ཕ་རན་སྱིའྱི་

རྒྱལ་ས་པྤེ་རྱི་སྱིར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་རྒྱས་པ་སྲུང་བརྱི་གནང་བར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཆྤེད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧
ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་མཆོག ཕ་རན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ས་པྤེ་རྱི་སྱིར་གསུམ་

བཅུའྱི་དུས་དྲན་རྒྱས་པ་སྲུང་བརྱི་གནང་བར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཆྤེད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དགོངས་ཞུ།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་མཆོག ཛ་དྲག་གྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱིས ་རྐྱྤེན་པས་ཕྱི་ཚེས ་ ༡༦ ཉྱིན་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་འཇམ་
དབྱངས་བཟོད་པ་མཆོག ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཀྱི་ཕྱི་དྲོའ ་ི ཚོགས་ཐྤེངས་ ༢ དགོངས་ཞུ།

སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕྤེལ་མཆོག ལས་དོན་གཞན་ཞྱིག་སོན་བསྱིགས་ཟྱིན་པར་སྟབས་ཁྤེལ་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་དགོངས་
ཞུ། སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་མཆོག སྤེར་གྱི་ལས་དོན་ཛ་དྲག་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་བར་ཕྱི་ཚེས་

༡༩ ཉྱིན ་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་མཆོག ཛ་དྲག་ལས་དོན་ཞྱིག ་གྱིས ་རྐྱྤེན་པས་ཕྱི་ཚེས ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ ་ི
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ཚོགས་ཐྤེངས་རྤེས་མ་དགོངས་ཞུ་གནང་སོང་བ་བཅས། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བདུན་རྤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ རྤེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་

དྤེར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་ཐུགས་སང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་གནང་མཁན་ཡོད་ན་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཉྱིན་ཆ་ཚང་ཞྱིག ་
ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག ་ཡྱིན་པ་དང་། གཞུང་འབྤེལ ་གོས ་ཆོད་གོས ་འཆར་དང་། སྱིག ་གཞྱི་
གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་འཆར་ཟྱིན། ད་དུང་དུས་ཚོད་ལྷག་ན་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དང་

གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ།ཤཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་། ཐུགས་སང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། ཚོགས་ཆུང་ཁག་

གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་དང་དྤེའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུ་རྤེད། དུས་ཚོད་མང་ཆྤེ་བ་གཏོང་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་དྲྱི་བ་
དྲྱིས་ལན་དང་། ཐུགས་སང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་

འབྤེབས། ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་མུ་མཐུད་གནང་ནས་དྤེའྱི་ཉྱིན་མོར་མཇུག་བསྱིལ་རྒྱུ་རྤེད། ཕྱི་
ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་རྤེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཁྤེལ་གྱི་འདུག དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་ཐུགས་སང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། གཞུང་འབྤེལ་

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁགཤ ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས། ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ས་
དྲོའ ་ི ཚོགས་ཐྤེངས་ཆ་ཚང་ལས་དོན་གཞན་གྱི་ཆྤེད་དུ་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་གནང་ཡོད། དྤེ་ནས་ཉྱིན་རྒྱབ་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་

དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་མུ་མཐུད། གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལྷག་མ་ཡོད་ན། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་གཏོང་གནང་རྒྱུ་
རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་གོས་ཚོགས་ཉྱིན་མཐའ་མའྱི་ཉྱིན་མོ་དྤེར། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་མ་རོགས་ན་

གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཐུགས་སང་གཞྤེན་བསྐུལ། ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ། ཉྱིན་རྒྱབ་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་
ལས་དོན། གཏོང་ལྤེན ་ཁྱིམ ས་ཡྱིག དྤེའྱི་རྤེས ་སུ་ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་དགོས ་རྱིག ས་ཡོད་ན། དགོངས་ཤ ོག ་ཁག་སྙན་སོན །
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཚོགས་འདུའྱི་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་གསུང་བཤད། མཐའ་མ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་གོལ་བའྱི་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་བཅས་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནམ་རྒྱུན་
ལྟར་གོང་གསལ་ལས་རྱིམ ་རགས་ཟྱིན ་བསྐྱར་བཅོས ་གནང་དགོས ་བྱུང་ན་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར ་ཚོག ས་གཙོ་སྦྲྤེལ ་པོ་

མཆོག་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་འོས་དྤེ་དག་གནང་སྟྤེ་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་
ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདུན་རྤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གནངས་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་

དགུ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བདུན་པ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་འགོ་མ་བཙུགས་སོན་ལ་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུར། དཔལ་
ལན་སྱིད་སྐྱྱིང་མཆོག ཨ་རྱིའྱི་མང་གཙོ་ཐྤེབས་རས་ George Fernandes མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་དྲན་དང་འབྤེལ་ནས་
ལྱི་ལྱིར་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་འདུག དྤེར་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་སོང། ཉྱིན་མ་གཉྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་

སོང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་མཇུག་སྐྱོང་གྱི་
ཆྤེད་དུ་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོན་ཆྤེན་གཞོན་པ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།

དཔལ་ལན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ཛ་དྲག་གྱིས་བཅར་དགོས་བྱུང་སོང། དྤེ་རྱིང་དང་སང་ཉྱིན་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ལ་དགོངས་
པ་ཞུས་སོང་། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོའ ་ི ཀ་པ། ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྤེ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དང་པོའ ་ི ཀ་པ། སྐར་
རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

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

དྲྱི་བ་ཨང་ ༦

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་ལན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་
ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།

འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གཙོ་བོ་ནྱི་སྨན་བཅོས་ལས་ལྷག་ནད་གཞྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་སློབ་གསོ་དང་སོང་བརྡར།
གོ་རྟོགས་དང་ཟབ་སོང། དྤེ་བཞྱིན་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཐོག་ལོ་ལྟར་སོན་རྱིས་འགོ་གོན་མང་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ན།
༡

༢
༣

སློབ་གསོ་དང་། སོང་བརྡར། གོ་རྟོགས་དང་ཟབ་སོང་ལམ་སྟོན་བཅས་ཐོག་འགོ་གོན་དངོས་ཡོད་ཇྱི་ཙམ་བཏང་ཡོད་
དམ།

ད་ཆ་ལས་དོན་དྤེ་དག་དོན་དངོས་ཐོག་ཕན་རླབས་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་དམ།
ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་དྤེ་གཅྱིག་མཚུངས་གནང་དགོས་སམ།
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༤

དྤེའྱི་གྲུབ་འབས་དང་འབྤེལ་ལས་འཆར་ཉུང་དུ་འགོ་སྱིད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༦ པའྱི་ལན་འདྤེབས་གནང་མཁན། དཔལ་ལན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༄༅།ཤ།སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༩ཤཔའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་

༡
༢

ཨང་ཤ༦ཤཔའྱི་ལན།

འཕྲོད་བསྟྤེན་སློབ་གསོ་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆྤེད་འགོ་གོན་སོར ་ ༢༤,༤༩,༤༠༢༌༠༠ དང། ཟབ་སོང་ངམ། སོང་
བརྡར་ཆྤེད་འགོ་གོན་སོར་ ༡༣,༦༦,༠༡༧༌༠༠ བཅས་ཁྱོན་ཧྱིན་སོར་ ༣༨,༡༥,༤༡༩༌༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་ཐོག་གོ་རྟོགས་ལྤེགས་སུ་བཏང་ཡོད་པ་དང། དྤེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་བྱྤེད་
རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་གོ་རྟོགས་ནུས་ཤུགས་ཀང་གོང་འཕྤེལ་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དྤེར་བརྟྤེན་དོན་དངོས་ཐོག་ཕན་རླབས་

༣
༤

གང་ལྤེགས་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ལས་འཆར་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་མྱིན་དུས་སྐབས་དང་དགོས་མཁོར་གཞྱིགས་པའྱི་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་དགོས་མཁོ་དང། ཛ་དྲག་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ལ་ལྟོས་ཏྤེ་ལས་འཆར་ཉུང་དུའང་འགོ་

སྱིད་ལ། ལས་འཆར་མང་དུའང་འགོ་སྱིད་པ་བཅས་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ 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་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དོན་ཚན་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དངུལ་འབོར་བསམས་པ་འདྱི་ལོ་རང་
བཀག་གྱི་འགོ་གོན་རྤེད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་འདྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་གྱི་འགོ་གོན་གྱི་གནས་བབ་རྤེད་དམ་

ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེར་སློབ་གསོ་དང་གོ་རྟོགས།ཤཟབ་སོང་སོང་བརྡར་ཞྤེས་སྡྤེ་ཚན་ཁག་བཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་ནས་སློབ་གསོ་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བར་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།
ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཟབ་སོང་དང་སོང་བརྡར་ཟྤེར་བའྱི་ལས་

གཞྱི་འདྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི ་སྨན་པ་དང་འཕྲོད་ལས་པ་ཚོར་རྤེད་དམ། ཡང་ན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ནད་
99

གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཚོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ནས་སོང་བརྡར་དང་ཟབ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་

འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་དང། སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་གཙོས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་བགོ་གྤེང་དང་
ཚོགས་འདུ། ཟབ་སོང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་བཅར་བཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།

དྤེ་ནས་བཀའ་ལན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་འདྱི་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། གོ་རྟོགས་ཀང་ལྤེགས་པོ་བྱུང་ཡོད། འཕྲོད་བསྟྤེན་

ལས་བྱྤེད་ཚོའང་ནུས་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ཆ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ནད་ཡམས་རང་ངོས་ནས་འགོག་
ཐབས་གནང་ཐུབ་པ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ། སློབ་གསོ་བསྐྱོན་པའྱི་འབས་བུ་འདྱིར་ནད་ཡམས་མ་ཡོང་བའྱི་རང་ངོས་ནས་
འགོག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གངས་ཚད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་འདྱིར་འཕྲོད་བསྟྤེན་

ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཟྤེར་སྐབས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་འཕྲོད་ལས་པ་དང་སྨན་པ་ཚོར་གོ་ཡྱི་ཡོད་དམ།
ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་འདྱིར་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་འཕྲོད་ལས་གོ་རྟོགས་ནུས་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་

དུ་སྨན་ཞབས་པ་ཚོའྱི་གནས་ཚད་དང་ཤྤེས་ཚད་དང་ཉམས་མོང་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་སོང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ནུས་ཤུགས་ཆྤེ་
རུ་ཕྱིན་སོང་ཟྤེར་བ་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ།

དྤེ་ནས་བཞྱི་པ་དྤེར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་དགོས་མཁོ་དང་ཛ་དྲག་གྱི་ནད་རྱིགས་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་འཆར་ཉུང་

དུ་འགོ་རྒྱུ་སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕན་རླབས་བྱུང་ཡོད་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕན་རླབས་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་སོ་རས་དང་གཉན་ནད་རྤེག་དུག་དང། དྤེ་འདྱི་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སློབ་གསོ། ལམ་སྟོན། གོ་རྟོགས། ཟབ་
སོང། སོང་བརྡར་ཕུད་པའྱི་གངས་ཚད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་སློབ་གསོ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་
དགོས་མཁོར་བསམ་པ་ཡྱིན་སྟབས་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་མང་དག་ཅྱིག་གནང་སོང། འདྱིར་ལན་འདྤེབས་ཞུ་
རྒྱུར་དང་པོ་དྤེ་ད་ལྟ་འགོ་གོན་གྱི་རྱིས་གཞྱི་འདྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ལན་དང་པོའ ་ི ནང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འགོ་གོན་དྤེ་
༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ རྱིས་ལོ་ནང་དུ་གསལ་བ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་སློབ་གསོ་དང་གོ་རྟོགས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་

འཕྲོད་བསྟྤེན་སྡྤེ་ཚན་ཚན་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
བཅར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་ནས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་སློབ་གསོ་གནང་བར་ཕྤེབས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཉྱིས་ནས་
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ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ས་གནས་སྨན་པ་རྤེད། འགན་འཛིན་རྤེད། འདྱི་ནང་བཞྱིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ང་ཚོས་བཀོད་ཁྱབ་མང་པོ་ཞྱིག་

གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སློབ་གྲྭའྱི་སྨན་ཞབས་པ་ཚོ་རྤེད། འདྱི་བཞྱིན་དགོན་སྡྤེ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་སློབ་གསོ་དང་གོ་
རྟོགས་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞྱིན་པ་རྤེད། འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་སྐབས་སུ་བཀའ་བོན ་རང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་

བསྐྱོད་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་སློབ་གསོ་རྤེད། གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཟབ་སོང་ཁག་དྤེ་དག་སྨན་པ་རྤེད། སྨན་ཞབས་

རྤེད། སོའ ་ི ལས་བྱྤེད་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོར་རྤེད། ཚང་མར་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་འདྱི་ཕུལ་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བཞྱིན་ཟབ་སོང་ཁག་ཅྱིག་དཔྤེ་བཞག་ན་ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེ་གསོའ ་ི ཐོག་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
མྤེད་འདྱི་ཕྱི་ལོགས་སྨན་ཁང་ལ་བཏང་ནས་ཟབ་སོང་འགའ་ཕུལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་དྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཟབ་སོང་ཁག་ཅྱིག ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་གོ་སྱིག ་ཞུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་

མཐོ་སློབ་ཁག་རྤེད། དཔྤེར་ན་རྒྱ་གར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐའྤེ་ཝན་སོགས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྱིས་གཞྱི་དྤེ་དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། གནམ་གཤྱིས་རྤེད། དགུན་ཁ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་འཆམ་པའྱི་ནད་

གཞྱི་མང་བ་ཡོང ་རྒྱུ་དང་དྤེ་བཞྱིན ་དབྱར་ཁ་ཚ་བ་ཆྤེ་བ་རྤེད ། ཆར་དུས་ཤུ གས་ཆྤེ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག ་ལ་
Dengue ན་ཚ་འདྱི་མང་བ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས ་ས་གནས་ས་ཐོག ་ལ་མར་ལམ་སྟོན་གནང་ནས་ན་ཚ་

འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་གོ་རྟོགས་དང་ཁྱབ་བསགས་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་དང་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་མུས་རྤེད། འདྱི་བཞྱིན་ས་གནས་ས་
ཐོག་ལ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྱིགས་མ་ཡོང་བ་དང་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ཟབ་སོང་དྤེ་དག་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བྱྤེད་ཚང་མར་གོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

སྨན་པ་རྤེད། སྨན་ཞབས་རྤེད། འདྱི་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་འཕྲོད་ལས་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྤེད།
འདྱི་བཞྱིན་སོའ ་ི ལས་བྱྤེད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཟབ་སོང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ངོ་བོར་དཔག་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་དང་

འབྤེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟབ་སོང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འདྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་

བྱྤེད་ཚོའྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ཉམས་མོང་བརྤེ་ལྤེན་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟབ་སོང་དྤེ་
འདྲ་གོ་སྱིག་ཞུས་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་དབུས་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
བྱྤེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ནུས་ཤུགས་དང་ཉམས་མོང་གཉྱིས་ཀ་འཕྤེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། འདྱི་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟྤེན་སློབ་གསོ་རྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་སོང་བརྡར་མང་དག་ཅྱིག་ཕུལ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་དང་
ནད་ཡམས་མང་པོ་ཞྱིག་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུར་ཕན་རླབས་གཅྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་སློབ་གསོ་
དང་སོང་བརྡར་སོད་རྒྱུའྱི་ཕན་རླབས་དྤེ། དྤེ་རྱིང་ཟབ་སོང་སད་ནས་འཕྲལ་དུ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་དང་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་
དུ་གྲུབ་འབས་སྟོན་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་མ་ལྤེ ་རྱི་ཡ་ནད་གཞྱི་མང་པོ་ཡོད་

སར་ང་ཚོས་གོ་རྟོགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་སྤེལ་བ་དང། ཉལ་གུར་བཀྲམ་ནས་ཉལ་གུར་ནང་དུ་ཉལ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ ཡྱིན་པའྱི་ལམ་
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སྟོན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་ནས། ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མ་ལྤེ་རྱི་ཡའྱི་ནད་གཞྱི་སོན་མ་མང་པོ་ཡོད་ས་དྤེ་དག་དྤེང་སང་
ཕྱིས་སུ་མ་ལྤེ་རྱི་ཡའྱི་ནད་གཞྱི་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོའྱི་གངས་ཐོའ ་ི ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱི ག་གསལ་ཡོང་གྱི་

འདུག འདྱི་དང་འདྱི་འདྲ་བ་དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན་སོས་རས་ངན་གོམས་རྤེད། གཉན་ནད་རྤེག་དུག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ TB ནད་གཞྱི་
རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོང་སྐབས་མྱི་མང་གྱི་གོ་རྟོགས་དྤེ་ཆྤེ་རུ་འགོ་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་ན་ཚ་འདྱིའྱི་རྱིགས་དྤེ་
སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོག ས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཟབ་སོང་དང་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་

མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་གསུངས་སོང། དྤེ་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་མ་འོངས་པར་ནུས་པ་ཡག་པོ་འཕྤེལ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་གནང་
གྱི་ཡོད་གསུངས་སོང། འདྱི་ངའྱི་བསམ་པར་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་སྨན་ཁང་དྤེ་དག་གྱི་གཞྱི་ར་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་མྤེད་འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བར་ལམ་
འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལྷག་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཚོས་ལྤེགས་སྤེལ་ཉྤེས་
འགོག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཕལ་ཆྤེར་དཔལ་ལན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ཐུགས་མངའ་རྤེད་བསམ་གྱི་

འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ལྤེགས་སྤེལ་ཉྤེས་འགོག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། སྨན་ཁང་དྤེ་དག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་
པ་དང་ལག་ཁྱྤེར་ཡོད་པ་ཙམ་མ་གཏོག ས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་དབང་ཆ་གང་ཡང་མྱི་

འདུག་ཅྤེས་འདྱི་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་འདྱི་ཕྤེབས་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། (དཔལ་ལན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་དྤེར་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཟབ་སོང་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད།) ད་ལྟ་ལམ་སྟོན་དང་འབྤེལ་
བའྱི་སྐོར་ཡྱིན། ངས་འདྱིར་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྤེས་ལམ་སྟོན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ནས་ངས་ཞུ་

ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ལམ་སྟོན་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ན། མར་སྡོད་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འདྱིའྱི་གོ་
སྐབས་རྤེས་སུ་ཡོང་གྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་ད་ལྟ་རྤེས་སུ་གོས ་ཚོགས་ནང་དུ་སླྤེབས་རྒྱུ་

ཡྱིན་སྟབས། སྐབས་དྤེར་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཡོང་སྡོད་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།) ལགས་སོ་སྐུ་ངོ་། འདྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་ན། ངས་གོ་སྐབས་ལྤེན་གྱི་མྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔལ་ལན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟྤེན ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སློབ་གསོ་དང་ལམ་སྟོན་ཆྤེད་ཕག་དངུལ་སོར་འབུམ་ ༣༨
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་མྱི་འབོར་ཐོག ་ནས་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་

ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་སྟབས་འགན་གཙོ་བོ་འདྱི་རྒྱ་གར་ལ་
ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་འབྤེལ ་ཡོད་མངའ་སྡྤེ་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། རོང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་
མཉམ་དུ་སློབ་གསོ་དང་ལམ་སྟོན་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་བར་དུ་

གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གནང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེས་ང་ཚོར་དངུལ་འབོར་ཐོག་
ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་འབྤེལ་ནས་ར་བའྱི་འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་སྐོར་ལ་རྤེས་སུ་བགོ་གྤེང་དང་
དྲྱི་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་སྨན་ཁང་ཚགས་ཚུད་དང་མ་ཚུད་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བསམ་ཚུལ་ལྷང་ཙམ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། ར་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྨན་ཁང་ཆ་ཚང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་གནང་
བ་གཞྱིར་བཟུང་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ཟབ་སོང་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་དང་ཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་དང་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་གནང་ཕོགས་

ཐད་ལ་ང་ཚོ་བར་ལམ་ནས་འདྱིའྱི་སོན་ནས་འབྤེལ་བ་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའང་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་གནང་
དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན ། གཙོ་བོ་མང་ཚོགས་ནང་དུའང་གོ་རྟོག ས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བསྡད་ཡོད ་
སྟབས་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་དག་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ལ་མཐུན་རྐྱྤེན་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་བོད་པར་

གཅྱིག་མཚུངས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་
ཀྱི་ཡོད། འདྱི་བཞྱིན་ TB ནད་གཞྱི་ལ་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་ང་རང་ཚོའྱི་སྨན་པ་དང་ནད་
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གསོ་ཁང་ཡོད་ས་དྤེ་དག་ལ་ TB བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་དྤེ་དག་ཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྨན་ཁང་ཆུང་

ཁག་སྨན་པ་མྤེད་ས་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱྤེད་ཡུལ་མྤེད་ས་དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས ་ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ནས་ TB
བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དག་མཐུན་རྐྱྤེན་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དུས་རྟག་ཏུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།
དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྤེ་ཆར་ལྱི་ལྱི་ས་གནས་སྨན་ཁང་ལ་ TB ནད་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྨན་བཅོས ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དག་

DOTS Center ཊྱི་ཝྱིའྱི་སྨན་མཆོད་རྒྱུ་དྤེ་དག་སྨན་ཞབས་ཀྱི་བལྟ་སྲུང་འོག་ལ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཚན་

པ་ཞྱིག་ལྱི་ལྱིར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་སྨན་ཞབས་ཚོས་འགན་བཞྤེས་ནས་འདྱི་གནང་འདུག འདྱི་བཞྱིན་ང་ཚོ་ས་གནས་ས་

ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་རྤེད། ས་གནས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་སྨན་ཁང་དྤེ་དག་
མཉམ་དུ་འབྤེལ་ལམ་ཞུས་ནས་མཐུན་རྐྱྤེན་བངས་དང་ལྤེན་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།ཤབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འགོ་གོན་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལག་ཐོག་ཁ་པར་དྤེ་དག་ཁ་བརྒྱབས་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག ས་འཇུག་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་ལ་སྐྱོན་མང་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་
རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོའ ་ི ཁ་པ། དྲྱི་བ་ཨང་ ༩ པ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་མཁན་སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

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

དྲྱི་བ་ཨང་ ༩

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༨ བར།

དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན།

དཔལ་ལན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།

ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་
ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།

བར་ལམ་ནས་ཨ་རྱིས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཆྱི བས་སྒྱུར་མཛད་འཕྲྱིན་སྐྱོང་
སྐབས་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་ཉྤེན་ཁ་ཅྱི་ཆྤེ་ཡོད་པ་དངོས་མཐོང་ལྟར།
༡

སྐུའྱི་སྲུང་སྐྱོབ ་ཐོག་སར་ལམ་འཆར་ཅན་མྱིན་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་

༢

ལྷག་པར་གདན་ཞུ་གནང་མཁན་དང། དྤེའྱི་སྱིད་གཞུང་ཁག་ལ་འབྤེལ་ལམ་ཇྱི་འདྲ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་དམ།

ཐུགས་འཁུར་ཇྱི་འདྲ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་དམ།
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༣

འབྱུང་འགྱུར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་སྒྱུར་མཛད་འཕྲྱིན་སྐབས་སྲུང་ཆ་ལྤེགས་པོ་ཡོང་

༤

གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་ལྷག་རྒྱུ་ས་ས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་རྣམས་ནས་ཤྤེས་རྟོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།

༥

ཆྤེད་ཐབས་བྱུས་ཇྱི་འདྲ་གནང་འཆར་ཡོད་དམ།

གལ་སྱིད་མྤེད་ཚེ་ས་གནས་དྤེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་དོན་གཅོད་ཁག་བར་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཕན་ཚུན་འབྤེལ་ལམ་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ནམ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༄༅།ཤ།སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༩ཤཔའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་
ཨང་ཤ༩ པའྱི་ལན།

༡

འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་དང། འཛིན་སྐྱོང་ནས༸སྐུ་ཕའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ནྱི་ལས་དོན་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་སུ་བརྱིས་

༢

འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་གདན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་དང། ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་ཡུལ་དབུས་སའྱི་གཞུང་ཁག་ལ་འབྤེལ་ལམ་ཡོད་

༣
༤
༥

ཏྤེ་འགན་འཁུར་སར་ལྷག་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

མུས་ཐོག་བསྐུལ་ལག་དང། གནང་ཕོགས་གོ་བསྡུར་སོན་ཚུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད།

༸སྐུ་ཕྱྭ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་ད་ལྟའང་གང་ལྤེགས་ཡོད་ཅྱིང། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཐད་ཞུ་སྟབས་བདྤེ་མྱིན་
དགོངས་པའྱི་མངའ་གསལ་ལ་སོང་འདྱིར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ།

ངོ་རྒོལ་རྱིགས་སོན་ཚུད་ནས་ཤྤེས་རྟོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་རུང། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཁ་གསལ་ཤྤེས་དང་མྱི་
ཤྤེས་ས་ཚོགས་ཡོང་གྱི་འདུག

ས་གནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང། ས་གནས་སོ་སོའ ་ི བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དབར་འབྤེལ་ལམ་ཡོད་མུས་ཡྱིན་པ་
བཅས། བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྲྱི་བ་གསུམ་པའྱི་ལན་འདྤེབས་ནང་དུ་དཔལ་ལན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། འཕྲོས་དོན་
དྲྱི་བ་སླར་ཡང་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་གང་གསུངས་འོས་དང་མྱི་འོས་འདྱི་དཔལ་ལན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་

གྱིས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ་སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། དྲྱི་བ་དང་པོའ ་ི བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་ནང་དུ་སོན་ལྷག་གནང་
གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་སྟབས། སར་ལྷག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དོན་རྐྱྤེན་གྱི་རྱིགས་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཡོང་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། སར་ལྷག་གནང་སྟངས་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་དམ།

དྤེ་ནས་དྲྱི་ལན་གཉྱིས ་པའྱི་ནང་དུ་སྐུལ་ལག་གནང་གྱི་ཡོད ། དྤེ་བཞྱིན་གདན་ཞུ་བ་ཁག་ལ་ཞུ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས ་

གསུངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནད་དོན་འདྱིའྱི་རྱིགས་དོན་རྐྱྤེན་བྱུང་བ་ཁག་ལ་གདན་ཞུ་གནང་མཁན་དང་འབྤེལ་ཡོད་སྱིད་
གཞུང་དང་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱིས་ཛ་དྲག་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་དམ།

དྤེ་ནས་བཞྱི་པའྱི་ལན་དུ། ཤྤེས་རྟོགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཆ་ཚང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་སྐབས། གང་ལྟར་ཆ་ཚང་

ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་མྤེད་པའྱི་གནད་དོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། འབྤེལ་ཡོད་གདན་ཞུ་བ་དང་སྱིད་གཞུང་དྤེ་དག་ལ་ས་ས་ནས་གང་
ཡོད་པ་དྤེ་སྙན་སྤེང་སོན་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།

དྲྱི་བ་ལྔ་པའྱི་བཀའ་ལན་དུ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཟྤེར་བ་འདྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་

སྱིར་བཏང་གསང་ལམ་ཁག་ཅྤེས་ལབ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་གསང་ལམ་ཁག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།

ཁོང་རྣམ་པས་འབྤེལ་ཡོད་པ་ཚོ་ལ་དོན་འཁྱོལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་འདྲ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་ཉྤེར་
ལྤེན་ལ་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་མང་དུ་ཕྤེབས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལའང་བོད་རྱིགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ང་ཚོ་བོད་

མྱིའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དང་མཁོ་སྒྲུབ་མང་པོ་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལའང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་དང་
མཉམ་དུ་ཕ་གྱིར་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ངོས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མ་འོངས་པར་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་དང། འབྤེལ་ཡོད་སྱིད་

གཞུང་ཁག་ལ་ཕ་གྱིར་མྱི་སྤེར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་འདྲའྱི་ཞུ་གཏུགས་གནང་རྒྱུར་མ་འོངས་པར་ཐབས་ལམ་དང་
གལ་ཆྤེན་པོར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དག་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

མང་ཆྤེ་བ་ལན་ཐྤེབས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དཔལ་ལན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་སར་ལྷག་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དོན་རྐྱྤེན་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གོ་སོང། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་སྟབས་དོན་དག་གསལ་པོ་ཞྱིག་

འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འཕྱུག་མྤེད་བྱས་ཏྤེ་སར་ལྷག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་རྐྱྤེན་རྤེ་ཟུང་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད། དོན་རྐྱྤེན་རྤེ་ཟུང་བྱུང་བར་གཞྱིགས་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་གཞུང་རྤེད། གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་རྤེད། ས་གནས་ས་ཐོག་
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ལ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་བཅས་པར་དགྤེ་སྐྱོན་ཡོ་བསང་ག་རྤེ་བྱ་རྒྱུ་འདུག མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་ག་
རྤེ་བྱ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཚོ་ཞུས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

གཉྱིས་པ་དྤེར་སྐུལ་ལག་དང་དྤེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་གསུང་སྟབས་དོན་རྐྱྤེན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིད་གཞུང་དང་གདན་ཞུ་

ཕུལ་མཁན་ཚོས་ཛ་དྲག་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་གསུངས་འདུག ཛ་དྲག་གནང་གྱི་འདུག ཛ་དྲག་ཙམ་མ་
ཟད་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ལ་ཚན་པ་དྤེ་དག་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི་འདུག་ལ། ཐུགས་ཕམ་ཡང་གནང་གྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་སླད་མར་གནས་ཚུལ་ལྷག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་བཤད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་
གྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་མ་ལྷག་རྒྱུར་གཙོ་དོན་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་དྤེ་ཚོར་སྙན་སྤེང་དྤེ་ཚོ་དུས་ཐོག་ལ་སོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་གསུངས་སོང། དྤེ་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཚོ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སའྱི་གཞུང་ལ་སྙན་གསྤེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཕྱྭ་དང་

འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དོགས་གཟོན་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་སྦས་གསང་མྤེད་པར་གང་ཡག་ཡག་དང་། ག་དུས་ཤྤེས་པ་
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དུས་རང་ལ་ཛ་དྲག་ངང་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་དང་མྤེད་གཅྱིག་གསུངས་སོང། བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད།

གཞུང་དང་མཉམ་དུ་འབྤེལ་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཚན་པ་གཞན་མཉམ་དུ་འབྤེལ་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གདན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་
དྤེ་ཚོ་མཉམ་དུ་འབྤེལ་ལམ་ཡོད་པ་རྤེད། ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འབྤེལ་ལམ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་
སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་ཕལ་ཆྤེར་འཐུས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ང་ཚོ་བོད་པ་མང་པོ་སོང་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དྤེང་དུས་བོད་མྱི་མང་པོ་

ཡྱིན་སྟབས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དང་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱྤེད་རྒྱུར་དགོངས་པ་ཡོད་མྤེད་ཅྱིག་བཀའ་གནང་

སོང། བར་ལམ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོན་གཅོད་སོ་སོ་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་མར་
གནང་བའྱི་ནང་དུའང་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་པ་དང། མྱི་ས་ས་གནས་ལ་རྒྱུས་བབ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བྤེད་
སོད་གནང་དགོས་པ། ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་གནད་ཡོད་མྱི་ས་དྤེ་འདྲ་དང། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་

ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་འདྲས་ཀང་ཚུར་ལ་མ་འོངས་པའྱི་བྱྤེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་བའྱི་གནས་ཚུལ་

བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཟུར་པ་ལྟ་བུ། དྤེ་ས་སྐུ་སྲུང་གྱི་
ཞབས་ཕྱི་ཞུས་མོང་བ་དྤེ་འདྲའང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་ཙམ་སླྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་མཚུངས་པའྱི་རྣམ་
རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནང་དུ་བཅར་མོང་བའྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲའང་ཕྱི་ལོག་ལ་འདུག ཁ་སང་དྤེའྱི་བར་ལ་
བཀའ་མོལ་འཕྲོས་སོང། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག་ལ།
དྤེ་ཚོ་དྤེ་ས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༩ པའྱི་དྲྱིས་ལན་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་
ཆྤེ་ཡར་མར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ༸སྐུའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་
ཚང་མར་ཐུགས་འཚབ་ཡོང་བསྡད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་ཐུགས་

འཚབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོང་དགོས་པ་དྤེའང་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་མྱི་གང་ཡང་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ལོགས་ཀྱི་མྱི་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེང་དུས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཛད་པ་སྐྱོང་ཡུལ་ཚང་མར་ཁྱྱི་སོན་པ་རྒྱུགས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡོང་དུས།

ང་རང་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་དོ་སང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ངོ་རྒོལ་ཁ་ཤས་

ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་དང་མྱི་ཤྤེས་ས་ཚོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དྲྱི་ལན་ནང་དུ་གསུངས་འདུག ཤྤེས་
དང་མ་ཤ ྤེས ་ས་ཚོག ས་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་རྒྱུ་དྤེ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབ ས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་དབུས་དང་ས་

གནས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་གཞུང་དྤེ་དག་གྱིས་སྐུའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་ཤྤེས་དང་མ་ཤྤེས་ས་ཚོགས་

ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་སྐབས་དྤེར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་༸སྐུའྱི་སྲུང་སྐྱོབ ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བཅར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ངོས་
ནས་ཤཤྤེས་དང་མ་ཤྤེས་ས་ཚོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་དང་མྱི་ཤྤེས་ས་ཚོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་
དང་མྱི་ཤྤེས་ས་ཚོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་གཞུང་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འབྤེལ་

ཡོད་གཞུང་གྱིས་མཁྱྤེན་པ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ་མ་མཁྱྤེན་པའང་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། འདྱི་མཁྱྤེན་མ་བྱུང་གསུངས་པ་ད་ལྟ་བར་
དུ་བཀའ་གནང་མཁན་མ་བྱུང་། ཡོངས་བསགས་ངོ་རྒོལ་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཡོང་གྱི་འདུག ངོ་རྒོལ་ནང་དུ་
ཐབས་བྱུས་ས་ཚོགས་སྤེལ་ནས་སྐབས་སྐབས་སུ་གོ་བུར་དུ་ཚོད་དཔག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྤེ་ ཟུང་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་

རྤེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲའང་མ་ཤྤེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཤྤེས་པ་འདྱི་གསལ་པོ་བྱས་
ནས་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་
བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ་དང་ ༡༨ བྱས་ནས་
རྱིམ་པ་གཉྱིས་སླྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རང་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འཁྱྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། འདྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་སླྤེབས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དགོངས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། རྱིམ་པ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་
༡༧ རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏྤེ་ས་ས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་དང་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་བཟོས། ཁྱིམས་འཆར་

འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྤེད་མཁན་ཚང་མ་གཏན་འཁྤེལ་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས། འདྱིའྱི་སོན་ནས་ག་སྱིག་
ཡོད་པ་ཞྱིག་དང། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་འདྱི་སྱི་འཐུས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་རྤེས་སུ་ཐག་གཅོད་བྱས་པའྱི་

གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཡྱིག་ཆ་ཁག་གཉྱིས་ཡོང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་
བཅོས་གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ་འདྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་
ལགས།

སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས།
དོན་ཚན།
ཉྱི་ཤུ་པ།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།
སྱིད་སྐྱོང་དང་། བཀའ་ཤག

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།
སྱིད་སྐྱོང་དང་། བཀའ་ཤག

སྱིད ་སྐྱོང ་གྱི་ འག ོ་འཁྱིད ་འོག ་བོད ་མ ྱིའ ྱི་སྱིག ་ སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འགོ་འཁྱིད་འོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འཛུགས་ཀྱི་འཛིན ་སྐྱོང་དང། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ འཛིན ་སྐྱོང ་དང། ཆབ་སྱིད ་ཀྱི་ལས་དོན ་འགན་འཁུར་
དོན ་འགན་འཁུར་རྐང་ལྤེན ་བྱྤེད ་པོ་བཀའ་ཤག་ རྐང་ལྤེན་བྱྤེད་པོ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་དགོས་པ་
ལྷན་ཚོག ས་ཤྱིག ་དགོས ་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ཏུ་ ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ཏུ་སྱིད་སྐྱོང ་གཅྱིག་དང་། བཀའ་བོན ་
སྱིད་སྐྱོང་གཅྱིག ་དང་། བཀའ་བོན ་གཞན་བདུན་ བདུན་ལས་མ་མང་བ་ཞྱིག་དགོས།
ལས་མ་མང་བ་ཞྱིག་དགོས།

གོ་དྲུག་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་
རྣམས་དང༌། ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་ དང༌། ཚོག ས་གཙོ་དང་ཚོག ས་གཙོ་གཞོན ་པ། སྱིད ་
པ། སྱིད ་སྐྱོང ་། གཞན་ཡང་བཅའ་ཁྱིམ ས་ནང་ སྐྱོང་། གཞན་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་འོས་བསྡུའྱི་
གསལ་འོས ་བསྡུའྱི་བྱྤེད་སོ་ཅྱི་རྱིགས་དང༌། བོད་ བྱྤེད་སོ་ཅྱི་རྱིགས་དང༌། བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་ལས་དོན་གལ་
109

ཟུར་བརོད།

དང་བོད ་མྱིའ ྱི་ལས་དོན ་གལ་ཆྤེ་མང་མོས ་འོས ་ ཆྤེ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་འོས་
བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ བསྡུའྱི་ལས་དོན ་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་རང་དབང་ལན་པའྱི་
དོན ་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད ་དུ་རང་དབང་ལན་པའྱི་འོས ་ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན།
བསྡུ་ལས་ཁང་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན།

གོ་བདུན་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང༌། དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན ་

ནང་

ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་ ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

པ།

གསྤེས། ༡

འགན་དབང༌།

དང༌། འགན་དབང༌།

འཛིན ་གཅྱིག ་དགོས ་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང ་པ་

གཅྱིག ་དགོས ་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང ་པ་ནམ་ཐོན ་ལ་

ནམ་ཐོན་ལ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་

ཆྤེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་

དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན།

ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་

སྱིད ་སྐྱོང ་བཅས་ནས་སྐབས་དྤེའ ྱི་འོས ་མྱི་

སྐབས་དྤེའ ྱི་འོས ་མྱི་འདྤེམ ས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད ་མྱི་

འདྤེམ ས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད ་མྱི་འགོ་གསུམ་

འགོ་གསུམ་དམྱིག ས་འཛུགས་བྱས་པའྱི་ཚོག ས་

དམྱིག ས་འཛུགས་བྱས་པའྱི་ཚོག ས་ཆུང་

ཆུང་དྤེས ་ཉྱིས ་ལབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས ་འཆར་

དྤེས ་ཉྱིས ་ལབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས ་འཆར་

ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་

ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་

ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་

བྱས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་

གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་

ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན ་དུ་འོས ་

འཛིན་བྱ་རྒྱུ། དྤེ་མྱིན་ལས་བྱ་ཇྱི་དགོས་དབུས་འོས་

ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། དྤེ་མྱིན་ལས་

བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་གོ་བསྡུར་

བྱ་ཇྱི་དགོས ་དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་

དང་འབྤེལ ་བཀའ་ཤག་ནས་སྐབས་སོ་སོར ་བསྐོ་

སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་གོ་བསྡུར་དང་འབྤེལ་

གཞག་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཡྱིན།

བཀའ་ཤག་ནས་སྐབས་སོ་སོར་བསྐོ་གཞག་
བྱྤེད་ཆོག་པ་ཡྱིན།
ཁ གལ་ཏྤེ་འོས ་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན ་ ཁ གལ་ཏྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
གོས ་ཚོག ས་མ་འཚོག ས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་
འཛིན ་གོས ་ཚོག ས་མ་འཚོག ས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་
གཞག་བྱྤེད ་དགོས ་བྱུང་ཚེ། གོང ་གསལ་
གཞག་བྱྤེད་དགོས ་བྱུང་ཚེ། གོང་གསལ་འདྤེམ ས་
འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འབུལ་

ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ར་
འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་
ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དགོས།

སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་
ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ར་འབོར ་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས ་ཡན་གྱི་མོས ་མཐུན་ཐོག ་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད ་
དགོས།
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ནང་
གསྤེས། ༢

ཀ སྱིད་སྐྱོང་དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་ ཀ སྱིད་སྐྱོང་དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་
དགོས་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་

སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་བྱས་

བསགས་བྱས་པ་ནས་དངོས ་གཞྱིའ ྱི་གྲུབ་

པ་ནས་དངོས ་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་

འབས་གསལ་བསགས་མ་ཟྱིན་བར་གྱི་དུས་

མ་ཟྱིན་བར་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་

ཡུན་རྱིང ་དབུས་འོས ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན ་

ཁང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་

ལས་འཕར་གཉྱིས་དགོས་པར། ཆྤེས་མཐོའ ་ི

དགོས་པར། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌།

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོགས་

སྱི་འཐུས་ཚོག ས་གཙོ་ཚོག ས་གཞོན ། སྱིད ་སྐྱོང ་

གཙོ་ཚོག ས་གཞོན ། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་

བཅས་ནས་སྐབས་དྤེའ ྱི་འོས ་མྱི་འདྤེམ ས་སྒྲུག་ཁོ་

སྐབས་དྤེའ ྱི་འོས ་མྱི་འདྤེམ ས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་

ནའྱི་ཆྤེད ་མྱི་འགོ་གསུམ་དམྱིག ས་འཛུགས་བྱས་

ཆྤེད་མྱི་འགོ་གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་བྱས་

པའྱི་ཚོག ས་ཆུང་དྤེས ་ཉྱིས ་ལབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་

པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཉྱིས་ལབ་ལས་མ་ཉུང་

འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་

བའྱི་འོས ་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་

བསྡུ་བྱས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་

ཚོག ས་སུ་འོས ་བསྡུ་བྱས་ཏྤེ་མང་མོས ་སུ་

ལས་ཁང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དུ་

ཐོབ་ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་

འོས ་ཐོན ་བྱུང་བར་ངོས ་འཛིན ་བྱ ་རྒྱུ ། ཡང་ན་

དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། ཡང་

ཚོག ས་ཆུང་དྤེས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་

ན་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་

གྱི་ཚོག ས་གཙོ་དང༌། རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་གཉྱིས་ལ་

ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་

ཞོར་ལོགས་སུ་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་

ཁྱབ་གཉྱིས ་ལ་ཞོར ་ལོག ས་སུ་རྒྱབ་གཉྤེར ་

ཚོགས་སུ་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཚེ་དྤེ་དོན་བྱྤེད་

གནང་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་མང་མོས་

འཐུས།

ཐག་གཅོད་བྱུང་ཚེ་དྤེ་དོན་བྱྤེད་འཐུས།
ཁ གལ་ཏྤེ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་ ཁ གལ་ཏྤེ་དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ འོས ་བསྡུའྱི་
གོས ་ཚོག ས་མ་འཚོག ས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་
འགན་འཛིན ་ལས་འཕར་གོས་ཚོག ས་མ་འཚོག ས་
གཞག་བྱྤེད ་དགོས ་བྱུང་ཚེ། གོང ་གསལ་
པའྱི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ། གོང་
འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འབུལ་

ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ར་
འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་
ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དགོས།

གསལ་འདྤེམ ས་སྒྲུག་ཚོག ས་ཆུང་གྱིས ་འཆར་
འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ར་
འབོར ་གསུམ་ཆ་གཉྱིས ་ཡན་གྱི་མོས ་མཐུན་ཐོག ་
བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དགོས།

ག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་ ག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
འཛིན ་དང་འགན་འཛིན ་ལས་འཕར་ལས་
དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ལས་འཁུར་དུ་
འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གོང ་ཁྱིམ ས་ལུགས་སུ་
མ་ཞུགས་གོང ་ཁྱིམ ས་ལུགས་སུ་གཏན་འབྤེབ ས་
གཏན་འབྤེབ ས་བྱས་པའྱི་ཚིག ་གཞྱི་ལྟར་
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བྱས་པའྱི་ཚིག ་གཞྱི་ལྟར་ཆྤེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་

ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་

ཁ ང་ག ྱི་ ཁ ྱིམ ས ་ཞ ྱིབ ་པ་ཆ ྤེ་ བ འྱི་ མ དུན ་དུ་དམ ་

པ་ཆྤེ་བའྱི་མདུན་དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་ལྤེན་

བཅའམ། ཁས་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས།

བྱྤེད་དགོས།
ནང་
གསྤེས།
༤

ནང་

འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང་དང༌། ལས་ དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང་དང༌། ལས་
དོན ་བྱྤེད ་ཕོག ས་ཀྱི་སྱིག ་གཞྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ དོན ་བྱྤེད ་ཕོག ས་ཀྱི་སྱིག ་གཞྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་
ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་ ནས་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ།
རྒྱུ།
བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་དབུས་
བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན ་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་ འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྱི་ཡོངས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་

འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྱི་ཡོང ས་འོས ་བསྡུའྱི་ ཁག་ཞྱིབ་བཀོད་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་
གསྤེས། ༥ སྱིག ་གཞྱི་ཁག་ཞྱིབ ་བཀོད ་ཀྱིས ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ འབྤེབས་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ།
ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་
རྒྱུ།
འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རོད་རོག་ཇྱི་
ནང་

ཡོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་འོས་

འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རོད་རོག་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་

ཞྱིབ ་འཇུག་དང༌། ཐག་གཅོད ་ཆ་ཚང་དབུས་འོས ་བསྡུ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བྱ་རྒྱུ་དང༌།
ལས་ཁང་གྱི
ས
་
གསྤེས། ༦
ལས་ཁང་ནས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་
ཐག་གཅོད་བྱས་པར་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆྤེས་
གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་མོས ་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆྤེས ་
མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་ཁང་ལ་མ་གཏོག ས་ཁྱིམ ས་
མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་མ་གཏོག ས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ཞྱིབ་ཁང་གཞན་ལ་ཞུ་གཏུགས་མྱི་ཆོག
གཞན་ལ་ཞུ་གཏུགས་མྱི་ཆོག

གོ་དགུ་པ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་
ནང་

ཡུན་ཚད།

ཡུན་ཚད།

གསྤེས། ༢ དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན ་ནས་ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་
ལས་ཐོན ་ནམ། རྒས་ཡོལ ། འཕོ་འགྱུར་སོང ་ ལས་ཐོན་ནམ། རྒས་ཡོལ། འཕོ་འགྱུར་སོང་བའྱི་སྐྱྤེ་བོ་
བའྱི་སྐྱྤེ་བོ་སུ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་ཁྤེ་ སུ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྤེ་ཡོད་ལས་འཛིན་དུ་
ཡོད་ལས་འཛིན་དུ་ཞུགས་མྱི་ཆོག

བརྒྱ ་དང་ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང༌།
དྲུག

ཞུགས་མྱི་ཆོག

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང༌།

རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་ཁག་ཕུད་བོད་མྱིའྱི་ རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་ཁག་ཕུད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་
སྱིག ་འཛུགས་དང༌། གཤམ་འོག ་ལས་ཁུངས་མ་ འཛུགས་དང༌། གཤམ་འོག ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཡོང་འབབ་དང༌། འགོ་གོན ་ བཅས་པའྱི་ཡོང ་འབབ་དང༌། འགོ་གོན ་ཡོད ་དོ་ཅོག
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ཡོད ་དོ་ཅོག དབུས་ནས་དགོས ་དངུལ་གཏོང ་ དབུ ས ་ནས ་དག ོས ་དངུ ལ ་ག ཏོང ་དག ོས ་ཀ ྱི་ ས ྱིག ་
དགོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚང་མར་ཁྱིམས་ལུགས་ འཛུགས་ཚང་མར་ཁྱིམ ས་ལུགས་ལྟར་རྱིས ་ཞྱིབ ་ཆྤེད ་
ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་རང་དབང་ལན་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ རང་དབང་ལན་པའྱི་སྱི་ ཁྱབ་རྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་ཞྱིག ་
ལས་ཁང་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན།

དགོས་པ་ཡྱིན།

བརྒྱ ་དང་ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས།
བདུན།

ནང་
གསྤེས། ༡

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས།

ཀ སྱི་ཁྱབ་རྱིས ་ཞྱིབ ་ ལས་ཁང་གྱི་འགན་ ཀ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
འཛིན་གཅྱིག ་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང་

པ་ གཅྱིག ་དགོས ་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང ་པ་ནམ་

ཞྱིབ ་པ་ཆྤེ་བ་དང། སྱི་འཐུས་ཚོག ས་

དང། སྱི་འཐུས་ཚོག ས་གཙོ་ཚོག ས་གཞོན །

ནས་སྐབས་དྤེའྱི་འོས ་མྱི་འདྤེམ ས་སྒྲུག་

འདྤེམ ས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད ་མྱི་འགོ་གསུམ་

འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོག ས་ཆུང་དྤེས ་

ཉྱིས ་ལབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས ་འཆར་ཕུལ་

ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་

ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་

ཞྱིབ ་འགན་འཛིན ་དུ་འོས ་ཐོན ་བྱུང་བར་

ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

པ་ནམ་ཐོན་སྐབས། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་

ཐོན་སྐབས། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་

གཙོ་ཚོག ས་གཞོན ། སྱིད ་སྐྱོང ་བཅས་

སྱིད ་སྐྱོང ་བཅས་ནས་སྐབས་དྤེའ ྱི་འོས ་མྱི་

ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད ་མྱི་འགོ་གསུམ་དམྱིག ས་

དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་

ཉྱིས ་ལབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས ་འཆར་

བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་སུ་འོས ་བསྡུ་བྱས་

བསྡུ་བྱས་ཏྤེ་མང་མོས ་སུ་ཐོབ ་ལ་རྱིས ་

ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་

ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།
ཁ ག ལ ་ཏ ྤེ་ ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ས ྱི་ ཁྱ བ ་པ ་ག ོས ་ ཁ གལ་ཏྤེ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་
ཚོག ས་མ་འཚོག ས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་
སྱི་ཁྱབ་པ་གོས ་ཚོག ས ་མ་འཚོག ས ་པའྱི་
གཞག་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ་གོང་གསལ་
སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད ་དགོས ་བྱུང་ཚེ་གོང ་
འདྤེམ ས་སྒྲུག་ཚོག ས་ཆུང་གྱིས ་འཆར་

གསལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་

འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་

འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་

ཀྱི་ར་འབོར ་གསུམ་ཆ་གཉྱིས ་ཡན་གྱི་མོས ་

ཡན་གྱི་མོས ་མཐུན་ཐོག ་བསྐོ་གཞག་

མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དགོས།

བྱྤེད་དགོས།
ནང་

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན ་

གསྤེས། ༢ འཛིན་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གོང་ཁྱིམས་

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་ལས་
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ལུགས་སུ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའྱི་ཚིག་གཞྱི་ འཁུར་དུ་མ ་ཞུག ས ་ག ོང ་ཁྱིམ ས ་ལུ ག ས ་སུ ་ག ཏན་
ལྟར་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་མདུན་དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་
ལྤེན་བྱྤེད་དགོས།
བརྒྱ ་དང་ རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང༌།

འབྤེབ ས་བྱས་པའྱི་ཚིག ་གཞྱི་ལྟར་ཆྤེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་
ཞྱིབ ་ཁང་ག ྱི་ ཁྱིམ ས ་ཞྱིབ ་པ་ཆ ྤེ་ བའྱི་ མ དུན་དུ་དམ ་
བཅའམ། ཁས་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས།

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང༌།

བརྒྱད།

རྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་ནས་རྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་གྱི་ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་

ནང་

རྱིས ་ཁ་ཁག་ཕུད། དབུས་སྱིག ་འཛུགས་དང༌། རྱིས ་ཁ་ཁག་ཕུད། དབུས་སྱིག ་འཛུགས་དང༌། གཤམ་

གསྤེས། ༡ གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང༌། དབུས་ནས་ འོག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང༌། དབུས་ནས་དགོས་དངུལ་
དགོས ་དངུལ་གཏོང ་དགོས ་ཀྱི་སྱིག ་འཛུགས་ གཏོང་དགོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་རྤེའྱི་རྱིས་ཁ་
ཡོང ས་ཀྱི་ལོ་རྤེའ ྱི་རྱིས ་ཁ་དང༌། བྱུང་སོང ་ཁ་ དང༌། བྱུང་སོང ་ཁ་འཐབ་ཀྱི་མཇུག་བསྡོམ ས་ཁ་ཤོག ་
འཐབ་ཀྱི་མཇུག་བསྡོམ ས་ཁ་ཤོག ་བཅས་ཁྱིམས་ བཅས་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་གཏན་འབྤེབས་གཞྱིར་བཟུང་
ལུགས་ལྟར་གཏན་འབྤེབ ས་གཞྱིར ་བཟུང་བཟོ་ བཟོ་འགོད་བྱས་པའྱི་རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ལ་
འགོད་བྱས་པའྱི་རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ལ་ ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། སྟངས་འཛིན། འདྲྱི་རད་བཅས་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། སྟངས་འཛིན། འདྲྱི་རད་བཅས་ འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད།
བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད།

ནང་
གསྤེས།
༢

རྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང་དང༌། རྱིས ་ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང་དང༌། རྱིས་
ཞྱིབ ་ལས་དོན ་བྱྤེད ་ཕོག ས་ཀྱི་སྱིག ་གཞྱི་ཞྱིབ ་ ཞྱིབ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིབ་གསལ་སྱི་
གསལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ལག་ལྤེན ་
ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ།

བརྒྱ ་དང་ རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ།
དགུ།

བསྟར་རྒྱུ།

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་
ཕོགས་ཐོབ།

ནང་

རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕོག ས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། སྱི་ཁྱབ་རྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་གྱི་ རྱིས ་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་
གསྤེས། ༡ ལས་ཐོན་ཕོག ས་ཐོབ་དང༌། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་ ཕོག ས་དང༌། ཟུར་ཕོག ས། ལས་ཐོན ་ཕོག ས་ཐོབ ་དང༌།
བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་ ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ནས་
ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ།
གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ།

རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕོག ས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། སྱི་ཁྱབ་རྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་གྱི་ རྱིས ་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་
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ནང་

ལས་ཐོན ་ཐོབ ་ཐང་བཅས་ལ་གནོད ་སྐྱོན ་འགོ་ ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་

གསྤེས། ༢ གཞྱིའྱི་བསྒྱུར་བཅོས་དང་གཅོག་འཕྲྱི་མྱི་ཆོག

གནོད་སྐྱོན་འགོ་གཞྱིའྱི་བསྒྱུར་བཅོས་དང་གཅོག་འཕྲྱི་མྱི་
ཆོག

ཟུར་སོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༧
རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལྤེན།
ཡྱིག་ཨང་།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ཟུར་
བརོད།

ཟུར་སོན་

རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་ སྱི་ཁྱབ་རྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་གྱི་ རྱིས ་ཞྱིབ ་སྱི་ཁྱབ་

ཡྱིག་ཆ་

/ཁས་ལྤེན།

ཨང༌། ༧

པའྱི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལྤེན།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་ཞྤེས་བགྱི་བ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་རྱིས ་ཞྱིབ ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས ་ཐོན ་བྱུང་བ་
ལག ས ་ན། བཙན་བྱོལ ་བོད ་མྱིའ ྱི་བཅའ་

ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་དང༌། བོ་གཏད་ཀྱི་ཐོག་
ནས། རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་

སོ་མཐའ་དག་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་
འགལ་མྤེད ་ཐོག ་རང་དོན ་ཕོག ས་ལྷུང་དང༌།

འཇྱིག ས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་མྤེད ་པར། དྲང་
བདྤེན་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མྤེད་ཀྱི་སོ་ནས་རང་
གྱི་ལྤེག ས་ཉྤེས ་འབྱྤེད་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང༌།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཞྤེས ་བགྱི་བ། བོད ་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་

རྱིས ་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས་
ཐོན་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྱོལ ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་

ཁྱིམ ས་ལ་ཡྱིད ་ཆྤེས ་དང༌། བོ་གཏད་ཀྱི་ཐོག ་ནས།
རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་སོ་མཐའ་དག་
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་འགལ་མྤེད་ཐོག་རང་

དོན ་ཕོག ས་ལྷུང་དང༌། འཇྱིག ས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་
མྤེད ་པར། དྲང་བདྤེན ་ལྷག་བསམ་ཟོལ ་མྤེད་ཀྱི་སོ་

ནས་རང་གྱི་ལྤེགས་ཉྤེས་འབྱྤེད་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང༌།
ནུས་པ་གང་ཐྤེག་ཞུ་རྒྱུའྱི།

ནུས་པ་གང་ཐྤེག་ཞུ་རྒྱུའྱི།
༡

མཆོག ་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས ་ ༡
དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཡང་ན།
༢

ཁས་ལྤེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་
བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཡང་ན།

༢
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ཁས་ལྤེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཟུར་སོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས་གནང། འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་

བསྐྱར་བཅོས་ཡོང་དགོས་དོན་འདྱི་ཕལ་ཆྤེར་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁྱྤེན་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བཅར་ཁྱིམས་བསྐྱར་
བཅོས་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་ད་དུང་ལྷག་བསྡད་པ་དྤེ་དག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བལྟས་ནས་སྱི་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁྱྤེར་

ཡོང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱིན་སྟབས། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེར་ཚུད་དང་མ་ཚུད་དང་བརོད་པ་དང་པོ་ཞྤེས་
འགོ་བཞག་གྱི་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༢༠ པ་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་

བཏང་བཞག་པ་དྤེ་བཀའ་བོན་གཞན་ཟྤེར་བ་འདྱི་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཟྱིན་པ་འདྱི་གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་འདུག གཞན་ཟྤེར་བ་
འདྱི་མར་བཏོན་ནས་བཀའ་བོན་བདུན་ལས་མྱི་མང་བ་ཞྤེས་འདྱི་བརོད་པ་དང་པོར་དམྱིགས་བསལ་བགོ་གྤེང་དགོས་རྒྱུ་མྤེད་པ་

ཡྱིན་ན། འདྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས ་པ་རྤེས ་སུ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༩༦ པ་དྤེ།
འདྱིའྱི་ནང་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཟྤེར་ནས་དབུས་འདྱི་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་
ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོར་བགོ་གྤེང་དགོས ་ཀྱི་མྤེད་ན་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༩༧ པའྱི་ནང་
གསྤེས་དང་པོ་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཡར་བཅུག་པ་རྤེད། འདྱི་དང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཁང་ཟྤེར་བ་འདྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ།

བསྒྱུར་བ་འདྱི་མ་གཏོགས་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཁ་པ་དྤེ་ཚུད་
པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཟྤེར་བ་འདྱི་མ་

གཏོགས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་
ཀ་པ་དྤེ། ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ་དྤེ་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དྤེ་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞྤེས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཞྤེས་འདྱི་གཉྱིས་གཅྱིག་པོ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོར་བགོ་
གྤེང་མྱི་དགོས་པ་བྱས། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཁ་པ་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པ་དང་། དྤེར་བསྒྱུར་བ་ཕྱིན་པ་

དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་བཟོས་པ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ག་པ་
འདྱིར་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཞྤེས་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡར་བཅུག་བཞག་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་སྟབས་བརོད་
116

པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་འདྱི་ནས་དབུས་ཞྤེས་པ་འདྱི་

ཡར་བཅུག་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པ་དང་། དྤེ་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནས་
གསྤེས་ལྔ་པ་འདྱིར་དབུས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། ཚུད་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་བྱས། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་

པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༦ པ་དྤེར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཟྤེར་བ་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཟྤེར་བ་འདྱི་
གཉྱིས་གཅྱིག་པོ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༩༩
པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་འདྱི་རྤེད། འདྱིར་དབུས་ཟྤེར་བ་འདྱི་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཡར་བཅུག་
ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༠༦ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ཟྤེར་

བ་འདྱིའྱི་འོག་ནས་སྱི་ཁྱབ་ཟྤེར་བ་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་བརོད་པ་དང་པོ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༠༧ གྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་ཟྤེར་བ་དང། འོག་དྤེ་ནས་
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་གཅྱིག་པུར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་

བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་པ་དྤེར་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་ཟྤེར་བ་འདྱི་གཅྱིག་པུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་
ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེར་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་འགྱུར་བ་

ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༠༨ ནང་གསྤེས་དང་པོར་སྱི་ཁྱབ་
ཟྤེར་བ་འདྱི་གཅྱིག་པུ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་
གཉྱིས་པ་དྤེར་སྱི་ཁྱབ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཡར་བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་

ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༠༩ འགོ་བརོད་དང་ནང་གསྤེས་དང་པོ་གཉྱིས་ཀར་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་ཟྤེར་བ་འདྱི་འགྱུར་བ་
བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༠༩ ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེར་
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་ཞྤེས་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། ཟུར་བསོན་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ཟྤེར་བ་འདྱི་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་ཞྤེས་ད་ལྟ་དམ་

བཅའ་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་ཞྤེས་ཡར་བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་གོང་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཟྱིན་
པ་བཞྱིན་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་
བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་སྙན་སོན་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ།
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

སོ་བདུན་ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་
པ།

ཆ།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་

ཚིག་བརོད་གསར་པ།

ཟུར་བརོད།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ།
རང་འཇགས།

གཤམ་གསལ།
ནང་

གསྤེས།
༡

ཀ བོད ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆོལ ་ཁ་རྤེ་ནས་འོས ་
བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མྤེད་

ཀ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གནས་སྡོད ་
བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆོལ་

བཅུ་རྤེ།

ཁ་རྤེ་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཕོ་
མོ་ཁྱད་མྤེད་བཅུ་རྤེ།

ཁ རྱིང་མ་དང༌། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ། དགྤེ་ ཁ རྱིང ་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ། དགྤེ་
ལུགས། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ལྔ་པོ་རྤེ་
ལུགས། གཡུང་དྲུང་བོན།ཤཇོ་ནང་བཅས་
རྤེ་ནས་འོས ་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་
དྲུག་པོ་རྤེ་རྤེ་ནས་འོས ་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་
གཉྱིས་རྤེ།

འཐུས་གཉྱིས་རྤེ།

གསར་འཇུག

ག བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ ག བྱང་ཨ་རྱི་དང་། ལྷོ་ཨ་རྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་
ཁོང ས ་ནས ་འོས ་བསྡུ་བྱས ་པའྱི་ས ྱི་
བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་
འཐུས་གཉྱིས།
སྱི་འཐུས་གཉྱིས།

ང ཡུ་རོབ་ཁུལ་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་ ང ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་སྡོད་བོད་
འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས།
མྱིའ ྱི་ཁོང ས་ནས་འོས ་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས།

མྤེད།

ཅ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་
ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་
འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་
སྙན་གགས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱིན་སྟབས་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེར་ཚུད་དང་མ་ཚུད་དང་། བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་ལྟར་བྱས་
ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགོ་བརོད་འདྱིར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་

དང་། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཤམ་གསལ་ཟྤེར་བ་འདྱི་རང་འཇགས་རྤེད། དོན་ཚན་དང་པོའ ་ི
ཀ་པ་དྤེར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་གནས་སྡོད་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཡར་བཅུགས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་
པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་དགག་བྱ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཀ་པ་འདྱིར་ད་ལྟ་གནས་བཞྱིན་པའྱི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་

ཆོལ་ཁ་ཞྤེས་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་འདྱི་ཚིག་གསར་པ་ཞྱིག་བཅུག་གནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་
དང་ག་རྤེ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་རག་མྤེད་པའྱི་འགྤེལ་

བཤད་འདྱི་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་འགོ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་བཅུག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
འདྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་མར་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྤེང་དུས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་གཅྱིག་

ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ས་ཁུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བསྡད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུའང་ཁ་བྱང་ཡོད་པ་བྱས། ས་ཁུལ་
གཞན་ནས་སྱི་འཐུས་ལངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ཀྱིས་དགག་བྱ་གནང་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་འདྱི། དཔྤེར་ན་ང་ཚོ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཤྱི་ཡའྱི་ས་ཆ་འདྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་
ཨྤེ་ཤྤེ་ཡའྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་དང། དྤེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་དང་ནྤེའུ་ཛི་ལན་ཀྲྱི་དྤེ་དག་ལ་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་འཕྤེན་རྒྱུའྱི་

ཐོབ་ཐང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་མའང་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ག་རང་རྒྱབ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ད་ལྟའང་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་
ག་རང་རྒྱབ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཟྱིན་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཨོ་སྱི་

ཀྲོ་ལྱི་ཤྱི་ཡ་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཞན་དང། དྤེ་བཞྱིན་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་
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དང་ནྤེའུ ་ཛི་ལྤེན ་ཀྲྱི་ཚུད་སྡོད ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད ། སྱིག ་གཞྱིའ ྱི་འགོ་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན ་ན། འདྱིའ ྱི་ཐོག ་ལ་བགོ་གྤེང ་བྱྤེད ་རྒྱུ་

དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དགག་བྱ་བྱུང་མཁན་དྤེས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་། དྤེ་ནས་ཚུད་
དང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཐོག་ལ་འོས་བསྡུས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཏང་ནའང་རྤེད། མ་བཏང་ནའང་རྤེད་བལྟ་

རྒྱུ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས་ཚུད་པར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་
རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གནང་
སྟངས་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཡོང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་

ནང་དུ་སོན་མ་བགོ་གྤེང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་སོན་མ་བགོ་གྤེང་བྱུང་བ་འདྱི་
ར་བ་ནས་གོ་མ་མོང། ད་ལན་ཚིག་དོན་གསར་པ་ཞྱིག་བཅུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེར་ད་ལྟ་ག་རྤེ་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་

པ་རྤེད་ཞུས་ན། འགྤེལ་བཤད་འདྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་བསྐྱོན་གནང་སོང། ད་ལྟ་བར་དུ་འོས་བསྡུའྱི་

ཐོབ་ཐང་མ་རག་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་
རོགས་གནང། )ལགས་སོ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཆོགཤ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་

ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥༩ པ་འདྱིར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་བཀག་འགོག་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད།
འདྱིའྱི་ནང་དུ་"ཁྱིམས་ཡྱིག་གམ་སྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིག་གོས་གཞྱིར་འཇུག་རྒྱུར་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་བཀག་འགོག་བྱ་

རྒྱུའྱི་གོས་འཆར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་དགག་བྱའྱི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང། ཁྱིམས་
ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་འདོན་མྱི་སོ་སོས་དོན་གནད་སྐོར ་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་རྤེ་བྱས་རྤེས། བགོ་གྤེང་མ་དགོས་པར་འོས་

བསྡུས་མང་མོས ་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་"ཞྤེས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག ་གྱིས ་དགག་བྱ་གནང་བ་རྤེད། འདྱིར་གསལ་

བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་རྤེད། ཚོགས་གཙོར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་འདྱི་ཞུས་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་ད་ལྟ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་གཅྱིག་པུ་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་གཞྱི་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་ག་རྤེ་ཁྱྤེར་དགོས་པ་དང་བགོ་

གྤེང་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་རྤེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མ་བཀག་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་སད་པ་ཡྱིན་ན། ང་
རང་ཚོས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནས་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་མཁྱྤེན་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་

ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕྱིས་སུ་ཚོགས་གཙོར་ཐད་ཀར་རོད་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་། གོས་
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ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་དྤེ་དག་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱུང་བར་བརྟྤེན།

འདྱི་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ལུང་ཞྱིག་དྲངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༧༣ པ། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གྱི་བསམ་འཆར། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་གོ་རྱིམ་དང་སྟངས་འཛིན་བྱྤེད་

ཕོགས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། སྱིག་གཞྱི་ཁགཤཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སོལ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དོགས་པ་བྱུང་ཚེ་

ལས་རྱིམ་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་འགོ་བཙུགས་བྱ་ཉྤེའམ་བྱས་མ་ཐག་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་
འདོན་ཆོགཤ ༢༽ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ལ་སོན་བརྡ་མ་དགོས་ཤྱིང་། ཐད་ཀར་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་
དང་སྦྲགས་བསམ་འཆར་འདོན་འཐུས། ༣༽ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ནང་ཚོགས་གཙོས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་

པའྱི་ལས་རྱིམ་དང་བཅའ་ཁྱིམས་སམ། སྱིག་གཞྱི། ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སོལ་ལུགས་གང་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དོགས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་། དྤེའྱི་ཚབ་ཏུ་ལས་རྱིམ་ཇྱི་འདྲ་དགོས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གསལ་པོ་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་མདོར་

བསྡུས་སུ་བརོད་དགོས། ༤༽ བཅའ་ཁྱིམས་སམ། སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་གང་དང་འགལ་བའམ་འགལ་བར་དོགས་པ། ཡང་ན་
རྒྱུན་གོམས་སོལ་ལུགས་གང་དང་འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མྤེད་པ་དང་། མྱི་འགལ་བ་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་
ཡྱིན ་གསལ་པོ་མྤེད ་རྱིག ས་ལ་ངོས ་ལྤེན ་མྱི་དགོས ་ཤ ྱིང། གསལ་པོ་ཡོད ་ན་བསམ་འཆར་ངོས ་ལྤེན ་ཐོག ་ཚོག ས་གཙོས ་
དགོངས་དཔྱད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གཤམ་གསལ་གང་རུང་གནང་རྒྱུ།
ཀ

བསམ་འཆར་ངོས་ལྤེན་མྱི་འོས་པས་ལས་རྱིམ་སོན་མ་རང་འཇགས་བྱ་རྒྱུ།

ཁ

བསམ་འཆར་ངོས་ལྤེན་གྱིས་ལས་རྱིམ་བསྐྱར་བཅོས་བསམ་འཆར་བཞྱིན་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་

ག

བསམ་འཆར་ངོས་ལྤེན་འོས་མྱིན་རྟོག་ཞྱིབ་ཆྤེད་འབྤེལ་ཡོད་ལམ་རྱིམ་གནས་སྐབས་ཕར་འགངས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་

ང

གང་རུང་ཚོགས་ཐྤེངས་དྤེར་རྱིས་མྤེད་བྱ་རྒྱུ།
འོག་མ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ།

ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ཐོག་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ལ་ཆ་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ལས་བགོ་གྤེང་
མྱི་ཆོག

ད་དུང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་
འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་མར་སྙན་སོན་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ས་རྤེད། ཚུད་
པར་དགག་བྱ་བྱུང་ཙང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོ་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། དགག་བྱ་གནང་མཁན་མྤེད་སྟབས་འདྱི་

ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་མཁན་ཡོད་དམ། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི གནད་དོན་འདྱི་མགོ་འཚོས་
པ་བྱ་དགོས། ཚིག་གྱི་དག་ཆ་ནོར་བའམ་དོན་གནད་ཁག་ལ་དོགས་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། སྱི་འཐུས་
རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་ནས་ཞྤེས་གསལ་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད། དོན་གནད་འདྱི་རྱིས་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་བསྐྱོན་གནང་སོང། ཕལ་ཆྤེར་སོ་སོ་ནོར་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སྟྤེ། འདྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག དཔལ་
ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དྤེར་ཁ་སང་ངས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་

ཁུངས་དང་འབྤེལ་ནས་ཉྱི་ཧོང་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་དམ། ང་ལ་འདྱི་ཤྤེས་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་ཞྤེས་

ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། འདྱི་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང། བྱང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་མ་གཏོགས་བོད་པ་གཞན་
ལ་ཐོབ་ཐང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ར་བ་ནས་བདྤེན་པ་རྤེད་
མྱི་འདུག འདྱི་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་རྤེད། འདྱི་ཁ་གསལ་པོ་དགོས་པ་རྤེད། མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་རག་མ་བྱུང་

ཞྤེས་བོ་ཕམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་གྱིས་མ་འགྱིག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་ཚོས་ནོར་བ་

རྤེད། འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ན་བསམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེར་དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བྱ་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི།
ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། (དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་རྤེད།) ལགས་སོ་
འདྱི་རྤེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་དཔལ་ལན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་སྐབས་ངས་འདྱི་ཞུས་ཡོད།

འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཏོག ་ཙམ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག ་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ།
ཚོགས་གཙོས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་མ་རག་པ་ཞྱིག་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རྤེད། འདྱི་འགྤེལ་བཤད་འདྱི་ཡག་པོའང་མ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ར་བ་རང་ནས་ད་
ལྟ་བར་དུ་བཀག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་ང་རང་ཚོས་སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་ལྟར་བཀག་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། བཅའ་ཁྱིམས་
ཀྱི་དགོངས་དོན་ཐོག་ནས་ར་བ་ནས་བཀག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁ་སང་གྱི་ལན་འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཡུ་རོབ། བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ཕུད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་
འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་འདྱི་འགོ་ཡོད་དང་མྤེད་སྐོར་སོན་མ་སྐབས་ ༡༤།༡༥ སྐབས་སུ་ས་གནས་སོ་སོར་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་
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དགོས་ཟྤེར་བའྱི་སྙན་ཞུ་མང་པོ་ཞྱིག་སླྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། སྙན་ཞུ་དྤེ་དག་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་སོད་མ་
ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང། བཀོད་ཁྱབ་ཡྱི་གྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཡོད་ངྤེས་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་
ན། ཚིག་བརོད་འདྱིའྱི་སང་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་ངྤེས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་དང་བཅའ་ཁྱིམས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱྤེད་མཁན་གྱི་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་

འདྱི་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་བར་གཅྱིག་བཏང་བཞག་ཡོད། སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་
མ་བྱུང་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ད་ལྟ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཤྱི་ཡའྱི་ས་ཁུལ་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཤྱི་

ཡའྱི་ས་ཁུལ་ལབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་ཕུད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཟྤེར་
བ་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐྤེ ངས་གཉྱིས་སླྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་གཙོས་སྐབས་ ༡༡ གྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་མཁན་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་བགོ་གྤེང་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་མར་སྙན་སོན་ཞུས་

པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཤྱི་ཡའྱི་ས་ཁུལ་གྱི་མྱི་མང་དྤེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ ནང་དུ་བླུགས་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་
གསུང་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་པོ་ ཞྱིག་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་ཡོད། འགྤེལ ་
བཤད་བརྒྱབས་ནས་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཤྱི་ཡའྱི་ས་ཁུལ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ནང་

དུ་ཐྤེངས་མ་གཉྱིས་འདྱི་སོད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱི་ལས་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་འདྱི་རྤེས་སུ་མར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ན་འགྱིག་

གྱི་འདུག ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་བཅུ་རྤེ་བཅུ་རྤེ་བླུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་
ཐང་འདྱིའྱི་ནང་དུ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛི་ལྤེ ན་དང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་

འོས་བླུགས་ཡོད་དམ་མྤེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཕར་སྐད་ཆ་དྲྱི་བ་
ཞྱིག་བཏང་བཞག་ཡོད། འདྱི་ལ་ལན་སླྤེབས་པའྱི་རྤེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་དྤེ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་བྱས་ནས་རྤེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་
འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་
སྙན་གགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་འདྱི་སྙན་སོན་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ།
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ག་དྲུག་པ། བཀའ་བོན་གཞན་གྱི་འོས་འདྤེམས།

ཟུར་བརོད།

བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདྤེམས།

སྱིད་སྐྱོང་དྤེས་རང་གྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བོན་གྱི་མྱི་འགོ་ རང་འཇགས།
བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་མྱི་འགོའ ་ི གསལ་བཤད་དང་འོས་
བསྡུ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་ཡྱིན་པས་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡང་གོང་དུ་གཞན་དྤེ་དང་གཅྱིག་པ་རྤེད། བཀའ་བོན་གཞན་ཟྤེར་བའྱི་
གཞན་གཅྱིག ་པུ་བཏོན་པ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཞུང་འབྤེལ ་སྱིག ་གཞྱི་བསྐྱར་

བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་
ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

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

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།

དོན་ཚན།
ལྔ་པ།
ནང་

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེའྱི་ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེའྱི་
འགན་དབང༌།

འགན་དབང༌།
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གསྤེས།
༤

གོས ་ཚོག ས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་དུས་ཐོག ་བཀའ་ གོས ་ཚོག ས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་དུས་ཐོག ་བཀའ་དྲུང་
དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་ ཡྱིག་ཚང་ངམ། སྱིད་སྐྱོང་། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
འབུལ་གཏོང་དང་བཀའ་ལན་དུས་ཐོག་འབྱོར་ སོ་སོ་བཅས་ལ་འབུལ་གཏོང་དང་བཀའ་ལན་དུས་
མྱིན་རྟོག་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ།

ཐོག་འབྱོར་མྱིན་རྟོག་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ ༢༠ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་
ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ ༢༡ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

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

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བརྒྱད་པ། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དབང༌།
ནང་

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།
བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དབང༌།

བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་ནྱི། བཀའ་བོན ་ བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་ནྱི་སྱིད ་སྐྱོང ་དང་།

གསྤེས། ༢ ཚང་མ་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡྱིན ་ བཀའ་བོན ་རྣམས་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་
པས་བོད ་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་ར་བའྱི་སྱིད ་ ཡྱིན་པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ར་བའྱི་སྱིད་
བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོན་གནད་རྣམས་ བྱུས་དང་འབྤེལ ་བ་ཡོད ་པའྱི་དོན ་གནད་རྣམས་
བཀའ་བོན ་སྱི་མོས ་སམ་མང་མོས ་ཀྱི་གོས ་ སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམས་སྱི་མོས་སམ་མང་
དོན ་ཐག་གཅོད ་བྱྤེད ་དགོས ་པ་ལས་བཀའ་ མོས ་ཀྱིས ་གོས ་དོན ་ཐག་གཅོད ་བྱྤེད ་དགོས ་པ་
བོན་བྱྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་མྱི་ཆོག

ལས་སྱིད ་སྐྱོང ་ངམ་བཀའ་བོན ་བྱྤེ་བག་པ་ཞྱིག ་
གྱིས་ཐག་གཅོད་མྱི་ཆོག
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བཀའ་བོན ་ཚང་མ་མཉམ་འདུས་ཀྱིས ་སྱི་ སྱིད ་སྐྱོང ་དང་བཀའ་བོན ་རྣམས་མཉམ་འདུས་
ནང་

འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་དང༌། དྤེའ ྱི་རྒྱུ ན་ལས་ ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང༌། དྤེའྱི་རྒྱུན་ལས་

གསྤེས།

བཅས་ལ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག ་ནས་ལས་ བཅས་ལ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག ་ནས་ལས་དོན ་

༤

དོན ་སྙན་ཞུ་དང་དྲྱི་བར་ལན་འདྤེབ ས་བྱྤེད ་ སྙན་ཞུ་དང་དྲྱི་བར་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགོས།
དགོས།

བཅུ་

བཀའ་ཤ ག་ལྷན་ཚོག ས་དང༌། ཐག་གཅོད ་ བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་དང༌། ཐག་གཅོད་གནང་

ནང་

ཛ་དྲག་དམྱིག ས་བསལ་ལྷན་ཚོག ས་རྱིག ས་ ཛ་དྲག་དམྱིགས་བསལ་ལྷན་ཚོག ས་རྱིགས་ཕུད།

གཉྱིས་པ། གནང་ཕོགས།

ཕོགས།

གསྤེས། ༡ ཕུད། འཆར་ཅན་རྤེས་གཟའ་མྱིག་དམར་དང༌། འཆར་ཅན་རྤེས་གཟའ་མྱིག་དམར་དང༌། པ་སངས་
པ་སངས་གཉྱིས ་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ གཉྱིས ་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གནང་རྒྱུ་དང༌།
གནང་རྒྱུ་དང༌། གཞུང་འབྤེལ ་ཕོག ས་བསྐྱོད་ གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱིས་ངོ་བཞུགས་མྤེད་
ཀྱིས་ངོ་བཞུགས་མྤེད་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་བཀའ་ ན་ལས། དྤེ་མྱིན་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་མ་
བོན ་ཚ ང་མ ་ངྤེས ་པར་ལྷ ན་བཅར་ག ནང་ ངྤེས་པར་ལྷན་བཅར་གནང་དགོས། གཞུང་འབྤེལ་
དགོས ། གཞུང་འབྤེལ ་ལས་དོན ་དབང་གྱིས ་ ལས་དོན ་དབང་གྱིས ་ལྷན་བཅར་མ་ཐུབ་སྐབས་
ལྷན་བཅར་མ་ཐུབ་སྐབས་བཀའ་དྲུང་ལ་དྤེ་ བཀའ་དྲུང་ལ་དྤེ་དོན་བརྡ་ལན་གནང་དགོས་ཤྱིང༌།
དོན ་བརྡ་ལན་གནང་དགོས ་ཤྱིང ༌། ཛ་དྲག་ ཛ་དྲག་དམྱིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་གནང་དགོས་
དམྱིག ས་བསལ་ལྷན་ཚོག ས་གནང་དགོས ་ གྱུར་ཚེ་བཀའ་དྲུང་ནས་ཚོགས་བརྡ་འབུལ་དགོས།
གྱུར་ཚེ་བཀའ་དྲུང་ནས་ཚོག ས་བརྡ་འབུལ་
དགོས།

བཅུ་

ལས་དོན་ཐག་གཅོད།

ལས་དོན་ཐག་གཅོད།

ནང་

པའམ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག ་ཚང་ནས་སྙན་སྤེང ་ བཏོན་པའམ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་སྙན་སྤེང་

གསུམ་པ། བཀའ་བོན ་སུ་རུང་ནས་གོས ་འཆར་བཏོན ་ སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་སུ་རུང་ནས་གོས་འཆར་
གསྤེས། ༡ ཞུས་རྱིག ས་བཅས་ཆབ་སྱིད ་དང༌། འཛིན ་ ཞུས་རྱིག ས་བཅས་ཆབ་སྱིད ་དང༌། འཛིན ་སྐྱོང ་
སྐྱོང་གང་ཅྱིའྱི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྐབས་ གང་ཅྱིའྱི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྐབས་ཚང་མ་

ཚང་མ་དགོངས་མཉམ་སྱི་མོས་བྱུང་ན་དང༌། དགོངས་མཉམ་སྱི་མོས་བྱུང་ན་དང༌། དྤེ་མྱིན་སྱིད་
དྤེ་མྱིན་བཀའ་བོན་ངོ་ཡོད་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་ སྐྱོང ་དང་བཀའ་བོན ་ངོ་ཡོད་མང་མོས་ཀྱིས ་ཐག་
གཅོད ་གནང་རྒྱུ། དྤེ་ཡང་འབྤེལ ་ཡོད་བཀའ་ གཅོད་གནང་རྒྱུ། དྤེ་ཡང་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན ་
བོན ་ངྤེས ་པར་ཡོད ་དགོས ་པ་མ་ཟད། གོ་ ངྤེས ་པར་ཡོད ་དགོས ་པ་མ་ཟད། གོ་བསྡུར་ཐག་
བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་རྱིགས་ར་འཛིན་ལག་ གཅོད་བྱུང་རྱིག ས་ར་འཛིན ་ལག་ལྤེན་དགོས ་པ་
ལྤེན ་དགོས ་པ་ལས། རང་ཉྱིད ་མོས ་མཐུན་ ལས། རང་ཉྱིད་མོས་མཐུན་མྤེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་
126

མྤེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་རྱིགས་མྱི་ཐོན་པ་དགོས།
ནང་

རྱིགས་མྱི་ཐོན་པ་དགོས།

བཀའ་ཤག་གྱི་སྱི་བྱྤེའྱི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་ བཀའ་ཤག་གྱི་སྱི་བྱྤེའྱི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་ཚང་

གསྤེས། ༢ ཚང་མ་བཀའ་བོན ་ལྷན་རྒྱས་མཉམ་གོས ་གོ་ མ་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་ལྷན་རྒྱས་མཉམ་གོས་
བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་གནང་དགོས ་པ་དང༌། གོ་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་གནང་དགོས་པ་དང༌། ལྷག་
ལྷག་པར་ལས་དོན ་དམྱིག ས་བསལ་དང༌། པར་ལས་དོན་དམྱིགས་བསལ་དང༌། དངུལ་གོན་
དངུལ་གོན ་འཕར་མ་གཏོང ་ཕོག ས་ཀྱིས ་ འཕར་མ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱིས་མཚོན་ལས་དོན་གང་
མཚོན ་ལས་དོན ་གང་ཅྱི་གོ་བསྡུར་མྤེད ་པར་ ཅྱི་གོ་བསྡུར་མྤེད་པར་སྱིད ་སྐྱོང ་ངམ་བཀའ་བོན ་
བཀའ་བོན་སུ་ཐད་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་མྱི་ སུ་ཐད་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་མྱི་ཆོག
ཆོག
ནང་

བཀའ་བོན ་རྣམས་གཞུང་འབྤེལ ་ལས་དོན ་ སྱིད ་སྐྱོང ་ངམ་བཀའ་བོན ་རྣམས་གཞུང་འབྤེལ ་

གསྤེས། ༣ ཆྤེད་ཕོགས་ཕྤེབས་ཀྱིས་མ་མཐར་ངོ་བཞུགས་ ལས་དོན ་ཆྤེད ་ཕོག ས་ཕྤེབ ས་ཀྱིས ་མ་མཐར་ངོ་
གཅྱིག་ལས་མྤེད་པ་བྱུང་ཚེ། འཆར་ཅན་འཛིན་ བཞུགས་གཅྱིག་ལས་མྤེད་པ་བྱུང་ཚེ། འཆར་ཅན་
སྐྱོང ་ལས་དོན ་སྐོར ་ཐག་གཅོད ་གནང་ཆོག ་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་སྐོར་ཐག་གཅོད་གནང་ཆོག་
ཅྱིང ༌། འ ོན ་ཀ ང་ལ ས ་ད ོན ་ག ལ ་ཆ ྤེ་ ད ང༌། ཅྱིང ༌། འོན ་ཀང་ལས་དོན ་གལ་ཆྤེ་དང༌། གསར་
གསར་གཏོད་བཅས་འཆར་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ གཏོད་བཅས་འཆར་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་ཐག་
རྱིགས་ཐག་གཅོད་མྱི་ཆོག་པ་དང༌། ཛ་དྲག་གྱི་ གཅོད ་མྱི་ཆོག ་པ་དང༌། ཛ་དྲག་གྱི་ལས་དོན ་
ལས་དོན་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་ཕོགས་ཕྤེབས་བཀའ་ རྱིགས་བྱུང་ཚེ་ཕོགས་ཕྤེབས་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་
བོན ་རྣམས་ལྷན་འཛོམ ས་དགོས་པའྱི་བརྡ་ཐོ་ བོན ་རྣམས་ལྷན་འཛོམ ས་དགོས ་པའྱི་བརྡ་ཐོ་

བཅུ་བཞྱི་
པ།

ནང་

འབུལ་དགོས།

འབུལ་དགོས།

ལས་དོན་སྙན་ཞུ།

ལས་དོན་སྙན་ཞུ།

བཀའ་བོན ་གང་ཞྱིག་གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན ་ སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་གང་ཞྱིག་གཞུང་འབྤེལ་
ཆྤེད ་ཕོག ས་ཕྤེབ ས་གནང་དགོས ་གྱུར་ཚེ་ ལས་དོན་ཆྤེད་ཕོག ས་ཕྤེབས་གནང་དགོས ་གྱུར་

གསྤེས། ༡ བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོན ་དགོས་པ་ ཚེ་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་འཁོལ ་ཞུ་ཐོན ་དགོས ་པ་
ཡྱིན ། དྤེ་མ ཚུངས་ཕྱིར ་འཁོར ་རྤེས ་སྱིག ་ ཡྱིན ། དྤེ་མཚུངས་ཕྱིར ་འཁོར ་རྤེས ་སྱིག ་མཐུན་

མཐུན་ལམ་གོན ་དང༌། འགོ་གོན ་གཞན་དག་ ལམ་གོན ་དང༌། འགོ་གོན ་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་
བཅས་ཀྱི་རྱིས ་ཁ་དང་ལས་བསྡོམ ས་འཕྲལ་ རྱིས ་ཁ་དང་ལས་བསྡོམ ས་འཕྲལ་འབུལ་གནང་
འབུལ་གནང་དགོས།

དགོས།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་དག་གནད་དོན་གཅྱིག་རང་རྤེད ། གཙོ་བོ་སྱིད་སྐྱོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་འབུར་དུ་བཏོན་མྤེད་པས་གོ་བ་ལྤེན ་ཕོགས་དྤེ་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། འདྱི་དོན་ཚན་ཡོངས་རོགས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པས་མཉམ་དུ་ལྤེན་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ།
མྤེད་པ་ཡྱིན་པས་ཚུད་པ་ཡྱིན། བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཚན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཚང་མའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཞུང་

འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

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

ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བཅུ་དགུ་ དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།
དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག

པ།

ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཞུང་གྱི་དོན ་གཅོད་རྣམས་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་སྱིད་སྐྱོང་

ནང་

བཀའ་བོན ་ཚང་འཛོམ ས་ཞྱིབ ་གོས ་དྲག ་ དང་བཀའ་བོན ་ཚང་འཛོམ ས ་ཞྱིབ ་ག ོས ་དྲག ་

གསྤེས། ༡ འདྤེམས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐོ་འཛུགས་ འདྤེམས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་
གནང་བར་ྋགོང ་ས་སྐྱབས་མགོན ་ཆྤེན ་པོ་ བར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག ་གྱི་སྐུ་

མཆོག ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་གནས་བསྩལ་ ཚབ་ཀྱི་མཚན་གནས་བསྩལ་རྒྱུར་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་
རྒྱུ ར་སྱིག ་གཞྱི་འདྱིའ ྱི་དོན ་ཚན་ཁག་དང་ དོན ་ཚན་ཁག་དང་བསྟུན་གནང་མ་དགོས ་ཤྱིང ༌།
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ཟུར་བརོད།

བསྟུན་གནང་མ་དགོས ་ཤྱིང ༌། བསྐོ་གཞག་ བསྐོ་གཞག་འདྱི་རྱིག ས་ཀྱི་མྱི་འགོ་ལས་བྱྤེད ་མ་
འདྱི་རྱིག ས་ཀྱི་མྱི་འགོ་ལས་བྱྤེད ་མ་ཡྱིན ་པ་ ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཕོགས་རྱིམ་དང་ཁྤེ་ཕན་གཞན་
ཞྱིག ་ཡྱིན ་ན་ཕོག ས་རྱིམ ་དང་ཁྤེ་ཕན་གཞན་ དག་བསྐོ་གཞག་དང་ཆབས་ཅྱིག ་གཏན་འབྤེབ ས་
དག ་བསྐ ོ་ ག ཞག ་དང་ཆ བས་ཅྱིག ་ག ཏན་ གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་དོན ་གཅོད་
འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ ལས་རྒྱུན་རྱིང་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་དང་དྤེའྱི་ཐོབ་
ན་དོན་གཅོད་ལས་རྒྱུན་རྱིང་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་ ཐང་ཡོད་ཅྱིང༌། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལོ་བཞྱི་ཟྱིན་
རྱིམ ་དང་དྤེའྱི་ཐོབ ་ཐང་ཡོད་ཅྱིང༌། སྱིག ་གཞྱི་ མ ཚ མ ས ་ག ནས ་སོ་ བྱ ་རྒྱུ ་དང། དག ོས ་ག ལ ་
གཞྱིར་བཟུང་ལོ་བཞྱི་ཟྱིན་མཚམས་གནས་སོ་ དམྱིགས་བསལ་ཅན་བྱུང་རྱིགས་ལ་ལོ་གཉྱིས་ཕར་
བྱ་རྒྱུ་དང། དགོས་གལ་དམྱིགས་བསལ་ཅན་ འག ངས་ཆོག ་རྒྱུ ། དོན ་གཅོད ་འཁྱུར་རྤེས ་ས ྱི་
བྱུང་རྱིག ས་ལ་ལོ་གཉྱིས ་ཕར་འགངས་ཆོག ་ མཚུངས་གནས་སར་བྱུང་ན་ལས་དྤེ་མྱིན་སོན་མའྱི་
རྒྱུ ། དོན ་གཅོད ་འཁྱུར་རྤེས ་ས ྱི་ མཚུངས་ གནས་རྱིམ ་དང༌། རྒན་རྱིམ ་གང་ཡྱིན ་གྱི་གལ་
གནས་སར་བྱུང་ན་ལས་དྤེ་མྱིན ་སོན ་མའྱི་ མཚམས་རང་སོར་གནས་རྒྱུ།
གནས་རྱིམ་དང༌། རྒན་རྱིམ་གང་ཡྱིན་གྱི་གལ་
མཚམས་རང་སོར་གནས་རྒྱུ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ལ་སྐུ་ཚབ་དང་སྱིད་སྐྱོང་ཟྤེར་བ་མ་གཏོགས་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་དང་།
བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ ༢༣ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།
ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ལས་དོན་གཟྤེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟྤེངས་རྟགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ལྔ་པ།

གཟྤེངས་རྟགས་སོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག

ནང་

འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་འབྤེལ ་ འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་འབྤེལ ་ཡོད ་

ཟུར་བརོད།

གཟྤེངས་རྟགས་སོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག

གསྤེས། ༡ ཡོད་ལས་བྱྤེད་དམ། བཀའ་བོན ། སྱི་འཐུས། ལས་བྱྤེད་དམ། སྱིད་སྐྱོང་། བཀའ་བོན། སྱི་འཐུས།
ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་པ། རང་དབང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ ཁྱིམ ས་ཞྱིབ་པ། རང་དབང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་
འགན་འཛིན ་བཅས་ཀྱིས ་ལས་བྱྤེད་སོ་སོའ ་ི འཛིན ་བཅས་ཀྱིས ་ལས་བྱྤེད ་སོ་སོའ ་ི རང་འཁྱིའ ྱི་
རང་འཁྱིའྱི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་གང་རུང་གྱི་ འཆར་འཕར་ལས་དོན ་གང་རུང་གྱི་ཐོག ་ཐུགས་
ཐོག ་ཐུགས་འདོད ་མ་ཁྤེང ས་པའྱི་ཚིག ་ཐོ་ འདོད་མ་ཁྤེངས་པའྱི་ཚིག་ཐོ་ཁུངས་ལན་ཡྱིག་ཐོག ་
ཁུངས་ལན་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པར་དབུས་ཀྱི་ ཏུ་བཀོད་པར་དབུས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང༌། འགན་འཛིན ་དང༌། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས ་
ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས ་ལྤེན ་ཡོད་པ་མ་ ལྤེན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ།
ཡྱིན་པ།

བདུན་པ།
ནང་

གཟྤེངས་རྟགས་སོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག་
ཚོགས་ཆུང༌།

གཟྤེངས་རྟགས་སོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་
ཆུང༌།

གསྤེས། ༢ ས ྱི་ཁྱབ་རྱིས ་ཞྱིབ ་འག ན་འཛིན ། ཚོག ས་ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ།
གཞོན།

ཚོགས་གཞོན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་
རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ཡང་གཅྱིག ་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རྤེད། སྱིད་སྐྱོང་དང་རྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་རྱིས ་ཞྱིབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པ་ལ་
དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ ༧ པ་ལ་ནང་གསྤེས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་གསྤེས་ ༢ པ་བྱིས་འདུག་མ་
གཏོགས། ༡།༢།༣ པ་ཚང་མ་མ་བྱིས་ན། ནམ་ཞྱིག་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་ལྷག་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་སོང་། ནང་གསྤེས་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། རང་འཇགས་འབྱི་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་མྱིན་ནམ་བསམས་སོང་སྟྤེ།
འདྱི་ཡང་དགོངས་པ་བཞྤེས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་གཟྤེངས་རྟགས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ལས་
བྱྤེད་ཚང་མའྱི་ཐོ་དྤེབ་ནང་ནམ་རྒྱུན་གྱི་གསང་བའྱི་ཚིག་བཀོད་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་སྱིད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།
འདྱིར་སྱིད་སྐྱོང་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས།

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་ཐད་ཀར་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོག་ལ་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་
བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་གཞན་པ་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེས་ན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ལ་གཟྤེངས་
རྟགས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། དྤེ་ལ་དགག་བྱ་སྱིད་སྐྱོང་ངོས་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཆ་རྐྱྤེན་ལ་བཞག་དགོས ་
འདུག་བྱས་ཏྤེ་སྱིད་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་པ་རྤེད།

དོན་ཚན་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེ། སང་དྤེར་མང་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་པ་འགོ་བསྡད་ཡོད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཚེག་ཚེག་བྱིས་

ནས་སང་གྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ཚོ་ཚེག་ཚེག བར་ལ་ཏོག་ཙམ་བྱིས། ཡང་འོག་ལ་ཚེག་ཚེག་བྱིས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་རྤེས་མ་དྤེ་ལ་བསྐྱར་

བཅོས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ། སོན་གྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་མ་འཁྱྤེར་བའྱི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད། སོན་མ་གོས་ཚོགས་སྐབས་ ༡༢།༡༣ ལ་བགོ་གྤེང་མང་པོ་བྱུང་ནས་ཕྱིས་སུ་འདྱི་ཚང་མ་འབྱི་རྒྱུ་བྱས་པ་རྤེད། དྤེས་ན་དྤེ་

ལ་ཤོག་བུ་མང་པོ་འགོ་ས་རྤེད་བསམ་ནས་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་གཅྱིག་པུར་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་པས། ནང་གསྤེས་ ༢ པ་གཅྱིག་པུ་
བྱིས་ཏྤེ་འཁུར་ཡོང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་མ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་སོན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་དྤེ་ཡང་བཀའ་བོན་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཏོགས་བསྡད་པ་རྤེད། བཀའ་བོན་དང་སྱིད་
སྐྱོང་ཟྤེར་ནས་ཐ་སྙད་དྤེ་ཟུར་དུ་ཕྤེ་ཡྱི་ཡོད་པར་བརྟྤེན་སྱིད་སྐྱོང་དྤེ་སར་བཞག་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་།

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་འོག་དྤེར་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ མཚམས་དྤེ་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟྤེར་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་གསུམ་
ཀར་ལ་གོ་འགོ་བ་ཞྱིག་རྤེད། གང་ལྟར་འདྱི་འདྲའྱི་སྐྱོན་གནད་ཅྱིག་སུས་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ ་ི ཐད་ཀར་ཡོད་པའྱི་ལས་
ཁུངས་དྤེའྱི་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་པུ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ལ་གཟྤེངས་

རྟགས་སོད་ཡུལ་གྱི་འོས་གཞྱི་དྤེ་འབྱོར་ཚར་བའྱི་རྤེས་སྐྱོན་གནད་ཅྱིག་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་སུ་ཡྱིན་ནའང་བཏོན་ཆོག་

གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་བོན་སུ་ཡྱིན་ནའང་བཏོན་ཆོག་གྱི་རྤེད། སྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་ནའང་བཏོན་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་སུ་
ཡྱིན་ནའང་བཏོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་སྱིད་སྐྱོང་ཟུར་དུ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། གོང་དུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་སྟངས་ཀྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོས་དྤེ་
བཞྱིན་མཐོང་སྟྤེ་ལན་དྤེ་བཞྱིན་བརྒྱབས་པ་རྤེད། ཡང་སོ་སོའ ་ི ཁྱབ་ཁོངས་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་རྱིས ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་

ཐུགས་འདོད་མ་ཁྤེངས་པའྱི་འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་དམ་སྱིད་སྐྱོང་། བཀའ་བོན། བཀའ་
ཤག སྱི་འཐུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་སོ་སོའ ་ི རང་འཁྱིའྱི་འཆར་

འཕར་ལས་དོན་གང་རུང་ཐོག་ཐུགས་འདོད་མ་ཁྤེངས་པའྱི་ཚིག་ཐོ་ཁུངས་ལན་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པར་དབུས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། ལས་བྱྤེད་འདྱི་ནང་མཚན་འཁོད་ཡོད་

པ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་བཏོན་ཆོག་པ་ལ་གོ་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་ནས་དྤེ་ག་རང་གོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་སོན་ནས་གོ་
ཡྱི་ཡོད་ན། མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་རང་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚུད་པ་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མྤེད་ན། དང་པོ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཅྱིག ་བལྟ་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ དྤེ་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས ་པ་དང་
གསུམ་པ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་བཤད་ཆོག་གྱི་རྤེད། ལམ་ཁ་དྤེ་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ལམ་ཁ་བཟོས་པ་ལ་ཏག་ཏག་མ་འགོ་
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ནས། ང་ཚོ་བགོ་གྤེང་ཚུལ་དུ་འགོ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བརོད་པ་དང་པོ་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་
པ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་གཙོ་འཁྲུག་བཞྱིན་འདུག ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག ང་ཡང་འཁྲུག་འགོ་ཡྱི་འདུག ངས་ད་ལྟ་
ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། རྱིང་པོ་གང་ཡང་མྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་ལ། སྱིད་སྐྱོང་། བཀའ་བོན། སྱི་འཐུས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་
ཚན། ཟྤེར་བ་དྤེར་ངས་འདྱི་བསམ་བསྡད་ཡོད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིད་སྐྱོང་སང་ལ་སླྤེབས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་

འདུག འདྱི་ནས་མར་ནམ་རྒྱུན་གྱི་གོ་རྱིམ་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཞྱིག་སང་ལ་མར་བཏང་བསྡད་པ་དྤེ། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡྱིན་པར་
བརྟྤེན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དྤེ་དག་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། དྤེའྱི་འོག་མ་དྤེའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་ཀར་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་

ཨང་ ༢༤ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་
སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

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

བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ལྔ་པ།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས།

ནང་

སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ་ སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན ་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ་

༡

དབང་ལན་པའྱི་ འོས ་བསྡུ ་ལས་ཁང་ཞྱིག ་ དབང་ལན་པའྱི་དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་

གསྤེས།

འོས ་བསྡུའྱི་ལས་དོན ་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད ་དུ་རང་ འོས ་བསྡུའྱི་ལས་དོན ་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད ་དུ་རང་
དགོས།

ཞྱིག་དགོས།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་ཁྱབ་འགན་ དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་ཁྱབ་འགན་
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ཟུར་བརོད།

ནང་
གསྤེས།
༢

འཛིན ་གཅྱིག ་དགོས་པ། ཆྤེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ འཛིན ་གཅྱིག ་དགོས་པ། ཆྤེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་
ཞྱིབ ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོག ས་གཙོ་ ཞྱིབ ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོག ས་གཙོ་
ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་མྱི་འགོ་ ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་མྱི་འགོ་
གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་ གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོག ས་
ཆུང་དྤེས ་ཉྱིས ་ལབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས ་ ཆུང་དྤེས ་ཉྱིས ་ལབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས ་
འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་སུ་ འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་སུ་
འོས་བསྡུ་བྱས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་ འོས་བསྡུ་བྱས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་ འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་
འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། གལ་ཏྤེ་ འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། གལ་ཏྤེ་
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གོས་ཚོགས་ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ སྱི་ཁྱབ་འགན་
མ་འཚོག ས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད ་ འཛིན ་གོས ་ཚོག ས་མ་འཚོག ས་པའྱི་སྐབས་
དགོས ་བྱུང་ཚེ། གོང ་གསལ་འདྤེམ ས་སྒྲུག་ བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ། གོང་གསལ་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོག ས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འབུལ་
ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ར་འབོར་གསུམ་ ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ར་
ཆ་ག ཉྱིས ་ཡན་ག ྱི་ མོས ་མཐུ ན་ཐོག ་བསྐ ོ་ འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས ་ཡན་གྱི་མོས ་མཐུན་
གཞག་བྱྤེད་དགོས།

ནང་
གསྤེས།
༣

ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དགོས།

སྱིད་སྐྱོང་དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས ་བསྡུ་ནམ་ སྱིད ་སྐྱོང ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས ་བསྡུ་ནམ་
དགོས ་སྐབས་འོས ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ ་འགོ་ དགོས ་སྐབས་འོས ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ ་འགོ་
ཚུགས་པ་ནས་དངོས་གཞྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་ ཚུགས་པ་ནས་དངོས་གཞྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་
བསགས་མ་ཟྱིན ་བར་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་འོས ་ བསགས་མ་ཟྱིན་བར་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་དབུས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་དགོས་ བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འོས ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན ་
པ། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། སྱི་ ལས་འཕར་གཉྱིས ་དགོས ་པར། ཆྤེས ་མཐོའ ་ི
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་ ཁྱིམ ས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོག ས་
བཅས་ནས་མྱི་འགོ་གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་ གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་མྱི་
གནང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཉྱིས་ལབ་ལས་མ་ འགོ་གསུམ་དམྱིག ས་འཛུགས་གནང་བའྱི་
ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ ཚོག ས་ཆུང་དྤེས ་ཉྱིས ་ལབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་
ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ འོས ་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་
ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ སུ་འོས ་བསྡུ་བྱས་ཏྤེ་མང་མོས ་སུ་ཐོབ ་ལ་
ལས་འཕར་དུ་འོས་ཐོན ་བྱུང་བར་ངོས ་འཛིན ་ དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ འོས ་བསྡུའྱི་
བྱ་རྒྱུ། གལ་ཏྤེ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་ འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་
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འཕར་གོས ་ཚོག ས་མ་འཚོག ས་པའྱི་སྐབས་ ངོས ་འཛིན ་བྱ་རྒྱུ། གལ་ཏྤེ་དབུས་འོས ་བསྡུ་
བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ། གོང་གསལ་ ལས་ཁང་གྱི་ འགན་འཛིན ་ལས་འཕར་གོས ་
འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འབུལ་ ཚོག ས་མ་འཚོག ས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་
ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ར་ བྱྤེད ་དགོས ་བྱུང་ཚེ། གོང ་གསལ་འདྤེམ ས་

ནང་

འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས ་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་
ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དགོས།

ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ར་འབོར ་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས ་ཡན་གྱི་མོས ་མཐུན་ཐོག ་

གསྤེས།

བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དགོས།

༤

སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་ དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ སྱི་ཁྱབ་འགན་
ཇྱི་དགོས་སྐབས་བསྟུན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ འཛིན ་གྱི་གཤམ་འོག ་ལས་བྱྤེད ་ཇྱི་དགོས ་

སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་ སྐབས་བསྟུན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་
བསྡུར་དང་འབྤེལ ། བཀའ་ཤག་གྱིས ་བསྐོ་ ཁྱབ་འག ན་འཛིན ་ནས་བཀའ་ཤག ་ལ་ག ོ་
གཞག་དང་འཕོ་ལྤེན་བྱྤེད་འཐུས།

ནང་

གསྤེས།
༦

བསྡུར་དང་འབྤེལ ། བཀའ་ཤག་གྱིས ་བསྐོ་
གཞག་དང་འཕོ་ལྤེན་བྱྤེད་འཐུས།

སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་བཅས་ སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་བཅས་
ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ ཀྱི་འོས ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་
པ་ནས་མཇུག་བསྱིལ་མ་བྱུང་བར་ས་གནས་ པ་ནས་མཇུག་བསྱིལ་མ་བྱུང་བར་ས་གནས་
འོས ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན ་རྣམས་དབུས་འོ ས ་ འོས ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན ་རྣམས་དབུས་འོས ་

བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་བཀའ་བསྡུར་མྤེད ་པར་ བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ སྱི་ ཁྱབ་འགན་འཛིན ་ལ་
བཀའ་བསྡུར་མྤེད་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས ་འཕོ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་འཕོ་ལྤེན་གཏོང་མྱི་ཆོག
ལྤེན་གཏོང་མྱི་ཆོག

བདུན་པ།

འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན ་ལས་ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
འཕར་གྱི་ཡུན་ཚད།

ལས་འཕར་གྱི་ཡུན་ཚད།

འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱི་ དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ འགན་འཛིན ་
ལས་རྒྱུན་ནྱི་སྱིད ་སྐྱོང ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ ལས་འཕར་གཉྱིས ་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་ནྱི་སྱིད་སྐྱོང་
འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས ་བསྡུ་ནམ་དགོས ་
རྱིམ ་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་དངོས ་གཞྱིའ ྱི་གྲུབ་ སྐབས་འོས ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ ་འགོ་ཚུགས་པ་
འབས་གསལ་བསགས་མ་ཟྱིན་གྱི་བར་ཡྱིན།

ན ས ་ད ང ོས ་ག ཞ ྱིའ ྱི་ གྲུ བ ་འ བ ས ་ག ས ལ ་
བསགས་མ་ཟྱིན་གྱི་བར་ཡྱིན།
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དགུ་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་
ནང་

གསྤེས།
༡

ཕོགས།

ཕོགས།

དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལོ་འཁོར་སོན ་ དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལོ་འཁོར ་སོན ་
རྱིས ་དང༌། རྱིས ་ཁ་བཅས་ལ་སྱི་ཁྱབ་འགན་ རྱིས་དང༌། རྱིས་ཁ་བཅས་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་
འཛིན ་གྱིས ་འགན་འཁུར་སྟངས་འཛིན ་བྱྤེད ་ ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱིས་འགན་
དགོས ་པ་དང༌། གཤམ་འོག ་ལས་བྱྤེད ་ཁག་ འཁུར་སྟངས ་འཛིན ་བྱ ྤེད ་དག ོས ་པ་དང༌།
གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་བྱྤེད་དགོས་རྱིགས་ གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཁག་གཞུང་དོན་ཕོགས་
ཀྱིས ་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན ་ལ་བཀའ་འཁོལ ་ བསྐྱོད་བྱྤེད ་དགོས ་རྱིག ས་ཀྱིས ་དབུས་འོས ་
དང་ལས་བསྡོམ ས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས ། བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན ་ལ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་ བཀའ་འཁོལ ་དང་ལས ་བསྡ ོམ ས་སྙན་ཞུ ་
འཛིན་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་དགོས་གལ་ འབུལ་དགོས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
བྱུང་ཚེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ ས ྱི་ཁྱབ་འག ན་འཛིན ་ག ཞུང་དོན ་ཕ ོག ས ་
ཞུ་དགོས།

བསྐྱོད་དགོས ་གལ་བྱུང་ཚེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།

དྲུག་ཅུ་རྤེ་ འདྤེམས་ཐོན་སྱིད་སྐྱོང་གསལ་བསགས།
དགུ་པ།

འདྤེམས་ཐོན་སྱིད་སྐྱོང་གསལ་བསགས།

འོས་ཤོག་ཕོགས་བསྡོམས་གངས་བཤྤེར་ཟྱིན་ འོས་ཤོག་ཕོགས་བསྡོམས་གངས་བཤྤེར་ཟྱིན་
པའྱི་བསྡོམ ས་འབོར ་གྱི་ཡྱིག ་ཆར་སྱི་ཁྱབ་ པའྱི་བསྡོམས་འབོར་གྱི་ཡྱིག་ཆར་དབུས་འོས་
འོས ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན ་དང་། འགན་འཛིན ་ བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན ་དང་།
ལས་འཕར། ཟུར་དཔང་རྣམ་པས་མྱིང་རྟགས་ འགན་འཛིན་ལས་འཕར། ཟུར་དཔང་རྣམ་པས་
བཀོད་ཟྱིན་འཕྲལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ མྱིང་རྟགས་བཀོད་ཟྱིན་འཕྲལ་དབུས་འོས་བསྡུ་
ནས་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་ ལས་ཁང་ནས་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་
དང༌། དོ་བདག་ལ་འོས་ཐོན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའྱི་ བསགས་དང༌། དོ་བདག་ལ་འོས་ཐོན་རྒྱལ་ཁ་
བརྡ་ལན་འཕྲོད་ངྤེས་གཏོང་དགོས།

ཐོབ་པའྱི་བརྡ་ལན་འཕྲོད་ངྤེས་གཏོང་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་
ཤྤེས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གནད་དོན་མང་ཆྤེ་བ་གོང་དུ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྐྱང་རྐྱང་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་དང་། སྱི་འཐུས་
འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཤོག་ལྷྤེ་ ༢ པའྱི་ཡྱིག་ཕྲྤེང་དང་པོ་དྤེ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དབུས་དྤེ་བར་ལ་
འོས་དྤེ་ལྷག་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དབུས་འོས་བསྡུ་ཟྤེར་བ་དྤེར་འོས་དྤེ་ཆད་བསྡད་འདུག འོས་དྤེ་བཅུག་རོགས་གནང་། གཞན་པ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།
འདྱིའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གོང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
འདུག ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
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