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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། ༡༌༌༌༢ 
༢ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། ༣༌༌༌༣ 
༣ གཞུང་འབྲེལ་ཁྒྲིམས་ཡྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། ༤༌༌༌༡༣ 
༤ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། ༡༤༌༌༌༡༧ 
༥ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ། ༡༨༌༌༌༡༩ 
༦ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། ༡༩༌༌༌༢༡ 
༧ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། ༢༢༌༌༌༢༢ 
༨ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ། ༢༣༌༌༌༣༠ 
༩ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ། ༣༡༌༌༌༤༠ 
༡༠ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། ༤༡༌༌༌༤༦ 
༡༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ། ༤༧༌༌༌༤༨ 
༡༢ གོང་གསལ་ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པའྒྲི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང།  ༤༩༌༌༌༥༤ 
༡༣ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། ༥༤༌༌༌༥༦ 
༡༤ གོང་གསལ་ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པའྒྲི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང། ༥༦༌༌༌༧༦ 
༡༥ ལས་ཁུངས་གོ་རྒྲིམ་བཞྒྲིན་དུ་སོན་རྒྲིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང་གཏན་འབྲེབས་མུ་མཐུད།  

ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། 
 

༧༧༌༌༌༡༠༥ 
༡༦ སྐར་རྟགས་ཅན་གྒྲི་དྒྲི་བ་ཨང་ ༡༣ པ། དྒྲི་བ་དྒྲིས་ལན། ༡༠༦༌༌༌༡༠༧ 
༡༧ སྐར་རྟགས་ཅན་གྒྲི་དྒྲི་བ་ཨང་ ༡༣ པ་དང་འབྲེལ་བའྒྲི་འཕོས་དོན་དྒྲི་བ་དྒྲིས་ལན་ཁག ༡༠༧༌༌༌༡༡༠ 
༡༨ མང་ཚོགས་རྒྲིས་ཁའྒྲི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའྒྲི་ལས་བསོམས་དང་སྙན་ཐོ།  

ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་བཅས།། 
 

༡༡༠༌༌༌༡༤༤ 
 

 



1 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གོང་དུ་བཅའ་
ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ད་ལྟ་ལྤེན་མྱི་དགོས་པ་དང་། རྤེས་མ་དྤེར་ཕྤེབས་
རོགས་གནང་། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང༌། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 

ངྤེས་མྤེད་དགོས་དངུལ། 
གོ་བུར་ངྤེས་མྤེད་གཞུང་གོན་གཏོང་དགོས་
རྱིགས་ཀྱི་ཆྤེད་སོམ་ཚོད་དངུལ་འབབ་མང་
མཐའ་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་
འགོ་གོན་སྱི་བསོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཞྱི་
ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞྱིག་ངྤེས་མྤེད་དགོས་
དངུལ་ཞྤེས་པའྱི་རྱིས་འགོའ་ིའོག་ལོ་འཁོར་
སོན་རྱིས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྱིས་ཁོངས་སུ་
འཇོག་རྒྱུ་དང༌། དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་
བཀའ་བོན་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་
མ ོས ་མཐུན་ཆ ོག ་མཆན་དང༌། དགོས ་
དངུལ་སོད་འཐུས། (གོ་བུར་ངྤེས་མྤེད་ཅྤེས་
པ་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་འགོད་སྐབས་གཏོང་
དགོས་ཚོད་དཔག་མྤེད་པར་གོ་བུར་དགོས་
ངྤེས་ཀྱི་གཏོང་དགོས་གསར་བྱུང་གས་ལ་
གོ་དགོས།) 

ངྤེས་མྤེད་དགོས་དངུལ། 
གོ་བུར་ངྤེས་མྤེད་གཞུང་གོན་གཏོང་དགོས་
རྱིགས་ཀྱི་ཆྤེད་སོམ་ཚོད་དངུལ་འབབ་མང་
མཐའ་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་འགོ་
གོན་སྱི་བསོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཞྱི་ལས་མ་
བརྒལ་བ་ཞྱིག་ངྤེས་མྤེད་དགོས་དངུལ་ཞྤེས་
པའྱི་རྱིས་འགོའ་ིའོག་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་སུ་
བཀའ་ཤག་གྱི་རྱིས་ཁོངས་སུ་འཇོག་རྒྱུ་དང༌། 
དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་བཀའ་ཤཤག་ལྷན་རྒྱས་
ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་མོས་
མཐུན་ཆོག་མཆན་དང༌། དགོས་དངུལ་སོད་
འཐུས། (གོ་བུར་ངྤེས་མྤེད་ཅྤེས་པ་ལོ་འཁོར་
སོན་རྱིས་འགོད་སྐབས་གཏོང་དགོས་ཚོད་
དཔག་མྤེད་པར་གོ་བུར་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་གཏོང་
དགོས་གསར་བྱུང་གས་ལ་གོ་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་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་སྱིད་སྐྱོང་ཚུད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཅྤེས་བཅོས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པ་ལ་
དགག་བ། མྤེད་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་སྱིར་བཏང་བཀའ་བོན་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཟྤེར་ནས་བཀོད་ཡོད་པ་
རྤེད། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གསུངས་དུས། སོན་མ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ནང་ནས་ལག་བསྟར་བས་
སྐབས། བཀའ་བོན་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་དྤེ་ཚུད་བསད་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་དྤེས་བཀའ་
ཤག་གྱི་བཀོད་འདོམས་བྤེད་པ་དང་། བཀའ་བོན་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་སྱི་མོས་དང་མང་མོས་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སྱིད་སྐྱོང་འདྱི་ཡར་
བླུགས་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་གཉྱིས་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་གཟྱིགས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོང་དུ་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་མ་ཚུད་པ་དྤེ་དག་གྱི་
ནང་དུ་སྱིད་སྐྱོང་ཚུད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཞྤེས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཤྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དང་། ཡང་བཀའ་ཤག་
ནས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས། དྤེ་མ་གཏོགས་སྱིད་སྐྱོང་བརྱིས་པའྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ལ་ལྟ་གྱི་ཡོད། དྤེར་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ག་རང་འགོ་གྱི་རྤེད་དམ། གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དྤེ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་གམ། བརོད་
པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ་དྤེ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། 
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བོད་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཟུ ར ་
བརོད། 

གསུམ་པ། ཚོགས་མྱིའྱི་གངས་ཚད། 
ཚོགས་ཆུང་ནང་ས་གནས་མྱི་མང་ནས་འོས་
འདྤེམས་བས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ལས་མ་
ཉུང་བ་དང། བཅུ་གཅྱིག་ལས་མ་བརྒལ་བ་
དགོས། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཕོགས་ཐོབ་
ཐད་ལས་དོན་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་ཆུང་ངྤེས་མྤེད་ཡོང་
རྒྱུར་ཉྱིན་ག་ཆབས་རྱིས ་ཀ ྱིས ་ས་གནས་
ཡོངས་རོགས་ལ་སྱི་མཚུངས་འབུལ་རྒྱུ། 

ཚོགས་མྱིའྱི་གངས་ཚད་དང། ལས་དོད། 
༡ ཚོགས་ཆུང་ནང་ས་གནས་མྱི་མང་ནས་འོས་

འདྤེམས་བས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ལས་མ་
ཉུང་བ་དང། བཅུ་གཅྱིག་ལས་མ་བརྒལ་བ་
དགོས། 

 
༢ ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལས་བཅར་

སྐབས་ཀྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་
གཏན་འབྤེབས་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། 
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཟུར་བརོད། 
བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 

༢ 

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་བཅས་སུ་གནས་
སོད་བོད་མྱི་རང་ལོ་ ༡༥ སོན་པ་ཡན་གྱིས་ལོ་
རྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༤༨ འབབ། རང་ལོ་ ༦ སོན་པ་
ནས་ ༡༤ བར་ལོ་རྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༡༢ འབབ། 
 
གོང་གསལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གསུམ་ལས་གཞན་
པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་
རང་ལོ་ ༦ སོན་པ་ཡན་གྱིས་ཟླ་རྤེར་ཨ་སོར་ ༣ 
རྤེའྱི་འབབ། 
 

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་བཅས་སུ ་
གནས་སོད་བོད་མྱི་རང་ལོ་ ༦ སོན་པ་ནས་ 
༨༤ བར་ལོ་རྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༤༨ འབབ། 
 
 
གོང་གསལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གསུམ་ལས་གཞན་
པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་
རང་ལོ་ ༦ སོན་པ་ནས་ ༡༧ བར་ཟླ་རྤེར་ཨ་
སོར་ ༡ རྤེ་དང་། རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ ༨༤ བར་
ཟླ་རྤེར་ཨ་སོར་ ༣ རྤེའྱི་འབབ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡ ནས་
འགོ་འཛུགས། 
 
 
 
 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡ ནས་
འགོ་འཛུགས། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་དྤེ་ཁུར་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་
དྤེ་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་འབྲུག་བཅས་སུ་ཡོད་པའྱི་རང་ལོ་ ༦།༨༤ བར་བསྡུ་དངུལ་དྤེ་ཡར་སར་
འདུག སོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྡུ་དངུལ་སར་ཆར་མོས་མཐུན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད། ད་ལྟ་སར་བ་དྤེར་དགའ་བསུ་ཡོད། འོན་ཀང་ས་
ཁུལ་དྤེ་དག་ཕུད། ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་སོན་མ་ལོ་ ༦ ཟྱིན་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཟླ་བ་རྤེར་ཨ་སོར་ ༣ རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ། ལོ་ ༦ ཟྱིན་པ་ནས་ 
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༡༧ བར་ལ་ཟླ་བ་རྤེ་ལ་ཨ་སོར་ ༡ རྤེ་ཞྤེས་མར་བཅག་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེས་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་
འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཅུང་ཙམ་གོང་དང་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་འབྲུག་བཅས་ནང་
གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་རང་ལོ་ ༦ སོན་པ་ནས་ ༡༤ བར་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ལ་དོན་དག་གཙོ་བོ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མྱི་ཚང་མ་
ལ་ཁྱད་པར་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་བས་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་ཡོང་འབབ་ཀྱི་གངས་ཚད་ལ་བསམ་བོ་
བཏང་བ་རྤེད། གོང་དྤེ་དང་འདྲ་པོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ཁ་གསལ་པོ་བས་ཏྤེ་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་
གཉྱིས་པ་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱི་རང་ལོ་ ༦ སོན་པ་ནས་ ༡༧ བར་གྱི་ཟླ་རྤེར་ཨ་
སོར་ ༡ རྤེ་དང་། རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ ༨༤ བར་ཟླ་རྤེར་ཨ་སོར་ ༣ རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཨ་སོར་ཟྤེར་ནས་
ཨ་དྤེ་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡུལ་ལུང་ཚང་མ་ནས་ཨ་སོར་བསྡུ་རྒྱུ་རྤེད་
དམ། ཡང་ན་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་བས་ཏྤེ་དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་ན། སུད་སྱི་དྤེ་ཚོ་ལ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་
ཆ་ཚང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཡོངས་རོགས་ཚང་མ་ནས་ཨ་
སོར་བསྡུ་རྒྱུ་རྤེད་དམ། གང་འདྲ་བ་རྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག དྤེའྱི་བར་ཞྱིག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ན། ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་གསུམ་འདུག 
ཡང་ན་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཏྤེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དངུལ་གངས་སར་ཕོགས་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་དྤེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་བསྡུ་འབབ་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མོད། འོན་ཀང་དགོས་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལ་མ་གཟྱིགས་
པ་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་ལ་བལྟས་ཏྤེ་གང་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་སོམས་ཡོང་རྒྱུར་
དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ལོ་ ༡ ལ་སོར་མོ་ ༤༨ ཡར་
བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་སྐུ་ངལ་ཨྤེ་ཡོད་བསམས་ནས་ཡར་སར་ཆ་ཞུས་པ་ཞྱིག་རྤེད། གལ་ཏྤེ་མྱི་ཚང་རྤེ་ཟུང་དང་ཉམ་ཐག་དྤེ་འདྲ་
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ཡོད་ན། ཁོ་རང་ལ་འགོ་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ཚོར་དྤེ་ས་ཨ་སོར་ ༣ 
ནས་མར་ ༡ ལ་ཕབ་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་རྤེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་དང་པོའ་ིདགོས་པ་
གཞྱིར་བཟུང་བས་ཏྤེ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུ་དང་། གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་
དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་དགོས་པ་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལྤེན་དང་ཆ་འཛིན་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཏུ་བརྱིས་པ་དྤེ་བཞྱིན་དུ། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་དང་མ་འོངས་པའྱི་གནས་བབ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེ་རུ་འགོ་བའྱི་
གནས་བབ་ཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ། བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡང་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་
དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་མྱི་གཞྱིས་སོས་སམ་གནས་སོ་བྤེད་མཁན་མང་དུ་འགོ་དུས། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་གསར་སྐྱྤེས་དང་
གཞོན་སྐྱྤེས་མང་པོ་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་རྤེ་རྤེ་ལ་ཨ་སོར་ ༣༦ ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ངལ་མང་
པོ་ཡོད་ས་རྤེད། ས་གནས་སུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་གྤེང་སོང་གནང་མཁན་མང་པོ་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་
སུ་ཕ་མས་ཕུལ་གྱི་ཡོད། བུ་ཕྲུག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བུ་ཕྲུག་གྱིས་ཕུལ་དང་མ་ཕུལ་དྤེ་བུ་ཕྲུག་གྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕོགས་བསོམས་བས་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སྐྱྤེས་ ༡༢༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ལས་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ལས་མང་བ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་བས་ཏྤེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཏྤེ་
མཐོ་སོབ་ཐོན་ནས་སོ་སོ་རང་ཚུགས་ཟྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་ལ་བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དོ་བདག་གཞོན་སྐྱྤེས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འབྤེལ་བ་དྤེ་གང་འཚམ་ནས་མྤེད་པ་ཆགས་ཉྤེན་ཡོད།  སྱིར་
བཏང་སྤེམས་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་རྤེད། བོད་གཞུང་ལ་བརྱི་བཀུར་མ་ཡོང་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་མོད། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་
ཆ་འཛིན་བྤེད་ས་དྤེ་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་
ཚང་མས་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ད་
ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་སོ་སོ་ལ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིཡུལ་སོར་གྱི་དངུལ་འབབ་དྤེ་གནང་
གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་མ་ནས་གནས་བབ་རང་འཇགས་ཡྱིན་ཞྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་འདྱིར་སར་ཆ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་ ༦ ནས་སར་ཆ་གནང་འདུག ལོ་ ༦ ནས་
ཟྤེར་བ་དང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཐོག་མར་བཟོས་པའྱི་སྐབས་ནས་ལོ་ ༦ ནས་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་དྤེ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ནས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་ལོ་དྤེ་དབྤེ་བ་ཕྤེ་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་དབྤེ་བ་ཕྤེ་བའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོར་སྣང་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཏོན་བཞག་མཁན་ཚོའྱི་ཚོར་ཤུགས་དྤེ་དག་ཐུགས་ལ་
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བཞག་ནས་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ནམ་དགོས་སྐབས། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དང་སྦྲགས་སྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་
ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཟུར་བརོད་དྤེར་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥།༦ དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན་ལག་བསྟར་གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་གནང་གྱི་རྤེད། ཆོག་
མཆན་མ་ཐོབ་གོང་ནས་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བསྐྱར་
བཅོས་ཀྱི་ཆ་རྤེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་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་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་མང་དག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། 
འདྱི་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྤེམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་འཁོར་བ་བཞྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་
འཆར་དྤེ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་བསམ་བོ་འཁོར་བ་དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དང་པོ་འདྱིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་སོན་མ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་
པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱི་འདྲ་བས་ཏྤེ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལོ་ ༦ ནས་ ༨༤ བར་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཞན་དུ་ཕྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་མྱིན་འགོ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་སྤེབས་བསད་ཀྱི་འདུག 
གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་མོད། ང་ལ་ཚོར་བ་དྤེ་སྤེབས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་སྤེབས་པ་དྤེ་འདྱིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
དྤེ་ནས་དྤེས་ལས་འགན་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དྤེའྱི་སང་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
བཤད་འདུག་པས་དྤེ་དང་བངས་གང་ཡང་མ་རྤེད། ལས་འགན་རང་རྤེད། ཁལ་བསྡུས་པ་དྤེ་ལས་འགན་རང་རྤེད་མ་གཏོགས་
དང་བངས་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཚིག་དྤེ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་མོད། དང་
བངས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་དང་བངས་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ལས་འགན་སྒྲུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་
ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བོད་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལོ་ ༦ ནས་ 
༡༧ བར་དུ་ཉུང་བ་སོད་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལོ་ ༦ ནས་ ༨༤ བར་དུ་ཚང་མས་གཅྱིག་པ་ཟྤེར་
སྐབས། དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་རྤེད་མོད། ཡྱིན་ནའང་དབྤེ་འབྤེད་དྤེ་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག ཚོར་བ་དྤེ་ངས་
འདྱིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲ་བས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དོགས་པ་ཡོད་ན་བཀའ་འདྲྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་པུ་
གསུང་རྒྱུ་མ་རྤེད། དགོངས་ཚུལ་རྤེས་སུ་གསུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་
ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་བའྱི་གོང་དུ་གསུངས་མ་
ཐག་པ་དྤེས་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་དང་བངས་ཟྤེར་ནས་སྦྱར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མོད། ཡྱིན་
ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཔྱ་ཁལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་སོད་ཐབས་མྤེད་རྤེད་མ་གཏོགས། དང་བངས་བས་ཏྤེ་སད་ན་ཆོག་པ་དང་མ་སད་ན་ཆོག་པ་དྤེ་འདྲ་
ར་བ་ནས་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན་བུ་ཕྲུག་སོབ་འཇུག་ལ་སོགས་པ་ནས་བས་ཏྤེ་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ན། སོ་སོས་གདམ་བ་འདྤེམས་བྤེད་ཐོག་ནས་ལས་དོན་མ་གཏོགས་གཞན་ཐད་ཀར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དྤེའྱི་རྒྱུན་གྱི་མྱི་ཚང་མ་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ཡང་གནད་འགག་དོན་སྱིང་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟྤེར་
ན། དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་མྱིང་གྱི་ཁྱད་པར་རྤེད་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་དཔྱ་ཁལ་
རང་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་ལོ་ ༦ ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དངུལ་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་མང་པོ་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་མང་པོ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེས་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བུ་ཕྲུག་ལོ་ ༦ ནས་དྤེའྱི་བར་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་བཟོས་བཞག་ན། ཁྱིམས་ལུགས་དང་སྱིར་
བཏང་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་རྤེད་དམ། ལས་ཀ་ཡོད་མཁན་དང་ལས་ཀ་བྤེད་ཐུབ་མཁན་
ཚང་མ་དང་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་པའྱི་གནས་བབ་ལ་བཞག་ནས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་
ལོངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། དྤེས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྤེ་དང་པོ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་ལ་བལྟས་ཏྤེ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ད་
ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་རྤེད། ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་བ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཕུལ་བ་རྤེད་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་སོན་
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དགོངས་ཚུལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ལ་བལྟས་ཏྤེ་ཁྱིམས་འཆར་
འདྱི་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་དྤེ་རྐང་བཙུགས་
ནས་ཟུར་བརོད་ནང་ལ་གསལ་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་སྐབས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཟུར་གཞྱི་དྤེ་བཀོད་གནང་
སོལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལན་རྐང་བཙུགས་ནས་བརྒྱབས་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབྤེབས་བས་
པའྱི་སྐབས་སུ། དུས་ཚོད་ཕྱིར་བཤྱིག་གྱིས་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་གནང་ཆོག་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་
འབྤེབས་གནང་ན་འགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་འཆར་གཞྱི་དྤེ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་སྐྱོ་རུ་
འགོ་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་དོགས་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་སྐྱོ་རུ་འགོ་དང་མ་འགོ་
དྤེ། སོན་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་གསལ་ཐག་ཆོད་ཞུས་བཞག་ཡོད། ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཕུལ་བཞག་ཡོད། དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་
དྤེ་དང་བངས་མྱིན་པའྱི་སྐོར་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་འབུར་
བཏོན་བས་ཏྤེ་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་འདོད་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། དང་བངས་ཟྤེར་བའྱི་
ཚིག་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་ཐོགས་དང་མ་ཐོགས་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་སོན་གྤེང་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོང་སྟངས་དྤེ་དང་པོ་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། 
བོད་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སོན་འགོའ་ིཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་བསམ་འཆར་བྱུང་བ་དང་། བསམ་
འཆར་དྤེས་སྐབས་སུ་ཚོགས་མྱི་ཆ་བགོས་བས་ཏྤེ་ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་
འདྲ་ཞྱིག་གནང་ན་མོས་མཐུན་གནང་གྱི་ཡྱིན་མྱིན་དགོངས་ཚུལ་བཞྤེས་གནང་བ་དྤེ་དག་ཕོགས་བསོམས་ཀྱིས་ཡར་ཁུར་ཡོང་
སྟྤེ། མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ཁུར་ཡོང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ངོས་ལྤེན་གནང་དང་མ་གནང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་
ཚོས་གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེར་ཨུ་ནན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། དབྤེ་འབྤེད་གནང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དངུལ་འབོར་གྱི་གངས་ཚད་སོར་མོ་ ༤༨ དྤེ་དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་འབབ་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཡོད་དང་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ཟས་བཅད་
ཀྱི་དོད་སོགས་དྤེ་ཚོ་ཡང་སྱིག་གཞྱི་ཟུར་དུ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་ཡོང་འབབ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་བོད་མྱི་ཡྱིན་ནོ་
ཅོག་གྱིས་རང་ལོ་ ༦ ཡན་ཆད་ཚང་མས་ཕུལ་དགོས་པའྱི་གངས་ཚད་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
སོར་མོ་ ༤༨ དྤེ་ཡར་སར་རྒྱུ་དྤེ་འོས་བབ་ཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད་ན་དྤེ་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་
རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ངས་ལྷག་ཡོད་ན་བསྐྱར་དུ་སན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཕལ་ཆྤེར་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་མྤེད་སམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་དང་པོ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག སོན་མ་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་
ནང་ལ་རང་ལོ་ ༦ ནས་ ༡༤ བར་དུ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་འོག་དྤེར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ལོ་ ༦ ནས་ལོ་ ༡༧ རྱིས་གནང་འདུག དྤེར་ལོ་ ༦ ནས་ ༡༤ རྱིས་མ་ཐུབ་པ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཚིག་དང་བངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་དགོས་བསམས་
སོང་། འདྱིའྱི་སོན་གྱི་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དང་བངས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་བྤེད་
སོད་བཏང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། བོད་མྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱིས་སོ་སོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འཐབ་རོད་ལ་
མཉམ་ཞུགས་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་མཚོན་ཆྤེད་དུ། བོད་མྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དྤེ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་
ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་དྤེ་ལ་མཛད་དཀའ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོང་
གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་འདྱིར་དང་བངས་ཟྤེར་བ་དྤེར་བསྐྱར་བཅོས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་མ་ནས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྱི་འཐུས་
ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་གྱིན་ར་བའྱི་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་རྣམ་པས་དྲྱི་བ་ཕྤེབས་སོང་བས། 
དྤེ་དང་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། སྱི་
ཚོགས་བདྤེ་དོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གཞྱི་རྐང་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ལུང་པ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལ་ Welfare state policy ཟྤེར་བའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ལོ་ ༦ ཅན་
ཞྱིག་དང་མྱི་རྒན་ལོ་ ༦༥ བརྒལ་ཟྱིན་པའྱི་ Senior Citizen དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བང་རྱིམ་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། དྤེས་ལྟ་གྲུབ་དྤེ་ལ་ལྡོག་ཕོགས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལོ་ ༦ ནས་ ༡༤ བར་དུ་མ་བཞག་པ་བས་ཏྤེ། ལོ་ ༦ ནས་ ༡༧ བར་དུ་བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དྤེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ཨ་སོར་གཅྱིག་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཕ་མའྱི་ཕག་ཁུག་ནས་འགོ་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཀུན་
སོང་དྤེ་སོ་སོའ་ིལག་སྣྤེ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Pocket money ནས་
བཅད་དྤེ་ཟླ་བ་རྤེ་ལ་སོར་གཅྱིག་རྤེ་ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་འདྱི་ཁྱིམས་འཆར་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདྲའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་ཆུང་
དུས་ནས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ལས་ཀ་བས་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སོ་སོར་གོམས་གཤྱིས་དྤེ་ཡོད་པར་བརྤེན། ཆུང་
དུས་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་མུ་མཐུད་དྤེ་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་རྤེད། ལོ་ ༡༧ ཟྱིན་དགོས་པ་དྤེ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དུས་
དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ག་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ས་རྤེད། གང་ལྟར་རང་ལོ་ ༡༧ བར་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བསད། རང་ལོ་ ༡༨ 
ནས་མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བ་སའྱི་ཁོར་ཡུག་དྤེ་ཡོད་ས་རྤེད་མོད། གང་ལྟར་དངུལ་ཕྲན་བུ་
བསག་ཐུབ་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིདང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཟླ་བ་རྤེ་ལ་སོར་མོ་ ༣ 
ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཟྱིགས་པ་དང་ཚོད་རྱིས་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། དང་བངས་ཟྤེར་
བ་དྤེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཚིག་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད། ང་ཚོའྱི་དྤེང་དུས་རྱིག་གསར་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཀྱི་འགོ་
སྟངས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དྲགས་ན། ཅུང་ཙམ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་གྱི་ཆ་ནས་དང་བངས་བཞག་
པ་རྤེད། ཡོང་དགོས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀང་དང་བངས་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁྱྤེན་པ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔྱ་
ཞྤེས་པ་ཁོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལོ་ ༦ ནས་ ༨༤ བར་དུ་
ཚང་མར། སྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭ་དང་དྤེ་འདྲར་ལོ་དུས་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ ༦ ནས་ ༨༤ བར་དུ་ཚང་མར་
རྒྱུགས་པ་ལྤེབ་བརྡུང་ཞྱིག་བས་ཏྤེ་གཅྱིག་པ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ས་ཡང་ལོ་ 
༦ ནས་ ༡༤ བར་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ༡༤ ནས་ ༨༤ བར་ལ་གཅྱིག་པ་རང་རྤེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་འགྱུར་
བ་ཕྱིན་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ལོ་ ༦ ནས་ ༡༤ བར་དྤེ་ལ་ཅུང་ཙམ་ཞྱིག་སར་བ་རྤེད། དྤེ་ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ལྟར་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་རྣམ་དབྤེ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དྤེ་ཡོང་འབབ་ཡོད་དང་མྤེད། 
དངུལ་གསོག་རྒྱུ་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་མཐར་བོད་མྱི་ཡྱིན་ནོ་ཅོག་ཚང་མས་ཕུལ་དགོས་
པའྱི་གངས་ཚད་ཅྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བས་ཏྤེ་ ༨༤ བར་དུ་གཅྱིག་པ་བཟོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ག་རྤེ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དགག་བ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། རྒྱབ་སྐྱོར་རང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་མང་གྱིས་ཀང་སར་ཆ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ས་རྤེས་སུ་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
འདྱིར་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སར་ཆ་གནང་གྱི་ཡོད་དང་གཅོག་ཆ་གནང་གྱི་ཡོད་ཤཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚིག་
བརོད་རྱིང་པ་དྤེར་རང་ལོ་ ༦ ཟྱིན་པ་དྤེ་དག་ཡན་གྱིས་ཨ་སོར་ ༣ རྤེ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་རང་ལོ་ ༦ ནས་ 
༡༧ བར་དུ་ཨ་སོར་ ༡ ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་འཕར་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟ་འདྱིར་སར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གཅོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དང་བངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་སྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མོད། དྤེའྱི་ཚིག་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་བཞག་དགོས་པར་ཁོ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ངོ་གདོང་གཅྱིག་པུར་མ་གཟྱིགས་པར་འདས་པའྱི་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོར་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་དགོངས་པ་
བཞྤེས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སོན་ལ་ངས་ལག་པ་ཞྱིག་བརངས་ཏྤེ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བསྐུལ་དགོས་བསམས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་
དྲྱི་བ་དྤེ་དྲྱིས་མ་དགོས་པར་གཞན་གྱི་ལན་འདྤེབས་ཞྱིག་ནས་ལན་དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་བཤད་གནང་སོང་བསམས་སོང་། ཡང་
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
རང་ལོ་ ༦ ནས་ ༡༧ བར་དུ་ཟླ་རྤེར་ཨ་སོར་ ༡ བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཕ་མའྱི་དངུལ་ཁུག་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་རང་ལོ་དྤེ་བཅད་པ་
ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། གོང་དྤེར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ ༦ ནས་ ༡༥ བས་པ་དྤེ་ཡར་སར་ཏྤེ་ལོ་ ༦ ནས་ ༨༤ བར་ཆ་
ཚང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱིས་སོར་ ༤༨ དྤེ་སར་གནང་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་རང་ལོ་ ༦ ནས་ ༡༥ བར་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་
ཕ་མའྱི་དངུལ་ཁུག་ནས་སོད་མྱི་དགོས་པར་གཟྱིགས་ཏྤེ་ཡར་སར་ཆ་གནང་བ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་
དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་མཐོ་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཁུར་བ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དགོངས་པ་དྤེ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ནས་བོད་མྱི་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཅྱིག་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གཙོ་བོ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་འཚར་ལོངས་བས་ཏྤེ་ཡོང་མཁན་ཚོས་ལོ་ཆུང་དུས་ནས་དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་དྤེ་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། 
དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དྤེས་ཡོང་འབབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོད་དཔག་
ར་བ་ནས་བྤེད་ཀྱི་མྤེད། མར་ཆག་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོད་དཔག་བྤེད་ཀྱི་མྤེད། རོབ་རྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སོར་ས་ཡ་ལྷག་ཅྱིག་
ཆག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆག་པ་དྤེ་ཁ་གསབ་ཡོང་ཐབས་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་ ༦ ནས་ ༡༧ བར་སོབ་གྲྭ་འགོ་བ་དང་གཞོན་སྐྱྤེས་
མཐོ་སོབ་ཏུ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཕུལ་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཕུལ་མཁན་དྤེ་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ལྟར་མྱི་ ༡༢༠༠ ལྷག་ཅྱིག་མ་
གཏོགས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཚོད་རྱིས་བས་པ་གཞོན་སྐྱྤེས་མྱི་གངས་ ༤༠༠༠།༥༠༠༠ རྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་རྤེན་བས་ཏྤེ་གཞོན་སྐྱྤེས་གང་མང་མང་གྱིས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ག་ཚོད་མར་
ཟགས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེས་ཁ་གསབ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གནད་འགག་དྤེ་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ད་ལྟ་དང་མ་
འོངས་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། གཞོན་སྐྱྤེས་འཚར་ལོངས་བྤེད་མཁན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག 
རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གལ་གནད་ཆྤེན་པོས་བསྐྱར་བཅོས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསན་ནོར་བྱུང་མྤེད་འགོ་སམ། ཕ་མའྱི་དངུལ་ནས་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཞུས་མྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའ་ིལག་དངུལ་
ནས་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན། ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ཕྲུ་
གུ་ཚོས་ལག་དངུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལག་དངུལ་ནས་སོར་མོ་གཅྱིག་གསོག་དགོས་པའྱི་སོབ་གསོ་དགོས་པ་
རྤེད། འདྱི་མ་འོངས་པ་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་མར་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ཕ་མ་ཚོས་
ཀང་སོ་སོའ་ིཨ་ཝ་ཚོ་ལ་ལག་དངུལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ཨ་སོར་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་སོར་མོ་གཅྱིག་སོ་
སོའ་ིདང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལ་ཕུལ་དགོས་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་དྤེ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསམས་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ སོན་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་མཚན་རགས་བསྐྱོན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་མཚན་རགས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
འབད་བརོན་ཏག་ཏག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་དང་། 
 དྤེ་རྱིང་བརོད་པ་དང་པོ་ཕྱིན་ཟྱིན་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁག་དྤེ་དག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་འདྲ་གནང་དགོས་པ་ཡོད་ན། ཚང་
མས་ད་ལྟ་ནས་ག་སྱིག་གནང་བཞག་རོགས། དྤེས་མ་གཏོགས་རྤེས་སུ་བསྐྱར་དུ་དུས་ཚོད་ཕུལ་དགོས་དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་རྱིམ་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་དྲན་གསོའ་ིཚུལ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་
འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་སན་སོན་གནང་ན་འགྱིག་ས་རྤེད། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུ ར ་

བརོད། 
འོག་བརོད། ༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་

ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 

 

དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང༌། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྱིས་
ཞ ྱིབ་ལས་ཁང་ག ྱི་ས ྱིག ་གཞྱི་ཕ ྱི་ལ ོ་ ༡༩༩༢ 
ཞྤེས་འབོད་རྒྱུ། 

སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང༌། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཕ ྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ 
ཞྤེས་འབོད་རྒྱུ། 

 

བཞྱི་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 
 
 
 

རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
ཀ བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ཆ་རྤེན་

འོག་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་གཅྱིག་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་
ནམ་ཐོན་སྐབས། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་ཆ ྤེ་བ ་དང༌། ས ྱི་འཐུས་ཚ ོགས་གཙ ོ་

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས།ཤ 
ཀ བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ཆ་རྤེན་འོག་སྱི་

ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པ་གཅྱིག་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་
ཐོན་སྐབས། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་
དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། 
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ནང་གསྤེས། 
༢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱ ོང་བཅས་ནས་
སྐབས་དྤེའྱི་འོས་མྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་
ཆྤེད་མ ྱི་འགོ་གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་
གནང་བའྱི་ཚ ོགས་ཆུང་དྤེས་ཉྱིས་ལྡབ་
ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བས་ཏྤེ་
མང་མ ོས ་སུ ་ཐ ོབ ་ལ ་ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་འགན་
འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་
རྒྱུ། 

ཁ གལ་ཏྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་གོས་ཚོགས་
མ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྤེད་
དགོས་བྱུང་ཚེ་གོང་གསལ་འདྤེམས་སྒྲུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་
ནས་ས ྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀ ྱི་ར་འབོར་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་
བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས། 

ག རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་འོས་ཆོས་ནྱི། 
  
 
ཀ རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་འོག་ལས་བྤེད་ཀྱི་

ས་མྱིག་དགོས་མཁོ་ཇྱི་མཆྱིས་ལས་འབོར་
ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིྤེབ་འཇུག་
རྒྱབ་གཉྤེར་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་ས་མྱིག་
གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་
བཀའ་ཤག་དང༌། ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་
ལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག་བསྐོ་གཞག་
དགོས་རྒྱུ། གལ་སྱིད་རྒྱུ་རྤེན་གཞན་གྱིས་
དུས་ཐོག་ས་མྱིག་བསྐང་མ་ཐུབ་པར་ལས་
ད ོན ་ལ ་འཐུས་ཤ ོར་འག ོ་གཞ ྱི་ཡ ོད་ཚ ེ་
འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཡྱིན་ན་

ས ྱིད་སྐྱ ོང་བཅས་ནས་སྐབས་ད ྤེའ ྱི་འ ོས་མ ྱི་
འདྤེམས་སྒྲུག་ཁ ོ་ནའྱི་ཆ ྤེད་མ ྱི་འག ོ་གསུམ་
དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་
དྤེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་
ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་
བས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

 
 
ཁ གལ་ཏྤེ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་

ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའྱི་
སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ་གོང་
གསལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཆར་
འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་
མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས། 

ག སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་འོས་ཆོས་ནྱི། 

  
ཀ སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་

ཁྱབ་པའྱི་འ ོག་ལས་བྤེད་ཀྱི་ས་མྱིག་དགོས་
མཁོ་ཇྱི་མཆྱིས་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཞྱིྤེབ་འཇུག་རྒྱབ་གཉྤེར་གྱིས་བཀའ་
ཤག་ནས་ས་མྱིག་གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་གནང་
ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པས་དགོས་གལ་ནམ་
བྱུང་སྐབས ་བཀའ་ཤག ་དང ༌། ལས ་བ ྤེད ་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག་བསྐོ་
གཞག་དགོས་རྒྱུ། གལ་སྱིད་རྒྱུ་རྤེན་གཞན་
གྱིས་དུས་ཐོག་ས་མྱིག་བསྐང་མ་ཐུབ་པར་
ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་གཞྱི་ཡོད་ཚེ་
འགན་འཛིན་ས ྤེ་ཚན་ག ྱི་ལས་བ ྤེད་ཡ ྱིན་ན་
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ནང་གསྤེས། 
༣ 

འདྤེམས་ལྷན་ས ྱིག ་གཞ ྱི་ད ོན ་ཚན་ ༡༧ 
ནང་གསྤེས་ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་ཆོད་གན་
ཐོག ་ལ ོ་གཅྱིག ་ལས་མ་བརྒལ་བ་དང༌། 
ལས་བའྱི་ས ྤེ་ཚན་ཡྱིན་ན་འདྤེམས་ལྷན་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསྤེས་ ༡ 
ལྟར་འཕྲལ་སྤེལ་ཐོག་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་
གྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་འཐུས། 

ཁ རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དུ་ལས་བྤེད་འཕོ་ལྤེན་
དང་གནས་སར་གནང་རྒྱུ་བཅས་ལ་བཀའ་
ཤག་དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་
ནས་ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ས ྱི་ཁྱབ་པར་ག ོ་བསྡུར་
གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

 
 
ཀ རྱིས་ཞྱིབ་ལས་བྤེད་པའྱི་ནང་ས་མྱིག་ར་

འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་ཉུང་བ་
ཞ ྱིག ་མ ་མཐའ་ར ྱིས ་ཀ ྱི་མཐ ོ་ས ོབ ་ལག ་
འཁྱྤེར་ (B.Com) ཐོན་པའྱི་ཐོག་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གྱི་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་
ཆྤེད་སྦྱོང་ཐོན་པ་དང་། ཡང་ན། རྱིས་པའྱི་
ལས་འཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཞུས་
པའྱི་རྱིས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་ཐོག་རྱིས་
ཞྱིབ་ཆྤེད་སྦྱོང་ཐོན་པ་ཞྱིག་དགོས། 

འདྤེམས་ལྷན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༧ ནང་
གསྤེས་ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་ཆོད་གན་ཐོག་ལོ་
གཅྱིག་ལས་མ་བརྒལ་བ་དང༌། ལས་བའྱི་སྤེ་
ཚན་ཡྱིན་ན་འདྤེམས་ལྷན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ 
༡༨ ནང་གསྤེས་ ༡ ལྟར་འཕྲལ་སྤེལ་ཐོག་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་གོ་
བསྡུར་གྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་འཐུས། 

 
ཁ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དུ་ལས་བྤེད་འཕོ་

ལ ྤེན ་དང་གནས་སར་གནང་རྒྱུ ་བཅས་ལ ་
བཀའ་ཤག་དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་ནས་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་
གནང་རྒྱུ། 

 
ཀ རྱིས་ཞྱིབ་ལས་བྤེད་པའྱི་ནང་ས་མྱིག་ར་འབོར་

གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་མ་མཐའ་
རྱིས་ཀྱི་མཐོ་སོབ་ལག་འཁྱྤེར་ (B.Com) ཐོན་
པའྱི་ཐོག་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ངོས་
ལྤེན་ཡོད་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་སྦྱོང་ཐོན་པ་དང་། 
ཡང་ན། རྱིས་པའྱི་ལས་འཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་
མྱི་ཉུང་བ་ཞུས་པའྱི་རྱིས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་
ཐོག་རྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་སྦྱོང་ཐོན་པ་ཞྱིག་དགོས། 

ལྔ་པ། 
 

རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང༌། སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང༌།  

དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༨ 
 

རྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ། 
རྱིས ་ཞ ྱིབ ་ས ྱི་ཁྱབ ་པ་དུས ་ར ྱིང ་གཞུང་ད ོན ་
ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌། ཐོབ་གསྤེང༌། ནད་དགོངས། 
ཕོགས་མྤེད་དགོངས་ཞུ་བཅས་ཀྱི་སྐབས་རྱིས་
ཞྱིབ་སན་ཐོ་དང་རྱིས་ཤོག་བཅས་པར་གཤམ་

རྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་
འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བའམ་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་གཙང་
སྟྤེ་ལས་འཁྱུར་ཟྱིན་རྤེས་བཅས་ལ་ཚབ་གསར་བསྐོ་
གཞག་མ་བྱུང་བའྱི་བར་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་
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འོག་དྲུང་ཆྤེའམ་དྲུང་འཕར་གང་རུང་ལ་མཚན་
རགས་འགོད་ཆོག་པའྱི་འགན་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་
ཆོག་རྒྱུ། 
 

དུས་རྱིང་གཞུང་དོན་ཕ ོགས་བསྐྱོད་དང༌། ཐོབ་
གསྤེང༌། ནད་དགོངས། ཕོགས་མྤེད་དགོངས་ཞུ་
བཅས་ཀྱི་སྐབས་རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོ་དང་རྱིས་ཤོག་
བཅས་པར་གཤམ་འོག་དྲུང་ཆྤེའམ་དྲུང་འཕར་གང་
རུང་ལ་མཚན་རགས་འགོད་ཆོག་པའྱི་འགན་དབང་
ཁྱབ་བསྒྱུར་ཆོག་རྒྱུ། 

བཅུ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་
ནམ་བྱུང་སྐབས་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་དང༌། བཀའ་ཤག སྱི་འཐུས་གང་
རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གྱིས་སྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་
བཅོས ་ལ་ས ྱིད་སྐྱ ོང་ག ྱིས ་ཆ ོག ་མཆན་མ ྱིང་
རགས་འགོད་དགོས།། །། 

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་
བྱུང་སྐབས་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་དང༌། བཀའ་ཤག སྱི་འཐུས་གང་
རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གྱིས་ས ྱི་འཐུས་ངོ་ཡ ོད་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་
ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་
དགོས།། །། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་
དང་མཉམ་དུ་ཡྱི་གྤེ་ནོར་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་འགོ་བརོད་དྤེ་
ལ་འོག་བརོད་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་ནས་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ ཁ་པ་དྤེར། གལ་ཏྤེ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཟྤེར་བ་དྤེར་སྱི་ཁབ་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་གྱི་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོག་ག་པ་དྤེར་སྱི་ཁབ། ནང་གསྤེས་ ༢ ཀ་པ་དྤེར་སྱི་ཁབ་
ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་ཚོར་ནོར་བཅོས་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཀ་པ་དྤེ་ལ་སྱི་ཁྱབ་ཅྤེས་པ་དང་། ༡ ཀ་དྤེ་འགྱིག་སོང་། ནང་གསྤེས་ ༢ ཀ་པ་དྤེ་འགྱིག་སོང་། དྤེ་གཉྱིས་རང་རྤེད་དམ། སང་དྤེ་
འགོ་བརོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་
ཚོས་འགོ་བརོད་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་སམ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་དབུས་སྱི་ཁྱབ་དང་། ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་དགོས་པའྱི་
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གནས་སྟངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འགོ་བརོད་ལ་སྱི་ཁྱབ་ཅྤེས་འཇུག་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱི་
འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལའང་ཁྱབ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཚང་མར་ཁྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་ཁྱབ་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཁྱབ་གཅྱིག་པུར་
མ་གཏོགས་ཁྱབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག འགོ་བརོད་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་དྤེ་མྤེད་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ་སམ་
པ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ང་ཚོས་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐག་བཅད་ནས་འགོ་བཞག་ན། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད། ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོད། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

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

བ ཅུ ་
གཅྱིག་པ། 
ན ང ་
གསྤེས། ༡ 

ས ྱི་འཐུས ་དང ༌། ས ྱི་འཐུས ་ཟུར ་པའ ྱི་
བཞུགས་གལ། 
སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་མཚན་མཐོང་
མཚོན་ཆྤེད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་གྱི་གསུང་ཆོས་དང་གཞུང་འབྤེལ་
མཛད་སོ་རྣམས་སུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་རྣམས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཟུར་པའྱི་མཚམས་དང༌། ཚོགས་གཞོན་ཟུར་
པ་རྣམས་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་མཚམས། སྱི་
འཐུས་ཟུར་པ་རྣམས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་
མཚམས་སུ་གོ་སྱིག་ཞུ་དགོས། 

སྱི་འཐུས་དང༌། སྱི་འཐུས་ཟུར་པའྱི་བཞུགས་གལ། 
སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་མཚན་མཐོང་མཚོན་ཆྤེད་
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་གསུང་
ཆོས་དང་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོ་རྣམས་སུ་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་རྣམས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཟུར་པའྱི་མཚམས་དང༌། ཚོགས་གཞོན་ཟུར་
པ་རྣམས་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟུར་པའམ། སྱིད་སྐྱོང་
ཟུར་པའྱི་མཚམས། སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་རྣམས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པའྱི་མཚམས་སུ་གོ་སྱིག་ཞུ་དགོས། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་
འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་པུ་སན་སོན་གནང་ན་འགྱིག་ས་རྤེད། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་

སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
དྲུག་པ། 

ནང་གསྤེས། 
༤ 

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
ཀ སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་གསྤེང་ལྷག་མ་

མྤེད་ཀང༌། ནད་མནར་གྱིས་ལས་བཅར་མ་
ཐུབ་ཚ ེ་མང་མཐའ་ཟླ ་བ ་ ༣  ལས་མ ་
བརྒལ་བ་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསྤེང་ཞུ་སོད་
ཆ ོག ་ཀང༌། ཉྱིན་གངས་ ༩༠ ནང་ཚུན་
ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ན་རང་གྱི་ལས་གནས་
ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས། བཀའ་བོན་
གཞན་རྣམས་ལ་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་གསྤེང་ལྷག་
མ་མྤེད་ཀང༌། ནད་མནར་གྱིས་ལས་བཅར་
མ་ཐུབ་ཚེ་མང་མཐའ་ཟླ་བ་ ༣ ལས་མ་
བརྒལ་བ་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསྤེང་ཞུ་སོད་
ཆོག ད་དུང་དྲག་སྐྱྤེད་མྤེད་པར་དགོངས་
སན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་མཚམས་ཟླ་བ་ ༣ 

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
ཀ སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་གསྤེང་ལྷག་མ་

མྤེད་ཀང༌། ནད་མནར་གྱིས་ལས་བཅར་མ་
ཐུབ་ཚེ་མང་མཐའ་ཟླ་བ་ ༣ ལས་མ་བརྒལ་
བ་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསྤེང་ཞུ་སོད་ཆོག་
ཀང༌། ཉྱིན ་གངས ་ ༩༠ ནང་ཚུན་ལས ་
བཅར་མ་ཐུབ་ན་རང་གྱི་ལས་གནས་ནས་
དགོངས་པ་ཞུ་དགོས། བཀའ་བོན་རྣམས་ལ་
ཐོབ་ཆའྱི་གུང་གསྤེང་ལྷག་མ་མ ྤེད་ཀང༌། 
ནད་མནར་གྱིས་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་མང་
མཐའ་ཟླ་བ་ ༣ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཕོགས་
ཡོད་གུང་གསྤེང་ཞུ་སོད་ཆོག ད་དུང་དྲག་
སྐྱྤེད་མ ྤེད་པར་དགོངས་སན་ཕུལ་འབོར་
བྱུང་མཚམས་ཟླ་བ་ ༣ ཕོགས་མྤེད་གུང་
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ཕོགས་མྤེད་གུང་གསྤེང་ཞུ་སོད་ཆོག དྤེའྱི་
རྤེས་སུའང་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་རང་གྱི་
ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས། 

གསྤེང་ཞུ་སོད་ཆོག དྤེའྱི་རྤེས་སུའང་ལས་
བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་རང་གྱི་ལས་གནས་ནས་
དགོངས་པ་ཞུ་དགོས། 

བདུན་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༥ 

སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། 
སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་གཞན་རྣམས་
ནས་ཟླ་རྤེའྱི་སང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་
རྤེ་འཕྲ ོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་
དགོས། 

སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། 
སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་རྣམས་ནས་ཟླ་
རྤེའྱི་སང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་རྤེ་འཕྲོད་
བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས། 

 

བརྒྱད་པ། 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་
གསྤེས། ༡ 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང་
ཟུར་ཕོགས། 
སྱིད་སྐྱ ོང་དང༌། བཀའ་བོན་གཞན་རྣམ་པ་
བཅས་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་
བཅས་དང༌། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
ཏུ་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་
འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་ཐང༌། 
 
སྱིད་སྐྱ ོང་དང༌། བཀའ་བོན་གཞན་རྣམ་པ་
བཅས་ལ་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ (Economy) 
དང༌། མྤེ་འཁོར་ཨང་དང་པོ། གང་གོག་ཨང་
གཉྱིས་པར་བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་
ཀང་གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་
ཐོབ་ཚེ་གང་གོག་ཨང་དང་པོར་བསྐྱོད་ཆོག 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང་
ཟུར་ཕོགས། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རྒྱ་གར་དང༌། 
བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། དྤེ་ལས་
གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་
ཐང༌། 
 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ལ་གནམ་གྲུ་
དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མྤེ་འཁོར་ཨང་
དང་པོ། གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་
པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་ཐོབ་ཚེ་གང་གོག་ཨང་དང་
པོར་བསྐྱོད་ཆོག 

 

བཅུ་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 
 
 

ནང་

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་གཞན་དུ་འདྤེམས་
ཐོན་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་ལས་
བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་དང་སྱི་མཚུངས་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་ཁྱྱིམ་བཅས་
སུ་སྐབས་སོ་སོར་སྱིག་མཐུན་རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་
སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། 
འོན་ཀང་སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་གཞན་

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་དུ་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་
བ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་
གུ་སོབ་འཇུག་དང་སྱི་མཚུངས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང༌། བོད་ཁྱྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་སོ་
སོར་སྱིག་མཐུན་རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་སོབ་འཇུག་བ་
རྒྱུ། 
འོན་ཀང་སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་རྣམས་ཀྱི་
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གསྤེས། ༣ རྣམས་ཀྱི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སོན་གྱི་
ལས་གནས་གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་
གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དང་ད་ལྟའྱི་སྱིད་
སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་གཞན་ལས་ཐོག་ནས་
ལས་འཁྱུར་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་
གདམ་ཀ་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སོན་གྱི་ལས་གནས་
གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་གྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡ ོད་བཞྱིན་པ་ད ྤེ་དང་ད་ལྟའྱི་ས ྱིད་སྐྱ ོང་དང་
བཀའ་བོན་ལས་ཐོག་ནས་ལས་འཁྱུར་སྐབས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

བཅུ་གཅྱིག་
པ། 

ཆོག་མཆན་དང༌། རྱིས་ཁ། 
སྱིད་སྐྱ ོང་དང༌། བཀའ་བ ོན་གཞན་རྣམས་
ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌། གསར་འདྤེམས་ལས་
བཅར། ལས་འཁྱུར་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ལམ་
གོན། བདལ་ག་བཅས་རྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་
ཀྱི་རྱིས་ཤོག་ལ་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་
ནས་དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ་ལས་རང་
ཉྱིད་ནས་ཆོག་མཆན་སོད་མྱི་ཆོག་པ་དང༌། 
འགོ་གོན་རྱིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ ནང་
ཚུན་ངྤེས་པར་འབུལ་དགོས། 

ཆོག་མཆན་དང༌། རྱིས་ཁ། 
སྱིད་སྐྱ ོང་དང༌། བཀའ་བ ོན་རྣམས་ཕ ོགས་
བསྐྱོད་དང༌། གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར། ལས་
འཁྱུར་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ལམ་གོན། བདལ་ག་
བཅས་རྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་ཀྱི་རྱིས་ཤོག་ལ་
བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་དག་མཆན་
འཁོད་དགོས་པ་ལས་རང་ཉྱིད་ནས་ཆོག་མཆན་
སོད་མྱི་ཆོག་པ་དང༌། འགོ་གོན་རྱིས་ཁ་ཁམས་
དྭངས་ཟླ ་བ ་ ༢ ནང་ཚུན་ང ྤེས ་པར་འབུལ་
དགོས། 

 

བཅུ་གཉྱིས་
པ། 

བགྤེས་ཕོགས། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་གཞན་གང་ཡང་
རུང་བར་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་
རྒྱུན་རྱིང་བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་སོད་མྱི་ཆོག འོན་
ཀང་ས ྱིད ་སྐྱ ོང་དང༌། བཀའ་བ ོན ་ག ྱི་ལས་
གནས་ནས་འཁྱུར་མཚམས་དྤེ་སའྱི་བགྤེས་
ཕོགས་མུ་མཐུད་ཞུ་སོད་ཆོག 

བགྤེས་ཕོགས། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་གང་ཡང་རུང་བར་
འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུན་རྱིང་
བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་སོད་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་སྱིད་
སྐྱ ོང་དང༌། བཀའ་བོན་ག ྱི་ལས་གནས་ནས་
འཁྱུར་མཚམས་ད ྤེ་སའ ྱི་བག ྤེས ་ཕ ོགས་མུ ་
མཐུད་ཞུ་སོད་ཆོག 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་འཆར་དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞན། གཞན་ཞྤེས་པ་དྤེ་དག་བཏོན་པ་རྤེད། ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་
འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་ 

སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཅུ་བཞྱི་པ། 
ནང་གས ྤེས། 
༢ 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བ ྤེད་བག ྤེས ་ཡ ོལ་ས ོང་ཟ ྱིན ་པ་ཞ ྱིག ་
འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོར་འོན་ཐོན་བྱུང་
རྱིགས་ལ་ལས་འཁུར་ཞུ་ཡུན་རྱིང་དྤེ་སའྱི་
བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་འདྤེམས་
ལྷན་ཚོགས་གཙོར་འོས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ལ་ལས་
འཁུར་ཞུ་ཡུན་རྱིང་དྤེ་སའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཚིག་ནོར་ཞྱིག་རྤེད། འོས་ཐོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་འོན་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་
འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་སན་སོན་གནང་ན་
འཐུས་པ་འདུག 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་སན་སོན་ཞུ་
ཆོག་པ་གྱིས། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་

བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
གསུམ་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༢ 

སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་བས་པའྱི་
སོན་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལས་
ཐོན་བགྤེས་ཡོལ་དུ་སོང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལའང་
ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་སྱི་མཚུངས་འཐོབ་རྒྱུ། 

སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་བས་པའྱི་སོན་གྱི་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
ལས་ཐོན་བགྤེས་ཡོལ་དུ་སོང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལའང་
ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་སྱི་མཚུངས་འཐོབ་རྒྱུ། 

 

ལྔ་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 
 

ནང་
གསྤེས། ༢ 

 

ཕོགས་ཐོབ། 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་
ཐོབ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 
 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་
བྱུང་སྐབས་སོན་གྱི་ལས་གནས་གང་ཡྱིན་པ་
དྤེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་འཁོལ་དགོས། 

ཕོགས་ཐོབ། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
གྱི་ཕོགས་ཐོབ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནས་གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་
འོས་ཐོན་བྱུང་སྐབས་སོན་གྱི་ལས་གནས་གང་ཡྱིན་
པ་དྤེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་འཁོལ་དགོས། 

 

དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་ལོ་འཁོར་
གཅྱིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་གསྤེང་
ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ཡོད། དྤེ་དག་གུང་གསྤེང་དུ་
མ་བངས་པར་ལས་དོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་
ཟླ་གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སོད་
ཆོག དྤེ་བཞྱིན་ལོ་གཅྱིག་ནང་ངྤེས་མྤེད་གུང་
གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༩ ཞུ་སོད་ཆོག འོན་ཀང་
ཞུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་གངས་ ༥ ལྷག་ཞུ་
སོད་མྱི་ཆོག 

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
ལ་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་
གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ཡོད། དྤེ་དག་གུང་གསྤེང་དུ་
མ་བངས་པར་ལས་ད ོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡ ྱིན་ན་ཟླ་
གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སོད་ཆོག  དྤེ་
བཞྱིན་ལ ོ་གཅྱིག་ནང་ངྤེས་མ ྤེད་གུང་གསྤེང་ཉ ྱིན་
གངས་ ༩ ཞུ་སོད་ཆོག འོན་ཀང་ཞུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་ལ་
ཉྱིན་གངས་ ༥ ལྷག་ཞུ་སོད་མྱི་ཆོག 
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ནང་གསྤེས། 

༤ 

ཁ འོས་བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བུད་
མ ྤེད་ཡ ྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་དང༌། 
ཤོར་བ། མངལ་རླུགས་པ་བཅས་ཀ ྱི་
སྐབས་ཟླ་གཉྱིས་ཕོགས་ཡོད་དང༌། ཟླ་
གཅ ྱིག ་ཕ ྤེད ་ཕ ོགས ་བཅས ་ཁྱ ོན ་ཉ ྱིན ་
གངས་ ༩༠ ཞུ་སོད་ཆོག 

ཁ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ག ྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་བུད་མྤེད་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་དང༌། 
ཤོར་བ། མངལ་རླུགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྐབས་ཟླ་
གཉྱིས་ཕོགས་ཡོད་དང༌། ཟླ་གཅྱིག་ཕྤེད་ཕོགས་
བཅས་ཁྱོན་ཉྱིན་གངས་ ༩༠ ཞུ་སོད་ཆོག 

བདུན་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། 
སན་བཅོས་བ་ཡུལ། 
ཀ འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ག ྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གང་ཞྱིག་ཛ་དྲག་དང༌། ཛ་དྲག་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ནད་མནར་སན་བཅོས་བསྟྤེན་
གཏུགས་བ་ཡུལ་ཐད། ས་གནས་སོ་སོར་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སན་ཁང་ཡོད་
རྱིགས་ཀྱི་སན་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱི་ཁྱབ་
ཡོད་ན་དང༌། དྤེ་མ ྱིན་འགན་འཛིན་སུ་
ཡྱིན་ནས་ནད་བབས་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་སན་ཁང་དྤེ་ནས་སན་བཅོས་བྤེད་
དགོས། 

ཁ འོས་བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གང་
ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་ཆྤེད་སན་
ཁང་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་ལམ་
གོན་ལས་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་ཇྱི་ཡོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡོག་
གཅྱིག་གྱི་ལམ་གོན་ནད་པ་གང་ཡྱིན་དྤེ་
དང་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། ནད་པར་གོ་བབས་
གཞྱིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡོག་ལ་རྒན་
དྲུང་དང་འདྲ་བའྱི་ཟུར་ཕོགས་འཐོབ་རྒྱུ། 

ང འོས་བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གང་
ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་བ་དགོས་
སྐབས་ས་ཐོག་འཁོར་ལམ་མྤེད་པ་དང༌། 
ས་ལམ་བདྤེ་བགོད་མྤེད་པ། ཛ་དྲག་ཆྤེ་བ། 

སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། 
སན་བཅོས་བ་ཡུལ། 
ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གང་ཞྱིག་ཛ་དྲག་དང༌། ཛ་དྲག་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ནད་མནར་སན་བཅོས་བསྟྤེན་གཏུགས་བ་
ཡུལ་ཐད། ས་གནས་སོ་སོར་བོད་མྱིའྱི་ས ྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སན་ཁང་ཡོད་རྱིགས་ཀྱི་སན་པའྱི་
འཛིན་སྐྱོང་སྱི་ཁྱབ་ཡོད་ན་དང༌། དྤེ་མྱིན་འགན་
འཛིན་སུ་ཡྱིན་ནས་ནད་བབས་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་
པའྱི་ཐ ོག ་སན་ཁང་དྤེ་ནས་སན་བཅོས ་བ ྤེད་
དགོས། 

 
ཁ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་ཆྤེད་
སན་ཁང་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་ལམ་གོན་
ལས་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཇྱི་
ཡོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡོག་གཅྱིག་གྱི་ལམ་གོན་
ནད་པ་གང་ཡྱིན་དྤེ་དང་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། ནད་
པར་གོ་བབས་གཞྱིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡོག་
ལ་རྒན་དྲུང་དང་འདྲ་བའྱི་ཟུར་ཕོགས་འཐོབ་རྒྱུ། 

 
ང དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛ ིན་གང་ཞ ྱིག ་ནད་མནར་སན་བཅ ོས ་བ ་
དགོས་སྐབས་ས་ཐོག་འཁོར་ལམ་མྤེད་པ་དང༌། 
ས་ལམ་བདྤེ་བགོད་མྤེད་པ། ཛ་དྲག་ཆྤེ་བ། ནད་
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ནང་
གསྤེས། 
༤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནད་བབས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་སོན་ཚུད་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཁོམ་མ་བྱུང་ན་རྤེས་སུ་
ར ྱིས་འག ོ་འཕྤེར་ང ྤེས ་ཐ ོབ ་འཛ ིན་དང་
མཉམ་དུ་གནམ་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་བྱུང་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་ཁུངས་སྐྱྤེལ་
ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རྒྱུ་མཚན་
ཁུངས་འཕྤེར་འདང་ངྤེས་མྤེད་ན་རྱིས་འགོ་
གཏ ོང ་རྒྱུ ་མ ྱིན ། འད ྱི་ར ྱིགས ་ལ ་ཟུར ་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

 
ཁ འོས་བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གང་
ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་ཆྤེད་སན་
ཁང་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་ལམ་
གོན་ལས་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་ཇྱི་ཡོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡོག་
གཅྱིག་གྱི་ལམ་གོན་ནད་པ་གང་ཡྱིན་དྤེ་
དང་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། ནད་པར་གོ་བབས་
གཞྱིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡོག་ལ་རྒན་
དྲུང་དང་འདྲ་བའྱི་ཟུར་ཕོགས་འཐོབ་རྒྱུ། 

ང འོས་བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གང་
ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་བ་དགོས་
སྐབས་ས་ཐོག་འཁོར་ལམ་མྤེད་པ་དང༌། 
ས་ལམ་བདྤེ་བགོད་མྤེད་པ། ཛ་དྲག་ཆྤེ་བ། 
ནད་བབས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་སོན་ཚུད་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཁོམ་མ་བྱུང་ན་རྤེས་སུ་
ར ྱིས་འག ོ་འཕྤེར་ང ྤེས ་ཐ ོབ ་འཛ ིན་དང་
མཉམ་དུ་གནམ་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་བྱུང་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་ཁུངས་སྐྱྤེལ་
ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རྒྱུ་མཚན་
ཁུངས་འཕྤེར་འདང་ངྤེས་མྤེད་ན་རྱིས་འགོ་
གཏ ོང ་རྒྱུ ་མ ྱིན ། འད ྱི་ར ྱིགས ་ལ ་ཟུར ་

བབས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་སོན་ཚུད་བཀའ་འཁོལ་
ཞུ་ཁོམ་མ་བྱུང་ན་རྤེས་སུ་རྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་
ཐོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ཐོག་བསྐྱོད་
དགོས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་ཁུངས་
སྐྱྤེལ་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རྒྱུ་མཚན་
ཁུངས་འཕྤེར་འདང་ངྤེས་མྤེད་ན་རྱིས་འགོ་གཏོང་
རྒྱུ་མྱིན། འདྱི་རྱིགས་ལ་ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
མྤེད། 

 
 
ཁ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་ཆྤེད་
སན་ཁང་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་ལམ་གོན་
ལས་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཇྱི་
ཡོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡོག་གཅྱིག་གྱི་ལམ་གོན་
ནད་པ་གང་ཡྱིན་དྤེ་དང་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། ནད་
པར་གོ་བབས་གཞྱིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡོག་
ལ་རྒན་དྲུང་དང་འདྲ་བའྱི་ཟུར་ཕོགས་འཐོབ་རྒྱུ། 

 
ང དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛ ིན་གང་ཞ ྱིག ་ནད་མནར་སན་བཅ ོས ་བ ་
དགོས་སྐབས་ས་ཐོག་འཁོར་ལམ་མྤེད་པ་དང༌། 
ས་ལམ་བདྤེ་བགོད་མྤེད་པ། ཛ་དྲག་ཆྤེ་བ། ནད་
བབས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་སོན་ཚུད་བཀའ་འཁོལ་
ཞུ་ཁོམ་མ་བྱུང་ན་རྤེས་སུ་རྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་
ཐོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ཐོག་བསྐྱོད་
དགོས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་ཁུངས་
སྐྱྤེལ་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རྒྱུ་མཚན་
ཁུངས་འཕྤེར་འདང་ངྤེས་མྤེད་ན་རྱིས་འགོ་གཏོང་
རྒྱུ་མྱིན། འདྱི་རྱིགས་ལ་ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
མྤེད། 
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ནང་
གསྤེས། ༥ 

ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 
 
སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་ཟླ་
རྤེའྱི་སང་ཕོགས་ཀ ྱི་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་རྤེ་
འཕྲ ོད ་བསྟ ྤེན ་ལས ་ཁུངས ་སུ ་འབུལ ་
དགོས། 

 
 
སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛ ིན ་ནས ་ཟླ ་ར ྤེའ ྱི་སང་ཕ ོགས་ཀ ྱི་བརྒྱ་ཆ ་
གཉྱིས་རྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་
དགོས། 

བརྒྱད་པ། 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་
གསྤེས། ༡ 

 
 
 
 
 

ནང་
གསྤེས། 
༣ 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌།  
ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་རྒྱ་གར་དང༌། 
བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། དྤེ་ལས་
གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་
ཐང༌། 
 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་གནམ་གྲུ་
དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མྤེ་འཁོར་ཨང་
དང་པོ། གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་
པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་ཐོབ་ཚེ་གང་གོག་ཨང་དང་
པོར་བསྐྱོད་ཆོག 
 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
ཀ གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགྤེས་
ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་
རུང་གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་
མ་ཇྱི་ཡོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་
བུ ་ཚབ་བམ་གས ོས ་ཕྲུག་ཉར་བ། ད ྤེ་
བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ། ཤག་
ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌།  ཟུར་
ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། 
དྤེ་ལས་གཞན་པའ ྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་ད ོན ་
ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་
ཐང༌། 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
ལ ་གནམ ་གྲུ ་དཀྱུས ་མ ་ (Economy) དང༌། མ ྤེ་
འཁོར་ཨང་དང་པོ། གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་བསྐྱོད་
རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་
པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་ཐོབ་ཚེ་གང་གོག་ཨང་དང་པོར་
བསྐྱོད་ཆོག 
 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
ཀ གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགྤེས་ཡོལ། 
ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་སོ་
སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གྱི་ཕ་མ། དྤེ་
བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་
ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ཉར་བ། 
དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་
ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་
ཚེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
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སྦྱོར་ཡོད་ཚེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་
ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
རུང༌། ནང་མྱི་མཉམ་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པས་
ས་རྤེས་སུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་
བས ལ ་རྒྱུ ་མ ཚ ན ་ཡ ོད ་ན ་སྐ བ ས ་
མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་
མཆན་ཞུ་དགོས། 

ཅ འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལས་
རྒྱུན་རྱིང་སྤེར་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་
དགོས་གལ་བྱུང་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ས་
ཐག་ཀྱི་ལོ་མ ྱི་ཊར་ ༣༠༠ ཚད་གཞྱིའྱི་
ནང་སྣུམ་རྱིན་དང༌། ཁ་ལོ་པའྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་
ཕ ོགས་བསྐྱ ོད་ཟུར་ཕ ོགས་ས ྤེར་ས ོད་
ཀྱིས་སྣུམ་འཁོར་འཁྱིད་ཆོག 

འཛིན་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་
ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌། ནང་མྱི་
མཉམ་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པས་ས་རྤེས་སུ་བསྐྱོད་
དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་
སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་
ཞུ་དགོས། 

 
 
ཅ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ལས་རྒྱུན་རྱིང་སྤེར་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་
སྐབས་དགོས་གལ་བྱུང་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ས་
ཐག་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ ༣༠༠ ཚད་གཞྱིའྱི་ནང་སྣུམ་
རྱིན་དང༌། ཁ་ལོ་པའྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཕོགས་བསྐྱོད་
ཟུར་ཕོགས་སྤེར་སོད་ཀྱིས་སྣུམ་འཁོར་འཁྱིད་
ཆོག 

བཅུ་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 

ནང་
གསྤེས། 
༣ 

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་
ལས་བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་
ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་ལྟར་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་ཁྱྱིམ་བཅས་སུ་
སྐབས་སོ་སོར་སྱིག་གསལ་བཞྱིན་རྒྱན་རྒྱག་
གྱིས་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། 
འོན་ཀང་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་
ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སོན་གྱི་ལས་གནས་
གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་གྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དང༌། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཐོག་ནས་ལས་འཁྱུར་
སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆོག་
པ་ཡྱིན། 

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་
འོས་ཐོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་
ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་ལྟར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང༌། བོད་ཁྱྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་སོ་སོར་
སྱིག་གསལ་བཞྱིན་རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། 
 
འོན་ཀང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ག ྱི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སོན་ག ྱི་ལས་
གནས་གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་གྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དང༌། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཐོག་ནས་ལས་འཁྱུར་
སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆོག་པ་
ཡྱིན། 

 

བཅུ་ ཆོག་མཆན་དང༌། རྱིས་ཁ། ཆོག་མཆན་དང༌། རྱིས་ཁ།  
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གཉྱིས་པ། འོས ་བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛ ིན་ཕ ོགས་
བསྐྱོད་དང༌། གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར། 
བག ྤེས ་ཡ ོལ ་ཕ ྱིར་ལ ོག ་སྐབས་ལམ་ག ོན། 
བདལ་ག་བཅས་རྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་ཀྱི་རྱིས་
ཤ ོག ་ལ་ཁུངས་ས ོ་ས ོའ ་ིདྲུང་ཆ ྤེའམ་འགན་
འཛིན་ས ྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ནས་དག་
མཆན་འཁོད་དགོས་པ་ལས་རང་ཉྱིད་ནས་
ཆོག་མཆན་སོད་མྱི་ཆོག འགོ་གོན་རྱིས་ཁ་
ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་
འབུལ་དགོས། 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌། གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར། 
བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ལམ་གོན། བདལ་ག་
བཅས་རྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་ཀྱི་རྱིས་ཤོག་ལ་ཁུངས་
སོ་སོའ ་ིདྲུང་ཆྤེའམ་འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་གྱི་ལས་
བྤེད་ཅྱིག་ནས་དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ་ལས་རང་
ཉྱིད་ནས་ཆོག་མཆན་སོད་མྱི་ཆོག འགོ་གོན་རྱིས་ཁ་
ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་འབུལ་
དགོས། 

བཅུ་
གསུམ་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 

ལས་ཐ ོན ་བག ྤེས ་ཕ ོགས ་ཐ ོབ ་ཐང་དང༌། 
ཞབས་ལོ་བརྱི་ཕོགས། 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་
ལས་བཅར་ཞུས་ཉ ྱིན་ནས་ལས་རྒྱུན་ཉུང་
མཐར་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་པ་དང༌། མང་མཐར་
ཞབས་ལོ་ ༥ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ལས་
ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད། བགྤེས་
ཕོགས་བརྱི་ཕོགས་རང་ཉྱིད་ལས་འཁུར་ནས་
འཁྱུར་ཁའྱི་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐོག་
རྱིས་བསྐོར་བ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ 
ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༢༥ ཡང་ན་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ 
འཐོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་
ལ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ གཤམ་
གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་དང༌། ཞབས་ལོ་
བརྱི་ཕོགས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་
འོས་ཐོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ལས་རྒྱུན་ཉུང་
མཐར་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་པ་དང༌། མང་མཐར་ཞབས་
ལོ་ ༥ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞ ྱིག་ལ་ལས་ཐོན་བགྤེས་
ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད། བགྤེས་ཕོགས་བརྱི་ཕོགས་
རང་ཉྱིད་ལས་འཁུར་ནས་འཁྱུར་ཁའྱི་ར་ཕོགས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐོག་རྱིས་བསྐོར་བ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་
ཞབས་ལོ་ ༥ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ར་ཕོགས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཡང་ན་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ 
འཐོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་
བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ གཤམ་གསལ་རྤེའུ་
མྱིག་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 

 

 

བཅུ་བཞྱི་
པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 
 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡ ོད་པ་ཞ ྱིག་འ ོས་བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འོས་
བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛ ིན་ག ྱི་ལས་ཐ ོན ་
བགྤེས་ཕོགས་དང༌། ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་ཞྱིག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཐོན་
བགྤེས་ཕོགས་དང༌། ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་
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ནང་
གསྤེས། ༢ 

ཕོགས་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་
སོད་ཆ ོག འོན་ཀང་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ 
༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ག ྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་ལས་
བཅར་ཞུ་མུས་དང་དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་རྤེས་བསྐོ་
གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
གྱི་ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་བྤེད་པའྱི་ཞབས་
ལོར་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་
སོད་ཆོག 
 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་འོས་
བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་
རྱིགས་ལ་ལས་འཁུར་ཞུ་ཡུན་རྱིང་ད ྤེ་སའྱི་
བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག འོན་
ཀང་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ 
ཉྱིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དུ་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་རྤེས་
བསྐོ་གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་
རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་བྤེད་པའྱི་ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་
བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་ཆོག 
 
 
 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་
བྱུང་ར ྱིགས་ལ་ལས་འཁུར་ཞུ་ཡུན་ར ྱིང་ད ྤེ་སའ ྱི་
བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

བཅོ་ལྔ་པ། 
 

གཟྱིགས་གསོལ། 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་
ལས་བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཞབས་ལོ་ཧྱིལ་པོ་
ཇྱི་སོང་ལ་མཛད་འགན་འཁྱུར་ཁའྱི་ཟླ་རྤེའྱི་
ཕོགས་ཐོབ་བསྒྱུར་འབབ་གཟྱིགས་གསོལ་
འཐོབ་རྒྱུ། 

གཟྱིགས་གསོལ། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་
འོས་ཐོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཞབས་ལོ་ཧྱིལ་
པོ་ཇྱི་སོང་ལ་མཛད་འགན་འཁྱུར་ཁའྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ཕོགས་
ཐོབ་བསྒྱུར་འབབ་གཟྱིགས་གསོལ་འཐོབ་རྒྱུ། 

 

བཅུ་དགུ་
པ། 

འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང༌། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པའྱི་འ ོས་བསྡུའྱི་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་དགོས་པ་ལ་བགྤེས་
ཕོགས་དང༌། གཟྱིགས་གསོལ་མ་གཏོགས་
འགན་འཛིན་དང་འདྲ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 

འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང༌། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་འོས་
བསྡུའྱི་སྐབས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་དགོས་པ་ལ་
བགྤེས་ཕོགས་དང༌། གཟྱིགས་གསོལ་མ་གཏོགས་
འགན་འཛིན་དང་འདྲ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 

 

ཉྱི་ཤུ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་
ནམ་བྱུང་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དང༌། བཀའ་ཤག སྱི་འཐུས་གང་རུང་

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་
སྐབས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དང༌། བཀའ་ཤག སྱི་འཐུས་གང་རུང་ནས་

 



30 
 

ནས་འཆར་འབུལ་ག ྱིས་ས ྱི་འཐུས་ངོ་ཡ ོད་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་
བཅོས་ལ་ས ྱིད་སྐྱ ོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་
རགས་འགོད་དགོས།། །། 

འཆར་འབུལ་ག ྱིས་ས ྱི་འཐུས་ངོ་ཡ ོད་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་
སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས།། །། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ་དང་། དོན་ཚན་དྤེ་ག་རང་གྱི་ནང་གསྤེས་བཞྱི་
པའྱི་ཁ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བརོད་བ་གཅྱིག་པ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གང་ཞྱིག་ཛ་དྲག་དང༌། ཛ་དྲག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནད་མནར་
སན་བཅོས་བསྟྤེན་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཐད། ས་གནས་སོ་སོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སན་ཁང་ཡོད་རྱིགས་ཀྱི་སན་པའྱི་
འཛིན་སྐྱོང་སྱི་ཁྱབ་ཡོད་ན་དང༌། དྤེ་མྱིན་འགན་འཛིན་སུ་ཡྱིན་ནས་ནད་བབས་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་སན་ཁང་དྤེ་ནས་སན་
བཅོས་བྤེད་དགོས། 
 དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་ ༤ པའྱི་ཁ་པ་དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་ཆྤེད་སན་ཁང་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་ལམ་གོན་ལས་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་ཇྱི་ཡོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡོག་གཅྱིག འདྱིའྱི་ནང་དོན་མྱི་འདྲ་བ་རྤེད་འདུག སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ་
དང་ང་པ་གཉྱིས་དང་། ནང་གསྤེས་བཞྱི་པའྱི་ཁ་པ་དང་ང་པ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཆགས་བསད་འདུག ནང་གསྤེས་བཞྱི་
པའྱི་ཁ་པ་དང་ང་པ་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པའྱི་ཁ་པ་དང་ང་པ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ཀྱི་བསད་པ་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསྐྱར་བཅོས་ཁུར་ཡོང་བའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ་དང་ང་པ་དྤེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དང་
གཅྱིག་པ་མཚུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེར་གཟྱིགས་དགོས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ང་ཚོ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གཅྱིག་བལྟས་ཏྤེ་རྤེས་ལ་ཞུས་ཆོག སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་
རོགས་གནང་། ད་ལྟ་རང་བཅོས་ཆོག ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་ན་
ང་ཚོས་བལྟས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་ཞུས་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་དམ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བལྟས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ལྟ་
བརོད་པ་དང་པོའ་ིསང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་མཇུག་བསྱིལ་མྤེད། 
 གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པར་གཟྱིགས་གནང་རོགས་གནང་། 
ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་

སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་

བརོད། 
འགོ་
བརོད། 

༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་
ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་དང༌། 
ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་
གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

 

དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང༌། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ས ྱི་ཁྱབ ་པའ ྱི་ཕ ོགས ་དང༌། ཟུར་

སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང༌། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་
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ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་
དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༡ 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཞྤེས་འབོད་རྒྱུ། 

ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། 
ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་རྒྱལ་
ལོ་ ༢༡༣༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཞྤེས་འབོད་རྒྱུ། 

གསུམ་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༢ 

སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་བས་སོན་གྱི་
རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཡོལ་དུ་
སོང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལའང་ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་
སྱི་མཚུངས་འཐོབ་རྒྱུ། 

སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་བས་སོན་གྱི་སྱི་
ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་
ལས་ཐོན་བགྤེས་ཡོལ་དུ་སོང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལའང་
ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་སྱི་མཚུངས་འཐོབ་རྒྱུ། 

 

བཞྱི་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ནང་གསྤེས་ ༡ འོག་སྱི་
ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དུ་
འོས་ཐོན་ལས་བཅར་ཞུས་པ་དྤེར་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 

སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
དོན་ཚན་ ༡༠༧ ནང་གསྤེས་ ༡ འོག་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་
ལས་བཅར་ཞུས་པ་དྤེར་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 
 

 

ལྔ་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 

ནང་གསྤེས། 
༢ 

ཕོགས་ཐོབ། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་
ཕོགས་ཐོབ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནས་གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དུ་
འོས་ཐོན་བྱུང་སྐབས་སོན་གྱི་ལས་གནས་གང་
ཡྱིན་པ་དྤེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་འཁོལ་དགོས། 

ཕོགས་ཐོབ། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནས་གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པར་འོས་ཐོན་བྱུང་སྐབས་སོན་གྱི་ལས་གནས་གང་
ཡྱིན་པ་དྤེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་འཁོལ་དགོས། 

 

དྲུག་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་
ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་
གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ཡོད། དྤེ་དག་གུང་
གསྤེང་དུ་མ་བངས་པར་ལས་དོན་དུ་ཞུགས་པ་
ཡྱིན་ན་ཟླ་གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་
སོད་ཆོག དྤེ་བཞྱིན་ལོ་གཅྱིག་ནང་ངྤེས་མྤེད་
གུང་གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༩ ཞུ་སོད་ཆོག འོན་
ཀང་ཞུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་གངས་ ༥ ལྷག་ཞུ་
སོད་མྱི་ཆོག 

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པར་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་
གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ཡོད། དྤེ་དག་གུང་གསྤེང་
དུ་མ་བངས་པར་ལས་དོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་
གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སོད་ཆོག དྤེ་
བཞྱིན་ལོ་གཅྱིག་ནང་ངྤེས་མྤེད་གུང་གསྤེང་ཉྱིན་
གངས་ ༩ ཞུ་སོད་ཆོག འོན་ཀང་ཞུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་
ལ་ཉྱིན་གངས་ ༥ ལྷག་ཞུ་སོད་མྱི་ཆོག 
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ནང་གསྤེས། 
༤ 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསྤེས། 
༦ 

ཁ ས ྱི་ཁྱབ་ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ལས་ཁང་ག ྱི་འགན་
འཛིན་བུད་མྤེད་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་
དང༌། ཤོར་བ། མངལ་རླུགས་པ་བཅས་ཀྱི་
སྐབས་ཟླ་གཉྱིས་ཕོགས་ཡ ོད་དང༌། ཟླ་
གཅྱིག་ཕྤེད་ཕོགས་བཅས་ཁྱོན་ཉྱིན་གངས་ 
༩༠ ཞུ་སོད་ཆོག 

 
གུང་གསྤེང་ལྷག་མ་བརྱི་ཕོགས། 

བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ནང་གསྤེས་ 
༢ ནང་གསལ་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་ས ྱི་ཁྱབ་རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་
དམ་འབུལ་དང་འབྤེལ་ལས་བཅར་ཞུས་པ་ནས་
བཟུང་ལས་རྒྱུན་རྱིང་གྱི་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་གསྤེང་
རྣམས་བརྱི་དགོས་པ་ལས། རང་ཉྱིད་དྤེ་སོན་སྤེ་
ཚན་གཞན་གང་རུང་དུ་ལས་ཞབས་ཞུས་པའྱི་
སྐབས་ཀྱི་གུང་གསྤེང་ལྷག་པ་རྣམས་བརྱི་འཁུར་
མྱི་ཆོག 

ཁ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པ་བུད་མྤེད་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་
དང༌། ཤོར་བ། མངལ་རླུགས་པ་བཅས་ཀ ྱི་
སྐབས་ཟླ་གཉྱིས་ཕོགས་ཡོད་དང༌། ཟླ་གཅྱིག་
ཕྤེད་ཕོགས་བཅས་ཁྱོན་ཉྱིན་གངས་ ༩༠ ཞུ་
སོད་ཆོག 

 
གུང་གསྤེང་ལྷག་མ་བརྱི་ཕོགས། 

བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ནང་གསྤེས་ ༢ 
ནང་གསལ་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁང་གྱི་ར ྱིས་ཞ ྱིབ་ས ྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་འཁུར་དམ་
འབུལ་དང་འབྤེལ་ལས་བཅར་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་
ལས་རྒྱུན་རྱིང་གྱི་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་གསྤེང་རྣམས་བརྱི་
དགོས་པ་ལས། རང་ཉྱིད་དྤེ་སོན་སྤེ་ཚན་གཞན་གང་
རུང་དུ་ལས་ཞབས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གུང་གསྤེང་
ལྷག་པ་རྣམས་བརྱི་འཁུར་མྱི་ཆོག 

བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསྤེས། 
༤ 

སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། 
སན་བཅོས་བ་ཡུལ། 
ཀ ས ྱི་ཁྱབ་ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ལས་ཁང་ག ྱི་འགན་

འཛིན་གང་ཞྱིག་ཛ་དྲག་དང༌། ཛ་དྲག་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ནད་མནར་སན་བཅོས་བསྟྤེན་
གཏུགས་བ་ཡུལ་ཐད་ས་གནས་སོ་སོར་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སན་ཁང་ཡོད་
རྱིགས་ཀྱི་སན་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱི་ཁྱབ་
ཡོད་ན་དང༌། དྤེ་མྱིན་འགན་འཛིན་སུ་ཡྱིན་
ནས་ནད་བབས་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
སན་ཁང་དྤེ་ནས་སན་བཅོས་བྤེད་དགོས། 

 
སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིམ་པ། 
ཁ ས ྱི་ཁྱབ་ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ལས་ཁང་ག ྱི་འགན་

སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། 
སན་བཅོས་བ་ཡུལ། 
ཀ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་

ཁྱབ་པ་གང་ཞྱིག་ཛ་དྲག་དང༌། ཛ་དྲག་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ནད་མནར་སན་བཅོས་བསྟྤེན་གཏུགས་བ་
ཡུལ་ཐད་ས་གནས་སོ་ས ོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སན་ཁང་ཡོད་རྱིགས་ཀྱི་སན་པའྱི་
འཛིན་སྐྱོང་སྱི་ཁྱབ་ཡོད་ན་དང༌། དྤེ་མྱིན་འགན་
འཛིན་སུ་ཡྱིན་ནས་ནད་བབས་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་སན་ཁང་དྤེ་ནས་སན་བཅོས་བྤེད་
དགོས། 

 
སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིམ་པ། 
ཁ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
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ནང་གསྤེས། 
༥ 

འཛིན་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་
ཆྤེད་སན་ཁང་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་
ཀ ྱི་ལམ ་ག ོན་ལས་ད ོན ་ཕ ོགས་བསྐྱ ོད ་
སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཇྱི་ཡོད་ལྟར་དང༌། ནད་
གཡོག་གཅྱིག་གྱི་ལམ་གོན་ནད་པ་གང་
ཡྱིན་དྤེ་དང་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། ནད་པར་གོ་
བབས་གཞྱིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡོག་ལ་
རྒན་དྲུང་དང་འདྲ་བའྱི་ཟུར་ཕོགས་འཐོབ་
རྒྱུ། 

 
ང ས ྱི་ཁྱབ་ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ལས་ཁང་ག ྱི་འགན་

འཛིན་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་བ་
དགོས་སྐབས་ས་ཐོག་འཁོར་ལམ་མྤེད་པ་
དང༌། ས་ལམ་བདྤེ་བགོད་མྤེད་པ། ཛ་དྲག་
ཆྤེ་བ། ནད་བབས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་སོན་
ཚུད་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཁོམ་མ་བྱུང་ན་རྤེས་
སུ་རྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་ཐོབ་འཛིན་དང་
མཉམ་དུ་གནམ་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་བྱུང་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་ཁུངས་སྐྱྤེལ་
ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རྒྱུ་མཚན་
ཁུངས་འཕྤེར་འདང་ངྤེས་མྤེད་ན་རྱིས་འགོ་
གཏོང་རྒྱུ་མྱིན། འདྱི་རྱིགས་ལ་ཟུར་ཕོགས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

 
སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ ས ྱི་ཁྱབ་ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ལས་ཁང་ག ྱི་འགན་

འཛིན་ནས་ཟླ་རྤེའྱི་སང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
གཉྱིས་རྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་
འབུལ་དགོས། 

ཁྱབ་པ་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་ཆྤེད་
སན་ཁང་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་ལམ་
གོན་ལས་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་ཇྱི་ཡོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡོག་གཅྱིག་གྱི་
ལམ་གོན་ནད་པ་གང་ཡྱིན་དྤེ་དང་གཅྱིག་གྱུར་
ཡྱིན། ནད་པར་གོ་བབས་གཞྱིར་བཟུང་དང༌། 
ནད་གཡོག་ལ་རྒན་དྲུང་དང་འདྲ་བའྱི་ཟུར་
ཕོགས་འཐོབ་རྒྱུ། 

 
 
ང སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་

ཁྱབ་པ་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་བ་
དགོས་སྐབས་ས་ཐོག་འཁོར་ལམ་མྤེད་པ་དང༌། 
ས་ལམ་བདྤེ་བགོད་མྤེད་པ། ཛ་དྲག་ཆྤེ་བ། ནད་
བབས་དང་གང་ཅ ྱིའ ྱི་ཐད་ས ོན་ཚུད་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་ཁོམ་མ་བྱུང་ན་རྤེས་སུ་རྱིས་འགོ་
འཕྤེར་ངྤེས་ཐོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་
ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་
བཀོད་ཁུངས་སྐྱྤེལ་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་
སྱིད་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕྤེར་འདང་ངྤེས་མྤེད་ན་
རྱིས་འགོ་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན། འདྱི་རྱིགས་ལ་ཟུར་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

 
 
སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་

ཁྱབ་པ་ནས་ཟླ་རྤེའྱི་སང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
གཉྱིས་རྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་
དགོས། 

བརྒྱད་པ། 
 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌། 
ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌། ཟུར་
ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 
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ནང་
གསྤེས། ༡ 

 
 
 
 
 
 

ནང་གསྤེས། 
༣ 

ས ྱི་ཁྱབ་ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ལས ་ཁང་ག ྱི་འགན་
འཛིན་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་
བཅས་དང༌། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་
གཞུང་དོན་ཕ ོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་
འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་ཐང༌། 
 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་
གནམ ་གྲུ ་དཀྱུས ་མ ་(Economy)དང༌། མ ྤེ་
འཁོར་ཨང་དང་པོ། གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་
བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གང་གོག་
ཨང་གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་ཐོབ་ཚེ་གང་གོག་
ཨང་དང་པོར་བསྐྱོད་ཆོག 
 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
ཀ གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགྤེས་

ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སྐབས་སོ་སོའ ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་
རུང་གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་
ཇྱི་ཡོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་
ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ཉར་བ། དྤེ་བཞྱིན་
འད ོད ་གཅ ྱིག ་ནང ་མ ྱིའམ ། ཤག ་ཚང ་
ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་
ཡོད་ཚེ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་གང་ད ྤེའ ྱི་ཐ ོབ་ཐང་གཞྱིར་
བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་རུང་། ནང་མྱི་མཉམ་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་
པས་ས་རྤེས་སུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་
རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་སུ ་བཀའ་འཁ ོལ ་ཆ ོག ་མཆན་ཞུ ་
དགོས། 

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ ་པ ་རྒྱ ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་
བཅས་དང༌། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་
གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་
འགོ་གོན་ཐོབ་ཐང༌། 
 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་
ལ ་གནམ ་གྲུ ་དཀྱུས ་མ ་(Economy)དང ༌། མ ྤེ་
འཁོར་ཨང་དང་པོ། གང་ག ོག ་ཨང་གཉྱིས་པར་
བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གང་གོག་ཨང་
གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་ཐོབ་ཚེ་གང་གོག་ཨང་དང་
པོར་བསྐྱོད་ཆོག 
 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
ཀ གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགྤེས་

ཡ ོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐ ོན་ཕ ྱིར་ལ ོག ་
སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་རུང་
གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད། 
ཡང་ན་ཕྲུ ་གུ ་ང ོ་མ ་མ ྤེད ་རུང་བུ ་ཚབ་བམ ་
གསོས་ཕྲུག་ཉར་བ། དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་
ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་
འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་ཚེ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་གང་དྤེའྱི་
ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་
ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང་། ནང་མྱི་མཉམ་བསྐྱོད་
མ་ཐུབ་པས་ས་ར ྤེས ་སུ ་བསྐྱ ོད་དག ོས ་ཀ ྱི་
དམ ྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡ ོད་ན་སྐབས་
མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་
དགོས། 
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ཅ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་སྤེར་དོན་
ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་དགོས་གལ་བྱུང་ན་
ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ས་ཐག་ཀྱི་ལ ོ་མ ྱི་ཊར་ 
༣༠༠ ཚད་གཞྱིའྱི་ནང་སྣུམ་རྱིན་དང༌། ཁ་
ལ ོ་པའ ྱི་ཉ ྱིན ་ར ྤེའ ྱི་ཕ ོགས ་བསྐྱ ོད ་ཟུར ་
ཕོགས་སྤེར་སོད་ཀྱིས་སྣུམ་འཁོར་འཁྱིད་
ཆོག 

ཅ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པ་སྤེར་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་དགོས་
གལ་བྱུང་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ས་ཐག་ཀྱི་ལོ་མྱི་
ཊར་ ༣༠༠ ཚད་གཞྱིའྱི་ནང་སྣུམ་རྱིན་དང༌། 
ཁ་ལོ་པའྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཕོགས་བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས་
སྤེར་སོད་ཀྱིས་སྣུམ་འཁོར་འཁྱིད་ཆོག 

བཅུ་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསྤེས། 
༣ 

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དུ་
འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཕྲུ་གུ་སོབ་
འཇུག་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་ལྟར་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་ཁྱྱིམ་བཅས་
སུ་སྐབས་སོ་ས ོར་སྱིག་གསལ་བཞྱིན་རྒྱན་
རྒྱག་གྱིས་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། 
 
འོན་ཀང་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སོན་གྱི་ལས་
གནས་གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་གྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དང༌། རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པ་ལས་ཐོག་ནས་ལས་འཁྱུར་སྐབས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པར་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཕྲུ་གུ་སོབ་
འཇུག་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་ལྟར་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་ཁྱྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་
སོ་སོར་སྱིག་གསལ་བཞྱིན་རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་སོབ་
འཇུག་བ་རྒྱུ། 
 
འོན་ཀང་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་
སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སོན་གྱི་ལས་
གནས་གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་གྱི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དང༌། སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་ལས་ཐོག་ནས་ལས་
འཁྱུར་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གདམ་ཀ་
ཆོག་པ་ཡྱིན། 

 

 
 
 
 

བཅུ་
གཉྱིས་པ། 

 
ཆོག་མཆན་དང༌། རྱིས་ཁ། 

 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ག ྱི་འགན་

འཛིན་ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌། གསར་འདྤེམས་
ལས་བཅར། བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་
ལམ་གོན། བདལ་ག་བཅས་རྱིས་འགོ་འཕྤེར་
ངྤེས་ཀྱི་རྱིས་ཤོག་ལ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདྲུང་ཆྤེའམ་
འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ནས་

 
ཆོག་མཆན་དང༌། རྱིས་ཁ། 

 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་

ཁྱབ་པ་ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌། གསར་འདྤེམས་ལས་
བཅར། བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ལམ་གོན། 
བདལ་ག་བཅས་རྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་ཀྱི་རྱིས་ཤོག་
ལ་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིདྲུང་ཆྤེའམ་འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་
གྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ནས་དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ་
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དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ་ལས་རང་ཉྱིད་ནས་
ཆོག་མཆན་ས ོད་མྱི་ཆ ོག  འགོ་ག ོན་ར ྱིས་ཁ་
ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ ་ ༢ ནང་ཚུན་ང ྤེས ་པར་
འབུལ་དགོས། 

ལས་རང་ཉྱིད་ནས་ཆོག་མཆན་སོད་མྱི་ཆོག འགོ་
གོན་རྱིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ ནང་ཚུན་ངྤེས་
པར་འབུལ་དགོས། 

བཅུ་གསུམ་
པ། 

ནང་གསྤེས། ༡ 

ལས ་ཐ ོན ་བག ྤེས ་ཕ ོགས ་ཐ ོབ ་ཐང ་དང ༌།  
ཞབས་ལོ་བརྱི་ཕོགས། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དུ་
འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ལས་རྒྱུན་
ཉུང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་པ་དང༌། 
མང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡༠ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་
ལ་ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་ཡོད། བགྤེས་ཕོགས་
བརྱི་ཕོགས་རང་ཉྱིད་ལས་འཁུར་ནས་འཁྱུར་
ཁའ ྱི་ར ་ཕ ོགས་ཀ ྱི་བརྒྱ ་ཆ་ ༥༠ ཐོག ་ར ྱིས ་
བསྐོར་བ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༡༠ ཆ་ཚང་
ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧་༥༠ 
ཡང་ན་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ འཐོབ་
རྒྱུ། ཞབས་ལ ོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལ ོན་པ་ཞ ྱིག ་ལ ་
བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ གཤམ་གསལ་
རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་དང༌།  ཞབས་
ལོ་བརྱི་ཕོགས། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པར་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ལས་རྒྱུན་
ཉུང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་པ་དང༌། མང་
མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡༠ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ལས་
ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་ཡོད། བགྤེས་ཕོགས་བརྱི་ཕོགས་
རང་ཉྱིད་ལས་འཁུར་ནས་འཁྱུར་ཁའྱི་ར་ཕོགས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐོག་རྱིས་བསྐོར་བ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་
ཞབས་ལོ་ ༡༠ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ར་ཕོགས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༧་༥༠ ཡང་ན་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༧༥ འཐོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་
ལ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ གཤམ་གསལ་
རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 

 

བཅུ་བཞྱི་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་ཏུ་འོས་ཐོན་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་ཐོན་
བགྤེས་ཕོགས་དང༌། ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་
ཕོགས་ཐོབ་ཐང་བཅས་གཉྱིས་ནས་གང་མང་བ་
དྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག འོན་ཀང་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ 
༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པར་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་རྤེས་
བསྐོ་གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་
བྤེད་པའྱི་ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་ཕོགས་

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་ཞྱིག་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཁྱབ་
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་
ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་དང༌། ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་
ཕོགས་ཐོབ་ཐང་བཅས་གཉྱིས་ནས་གང་མང་བ་དྤེ་
ཞུ ་ས ོད་ཆ ོག  འོན ་ཀང་ལས་བ ྤེད ་པ་གང་ཞ ྱིག ་ 
༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་ལས་བཅར་ཞུ་
མུས་དང་ད ྤེ་བཞ ྱིན ་ད ྤེའ ྱི་ར ྤེས ་བསྐ ོ་གཞག་དང་
འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
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ནང་གསྤེས། ༢ 

ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་ཆོག 
 
 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ལ་ལས་
འཁུར་ཞུ་ཡུན་རྱིང་དྤེ་སའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་
ལས་བྤེད་པའྱི་ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་ཕོགས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་ཆོག 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་སྱི་ཁྱབ་
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས་
ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ལ་ལས་འཁུར་ཞུ་ཡུན་རྱིང་དྤེ་སའྱི་
བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

བཅོ་ལྔ་པ། གཟྱིགས་གསོལ། 
ས ྱི་ཁྱབ་ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ལས་ཁང་ག ྱི་འགན་

འཛིན་ལས་གནས་སུ་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་
ཉྱིན་ནས་ཞབས་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ཇྱི་སོང་ལ་མཛད་
འགན་འཁྱུར་ཁའྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ཕོགས་ཐོབ་བསྒྱུར་
འབབ་གཟྱིགས་གསོལ་འཐོབ་རྒྱུ། 

གཟྱིགས་གསོལ། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་

ཁྱབ་པའྱི་ལས་གནས་སུ་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་
ཉྱིན་ནས་ཞབས་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ཇྱི་སོང་ལ་མཛད་འགན་
འཁྱུར་ཁའ ྱི་ཟླ ་ར ྤེའ ྱི་ཕ ོགས ་ཐ ོབ ་བསྒྱུར་འབབ ་
གཟྱིགས་གསོལ་འཐོབ་རྒྱུ། 

 

བཅུ་དྲུག་པ། ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང༌། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བགྤེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་
གནས་རྱིམ ་ག ྱི་བག ྤེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ ་དང༌། 
བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་
རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པ ོ་ལ ོན་པ་ཞ ྱིག་ལ་
བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དྤེ་མྱིན་སྱིག་གཞྱི་
འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་གསལ་ཕོགས་འབབ་
ཇྱི་ཐ ོབ་ད ྤེའ ྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཁང་གའྱི་ད ོད་དུ་
འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་ག་མྤེད་
གཞུང་ཁང༌། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་
བགྤེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

 ཕྱི་ལ ོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣  ཚེས་ ༢༤ 
ཉྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་
པ་དང་། དྤེའྱི་རྤེས་ལས་བྤེད་པ་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་
ར ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ས ྱི་ཁྱབ ་པར ་བསྐ ོ་གཞག ་གམ ་
འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་བྤེད་པའྱི་
བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན་རང་

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང༌། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ན་བགྤེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་
རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང༌། བགྤེས་ཡོལ་
ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ 
༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་
ཡོད། དྤེ་མྱིན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་
གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཁང་
གའྱི་དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་ག་
མྤེད་གཞུང་ཁང༌། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་
བགྤེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་སྱི་
ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་
ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་། དྤེའྱི་རྤེས་ལས་བྤེད་པ་
ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་བསྐོ་གཞག་གམ་འདྤེམས་ཐོན་
བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་
ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཉྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་
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ཉྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་
སྐབས་དྤེ་ས་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་སང་
ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ཟླ་རྤེ་
བཞྱིན་བགྤེས་ཤཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་
དོད་སོད་རྒྱུ་དང་། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་རང་
བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐྤེངས་
གཅྱིག་རྱིང་གནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་
འཁྱུར་སྐབས་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་
སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགྤེས་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་
སོད་ཆོག་ཅྱིང་། འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་
ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་དང་། ཟླ་གཉྱིས་ནང་
ཚུན་ལས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 

ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་དྤེ་ས་སོ་སོའ་ིགནས་
རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་སང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ 
འབབ་ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་བགྤེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་
ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་དང་། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐྤེངས་
གཅྱིག ་ར ྱིང་གནས་ར ྱིམ ་ད ྤེར་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་
འཁྱུར་སྐབས་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་
བའྱི་དངུལ་འབོར་བགྤེས་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་
ཅྱིང་། འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་
ཐང་མྤེད་པ་དང་། ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕྱིར་
འབུལ་ཞུ་དགོས། 

བཅུ་དགུ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་

གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁང་ག ྱི་འགན་འཛ ིན་དང༌། བཀའ་ཤག  ས ྱི་
འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གྱིས་སྱི་
འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་
མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་
མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས།། །། 

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་
བྱུང་སྐབས་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་དང༌། བཀའ་ཤག སྱི་འཐུས་གང་
རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གྱིས་ས ྱི་འཐུས་ངོ་ཡ ོད་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་
ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་
དགོས།། །། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ། ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་གྱིན་
འོས་བསྡུའྱི་དྤེར་ངས་བལྟས་ཚར་བ་ཡྱིན། འོས་བསྡུའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དྤེར་བསྐྱར་ཀོག་ཅྱིག་བས་ནས། དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་
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ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ་དང་ང་པ་དྤེ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་ཁ་པ་དང་ང་པ་དྤེ་ཆགས་
བསད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཁ་པ་དང་ང་པའྱི་ཚིག་བརོད་གཉྱིས་ཀ་མར་འདོན་རོགས་གནང་རྒྱུ་ཞུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་དྤེའྱི་ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་
པའྱི་འགོ་བརོད་ཀྱི་ནང་ལ་སན་བཅོས་བ་ཡུལ་དྤེའྱི་འོག་ཏུ་པ་ཞྱིག་འཐོལ་པ་སྤེབས་འདུག དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་དྤེ་ལ་སན་
བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིན་པ་དྤེ་འགོད་དགོས་ས་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ནང་གསྤེས་ ༢ པ་དྤེ་སན་བཅོས་བ་ཡུལ་ཡྱིན་པ་དང་། ནང་
གསྤེས་ ༤ པ་དྤེ་སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིམ་པ་ཞྤེས་བཀོད་དྤེ། དྤེ་ནས་ཁ་དང་ང་ཡོང་དགོས་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེར་སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིན་པ་ཞྤེས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཉྱིས་ཀ་བཅུག་གནང་རོགས་
གནང་། དྤེ་བཅོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་བཅར་
འདྲྱི་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྤེ་
ཡ། ནྱིའུ་ཛི་ལན་ཊྱི་དྤེ་ཚོའྱི་ས་ཁུལ་ནས་འོས་བླུགས་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་
རྤེས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་སང་ལ་འགོ་བསད་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་
༣༥ 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་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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༄༅། །བོད་མྱི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་བསྐྱོད་ཕོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་
ཁྱིམས་འཆར། 

དོན་ཚན་དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང། 
བོད་མྱི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་བསྐྱོད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།ཤབོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཞྤེས་འབོད་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། ཁྱབ་ཚད། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཕུད་པའྱི་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 
 
དོན་ཚན་གསུམ་པ།ཤའགོ་འཛུགས། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཀྱིས་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་སྩལ་ཉྱིན་ནས་ར་འཛིན་ལག་བསྟར་བ་
རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་བཞྱི་པ།ཤགཞུང་འབྤེལ་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཕོགས། 
༡ སོ་སོའ་ིསོད་གནས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོ་ཁག་དང་། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་

དབུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམས་ཆྱིབས་སྒྱུར་སྐབས་ཕྤེབས་བསུ་སྐྱྤེལ་བཅས་པར་གཞུང་འབྤེལ་
སོས་མྤེད་ཐོག ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་གང་ཡང་རུང་བར་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་མགོན་བརྡ་འབོར་
རྱིགས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་དགོངས་བསྐོར་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་མཚམས་གཞུང་འབྤེལ་དུ་ངོས་བཞྤེས་
གནང་རྒྱུ། 

༢ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱི་ཕྤེབས་བསུ་སྐྱྤེལ་སྐབས་སོ་སོའ་ིསོད་གནས་ཀྱི་མངའ་སྤེ་
དྤེའྱི་རྒྱལ་སའམ་གོང་ཁྱྤེར་བར་འགོ་བསྐྱོད་ཆོག་པ་ལས་མངའ་སྤེ་དྤེ་བརྒལ་ནས་འགོ་བསྐྱོད་མྱི་ཆོག  འོན་ཀང་སོ་
སོའ་ིསོད་གནས་ཀྱི་མངའ་སྤེ་མྱིན་ཡང་ཐག་ཉྤེ་འབྤེལ་མཚུངས་སུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་
སྒྱུར་སྐབས་ངྤེས་པར་བཅར་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་གཞུང་འབྤེལ་བཅར་འཐུས། 

༣ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཞུང་འབྤེལ་དུ་ངོས་བཞྤེས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་དང་འབྤེལ་དགོས་གལ་བྱུང་
ཚེ་ལམ་སྟོན་གནང་འཐུས། 

 
དོན་ཚན་ལྔ་པ། ལས་བསོམས་དང་རྱིས་ཁ། 
གཞུང་དོན་དུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་བའྱི་རྱིགས་ནས་ལས་བསོམས་དང་རྱིས་ཁ་བཅས་ལས་དོན་ཚར་ནས་ཉྱིན་ཤ༡༥ཤནང་ཚུད་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཁང་བཅས་སུ་ཕུལ་འབོར་ཟྱིན་པ་དགོས། 
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དོན་ཚན་དྲུག་པ། ཕྤེབས་སྱིག་མཐུན་རྤེན། 
སོ་སོའ་ིསོད་གནས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོ་ཁག་ལ་ཚོགས་བཅར་ཞུ་སྐབས་སོ་སོས་ག་འཁོར་གས་ཏྤེ་འཛིན་གསལ་འཁོར་
ག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཁོངས་ནས་གཏོང་འཐུས། 
 
དོན་ཚན་བདུན་པ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས། ངོ་ཡོད་སྱི་འཐུས་མང་མོས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་
ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས།། །། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་འཆར་ཟྱིན་དྤེ་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་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༣༥ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་མ་མཁྱྤེན་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འདུ་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་རྱིམ་པས་བྱུང་བ་དང་། དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་བས་ཏྤེ་
ལས་བསོམས་ནང་ལམ་སྟོན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བས་ན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་
ན་འདྱི་འདྲ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏྤེ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ལམ་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྤེབས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་
ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ལས་དོན་ཕོགས་
བསྐྱོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེར་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྤེན་གཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་
དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་དམ་མྤེད། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་ཕྤེབས་ཀྱི་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་དང་པོ་དྤེར་
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མགོན་ཤོག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མགོན་བརྡ་རྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོངས་སྐོར་དང་འབྤེལ་ནས་ཕྤེབས་
ཆོག་པ་ཞྱིག་དང་། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་བཅར་དགོས་པ་མཆྱིས་ཚེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་བཀོད་འོག་ལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་ནས་འགྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ངྤེས་པར་དུ་བཅར་དགོས་པ་མཆྱིས་ཚེ་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་དབྤེ་གསྤེས་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ། གཅྱིག་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགོན་ཤོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་འདུག གཉྱིས་པ་
དྤེ་མགོན་ཤོག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་དྤེས་ང་ངྤེས་པར་དུ་བཅར་དགོས་ས་རྤེད་བསམ་པ། དཔྤེར་ན་ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་
བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་ཤག་ལྟ་བུས་ང་ཚོར་༸སྐྱབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེ་གྷ་གྷལ་གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མགོན་ཤོག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་ཀྱི་སྱི་
འཐུས་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ་བཅར་དགོས་པ་རྤེད་བསམས་ནས་ང་ཚོ་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡར་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་འགོ་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཚད་འཛིན་ས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་སྱིར་བཏང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཁྱིམས་འཆར་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ལ་ལན་བསྐྱོན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་རག་པར་བཤད་
བསད་པ་ལས། གསུང་མཁན་མྤེད་ན་ཚོགས་གཙོས་མ་ཞུས་རང་ཞུ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ཞུས་པ་དྤེ་ཡང་ཆ་ཚང་གང་འདྲ་ཞྱིག 
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕག་བརང་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱུན་ལས་ལ་ཡར་ཕུལ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཡུན་ཟྱིན་པ་རྤེད། "སོ་སོའ་ིསོད་
གནས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོ་ཁག་དང་། སྱི་ནོར་གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་
དབུ་འཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཕྤེབས་བསུ་སྐྱྤེལ་བཅས་པར་གཞུང་འབྤེལ་སོས་མྤེད་ཐོག་"ཅྤེས་པའྱི་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་
པ་རང་དང་། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་སང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། མཛད་སོ་གོ་སྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མགོན་བརྡ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ངས་དྲན་ཚོད་ལ་མགོན་བརྡ་འབོར་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། མགོན་བརྡ་མ་
འབོར་བ་ཡྱིན་ན་སོ་སོ་སྤེར་གྱི་ངོས་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ད་ལྟའྱི་ཚིག་དང་དྤེ་ཚོར་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 གཉྱིས་པ་དྤེར་"༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱི་ཕྤེབས་བསུ་སྐྱྤེལ་སྐབས་སོ་སོའ་ིསོད་
གནས་ཀྱི་མངའ་སྤེ་དྤེའྱི་རྒྱལ་སའམ་གོང་ཁྱྤེར་བར་འགོ་བསྐྱོད་ཆོག་པ་ལས་མངའ་སྤེ་དྤེ་བརྒལ་ནས་འགོ་བསྐྱོད་མྱི་ཆོག འོན་
ཀང་སོ་སོའ་ིསོད་གནས་ཀྱི་མངའ་སྤེ་མྱིན་ཡང་ཐག་ཉྤེ་འབྤེལ་མཚུངས་སུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་
སྒྱུར་སྐབས་ངྤེས་པར་བཅར་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་གཞུང་འབྤེལ་བཅར་འཐུས།" འདྱི་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་གཅྱིག་པོ་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་པའྱི་གནད་དོན་ལ་
ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གནད་དོན་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སོན་མ་ནས་དགོས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་མཁན་ཡྱིན། གོང་དུ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱུན་ལས་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། མ་ཞུས་ན་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་དྲན་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་སྟངས་དྤེ་ཏག་ཏག་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དོན་
དག་གཉྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འོན་ཀང་ཟྤེར་ནས་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། སྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
གཉྱིས་ཀ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་འོག་མ་ལ་སོས་མྤེད་ཐོག་ཟྤེར་མཁན་གྱི་འོག་ནས་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་
འཐུས་གང་ཡང་རུང་བ་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་མགོན་བརྡ་འབོར་རྱིགས་ལ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་དགོངས་
བསྐོར་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་མཚམས་གཞུང་འབྤེལ་དུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འོག་མ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
ཁ་སང་ངོས་འཛིན་བས་པ་རྤེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་
ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་བྱུང་བ་དྤེ་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཏོན་
མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་དུང་གཏོང་རོགས་བས་དང་མྱི་བྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
དྤེ་རྱིང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། སྤེང་ལོར་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རྤེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྤེབས་ཤོག་ཅྤེས་ལན་དྤེ་འབོར་དུས། དྤེ་འབོར་བ་དྤེ་ཡང་དང་པོ་ཡར་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུས་ཏྤེ་དྤེ་འདྲ་
གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་སྐབས། ཁྱྤེད་རང་སོང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་མདོར་བསྡུས་ན་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་
ཐོབ་པ་དྤེ་ཚང་མ་ལ་ངོས་འཛིན་མཉམ་དུ་བས་པ་ལ་ཁ་སང་ངོས་འཛིན་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཅུང་ཙམ་ཁ་གསལ་ཞྱིག་བཏོན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན་སོད་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མངའ་སྤེ་ཟྤེར་དུས་བང་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡུ་རོབ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་པོ་
མང་པོ་ཞྱིག་འཐུས་དུས། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཅུང་ཙམ་ཁ་གསལ་མྤེད་པའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་དང་པོ་བཀའ་གནང་མཁན་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་སམ། 
ཕལ་ཆྤེར་དོགས་འདྲྱི་དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་བྱུང་མ་སོང་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་། ངས་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་སྱིག་
གཞྱི་ཁྱིམས་འཆར་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས། ཡང་ན་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་རྤེད། ཆ་རྤེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་སྱིག་
གཞྱི་དྤེ་ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འདྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་
ལ་ཁུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟ་འདྱིར་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་པ་དང་། དྤེ་ནས་ཡར་མར་འཁྲུག་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངྤེས་པར་དུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ལ་ཁུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་
རྤེ་ཡྱིན་ནམ། དོགས་མ་བདྤེ་བ་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ་བལྟ་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁ་སང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཟྱིན་བྱིས་དང་པོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་དང་མཉམ་དུ་སྦྱར་ཏྤེ་སྱིག་གཞྱི་འཆར་ཟྱིན་ཁུར་ཡོང་
པའྱི་ནང་ལ་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བཟོས་འདུག དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༦ པའྱི་འོག་ལ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིདབང་ཆ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཁྱིམས་
ལུགས་བཟོ་འགོད་དང་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། 
ཁྱིམས་ལུགས་དྤེ་དག་ཁྱིམས་སུ་ཆགས་པ་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་བཟོས་འདུག 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱིག་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཆ་རྤེན་མྤེད་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིམས་བཟོ་རྒྱུའྱི་དབང་
ཆ་དྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
སྱིག་གཞྱི་ཁ་ཤས་ལ་ཆ་རྤེན་མྤེད་པ་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་ཡང་ཆ་རྤེན་མྤེད་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཆ་རྤེན་དྤེ་མར་
བཏོན་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་འཁོད་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཁྱབ་ཆྤེན་པོ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་
ཅང་མང་པོ་ཆགས་འགོ་ས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ིསོད་གནས་ཀྱི་མངའ་སྤེའྱི་ནང་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བ་ཆྤེན་ཁག་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཁ་སང་སོན་མ་ཡྱིན་ན་གནམ་ཐང་ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། 
གནམ་ཐང་ཟྤེར་དུས་ཡང་གོ་བ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་བངས་འགོ་ས་རྤེད། གནམ་ཐང་ནང་ལ་འགོ་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
དགོས་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྐད་ཆ་བྱུང་སྟྤེ་གནམ་ཐང་མ་བྱིས་པ་བས་ཏྤེ། དྤེའྱི་རྒྱལ་ས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ཐག་ཉྤེའྱི་གོང་ཁྱྤེར་ཡྱིན་
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ནའང་རྤེད། དྤེ་བར་དུ་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་ལ་སྱིར་བཏང་ཁྱབ་ཚད་ཆྤེ་
བ་ཡོད་པ་རྤེད། བང་ཨ་རྱི་དང་ཁྤེ་ན་ཊ་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
ལྷོ་ཨ་རྱི་ཡང་ཚུད་འགོ་ཡྱི་རྤེད། གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་མཚམས་འཛིན་སྟངས་དྤེ་འདྱི་འདྲ་བས་ཏྤེ་རྒྱུན་
ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་བས་ཏྤེ་ཚང་མ་ལ་མོས་མཐུན་གནང་བ་འདྱི་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ངོ་བོར་ག་རྤེ་བས་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་རྤེད་དམ། ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་བས་ནས་བས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་བས་ཏྤེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་གཏན་འབྤེབས་བས་ན་བརན་པ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཐག་
གཅོད་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་དཔྤེ་མཚོན་ལ་ལྷོ་ཕོགས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་ང་སྤེང་ལོར་བསད་ཡོད་དུས། 
སང་ཉྱིན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཡོད་ན། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་མགོན་ཁང་ལ་བཅར་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། མགོན་ཁང་ལ་བཅར་རྒྱུ་དྤེ་ངས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཆོག་མཆན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པ་ཆགས་
འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་དྤེ་ནོར་བ་རྤེད་ཟྤེར་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
གོ་རྒྱུ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། གཞུང་འབྤེལ་སོས་མྤེད་ཐོག་ཟྤེར་དུས། 
ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ལ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡར་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་གོང་དུ་གོ་བ་དྤེ་འདྲ་བངས་པ་རྤེད། 
ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ཕྤེབས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་མགོན་བརྡ་འབོར་བ་ཡྱིན་ན། 
ཡར་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སོས་མྤེད་ཐོག་ཟྤེར་དུས། དངོས་གནས་བས་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཞྱིག་དང་། དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་སོང་སྟྤེ། གོང་དུ་འགྤེལ་བཤད་
རྒྱབ་སྟངས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་སོང་། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་མཁན་མྤེད་ན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ལ་
ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཟོ་བཅོས་དགོས་པ་དང་ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཡོད་ན། བཟོ་
བཅོས་གོས་འཆར་བསྣམ་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། དྤེ་ནས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་
གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སོན་གྤེང། 

༄༅། །སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༠༣།༡༣།༦།༧༦ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དགོངས་དོན་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་གནང་
ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོ་རྱིམ་གསལ་ཐོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའྱི་ལས་བསོམས་སན་ཐོའ་ིདོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༥ ནང་གསལ། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་
ཁག་གྱི་ལས་དོད་གུན་གསབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་འབྤེལ་ཆགས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ལོ་མང་སྐྱོན་གནད་ལྷག་པ་དྤེ་རྱིགས་གཙང་
སྤེལ་བཟོ་ཆྤེད་འཛིན་སྐྱོང་ནས་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་དགོས་སྐོར་ནན་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང། ཡང་མང་ཚོགས་རྱིས་
སན་གྱི་དོན་ཚན་ ༩༨ ཆ་ ༢ ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་ཐོན་
བཞྱིན་འདུག་པར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་དྤེའྱི་ཕན་དྤེ་ཙམ་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་མངོན་པས་འབྤེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་སྱི་སྤེར་གཉྱིས་སན་ཡོང་བའྱི་སོན་མའྱི་གོས་ཆོད་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ངྤེས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་
གསལ་བ་ལྟར། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོང་གསལ་གོས་ཆོད་ཕྱིར་བསྡུ་དང་གོང་གསལ་གནད་དོན་ཐད་གོས་ཆོད་གསར་པ་ཞྱིག་
འཇོག་དགོས་མཐོང། 

གོས་ཆོད། 
༡ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་དང་། ཁང་ག་ཁང་དོད་བཅས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ལྟར་

སྐབས་དུས་སོ་སོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ། 
༢ ཁལ་རྱིགས། 
 ཀ༽  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ངོ་ལས་རྣམས་ཀྱི་སྤེར་ཁལ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཁལ་འབབ་ཡོངས་རོགས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ི 

  ཁྱིམས་སྱིག་གནས་བབ་དང་མཐུན་པ་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས་པ་དང། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་ 
  སྱིག་འགོ་ལུགས་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་བསྒྲུབ་འབུལ་ཞུས་པས་ཁུངས་སྐྱྤེལ་དན་རགས་ 
  ཡྱིག་ཆ་མ་ཕུལ་བ་དང། ཁལ་འབབ་སྒྲུབ་འཇལ་མ་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་ 
  བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ གཅོག་འཐྤེན་བ་དགོས། 
ཁ༽  ལས་སོད་པའྱི་སོད་འབབ་ཁལ་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཆྤེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་ལས་སོད་

 པའྱི་སོད་འབབ་ཁལ་འབབ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་རྒྱབ་རྤེན་ཡྱིག་ཆ་དང་སྦྲགས་སོན་རྱིས་
 འཆར་འབུལ་ཞུས་དགོས་ཤྱིང། འགྱུར་བ་ནམ་སོང་མཚམས་རྒྱབ་རྤེན་ཡྱིག་ཆ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ཤག་ནས་
 བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། 
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༣ སན་བཅོས་ཉྤེན་སྲུང་། སན་བཅོས་ཉྤེན་སྲུང་ལས་བྤེད་སོ་སོས་སོད་དགོས་པ་ལས་ལས་སོད་པས་འགན་ལྤེན་བྤེད་
དགོས་མྤེད། 

༤ ཁང་ག་དང། ཁང་དོད་ཐད། 
 ཀ༽  ཁང་ག་དང་ཁང་དོད་ཀྱི་ཆ་རྤེན་གཉྱིས་ཡོད་པ་ནས་ཁང་ག་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཁང་བདག་མཉམ་ 

  བཞག་པའྱི་ཆོད་གན་གྱི་འདྲ་བཤུས་དང། ཁང་གའྱི་བྱུང་འཛིན་ནམ་ཁང་ག་སད་པའྱི་ཁུངས་སྐྱྤེལ་ 
  ཡྱིག་ཆ་དགོས་པ་དང། ཁང་དོད་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དོ་བདག་གྱི་བྱུང་འཛིན་འབུལ་ན་འཐུས་ 
  རྒྱུ། 

 ཁ༽  གཞུང་གྱི་གོ་སྱིག་བས་པའྱི་ཁང་པའམ། ཡང་ན་ཁང་པ་རང་བདག་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་རྣམས་ལ་ 
  ཁང་ག་དང་ཁང་དོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

 ག༽  ལས་བྤེད་སོ་སོས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་སོན་རྱིས་འབུལ་སྐབས་ཁང་ག་ཁང་དོད་གང་ཞུས་ཀྱི་ 
  གདམ་ཁ་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་འབུལ་དགོས་ཤྱིང། ལན་གཅྱིག་གདམ་ཁ་ཟྱིན་པ་དྤེ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་བར་ 
  འགྱུར་བ་གཏོང་མྱི་ཆོག 

༥ སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པར་གཏན་འབྤེབས་
གནང་བའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༠༣།༡༣།༦།༧༦ དྤེ་བཞྱིན་རྱིས་མྤེད་ནུས་མྤེད་དུ་ཕྱིན་པ་དང་གོས་ཆོད་དྤེའྱི་
དགོངས་དོན་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་དག་མཆན་མ་འཁོད་པའྱི་
དངུལ་འབབ་ཇྱི་ཡོད་ཆ་ཚང་ལ་གོས་ཆོད་འདྱི་བཞག་ཉྱིན་ནས་དག་མཆན་འགོད་རྒྱུའྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱི་
གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ལ།། 

  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་ཞྱིབ་གསར་པ་བྱུང་བ་དྤེ་དོན་ཚན་ ༢ པ་དང་ ༥ པ་མ་གཏོགས།  
 གཞན་ཚང་མ་རང་འཇགས་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་དགོས་མཁན་སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེར་གང་འཁོད་པ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་
དོན་ཚན་ལྔ་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ཚང་མ་འཕྲད་ས། དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཉྱིན་ནས་སོན་མ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དག་མཆན་བཀོད་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དག་
མཆན་བཀོད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་
ཚད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཆོད་འདྱི་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་རྱིང་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་གྤེང་སོང་བྱུང་སྟྤེ། དྤེ་རྱིང་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་སྤེབས་ཐུབ་པ་དྤེ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་གསར་པ་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། དྤེ་ནང་
བཞྱིན་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་གསུངས་སོང་། དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན་དོན་ཚན་དང་པོ་"ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་
གུན་གསབ་དང་ཁང་ག་ཁང་དོད་བཅས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་དང་སྐབས་བསྟུན་སོ་སོར་
བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་"ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་
ཚོགས་ཆུང་དྤེས་བཟོས་ཡོད་དམ་མྤེད། སོན་མ་ ༢༠༠༣ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཅྱིག་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། གོས་ཆོད་རྱིང་
པ་དྤེ་ངའྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དང་ལྔ་པ་དྤེ་མ་གཏོགས་འགྱུར་བ་
ཐྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་དུས། དང་པོ་དྤེ་སོན་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསད་བཞག་ཡོད་ན། ཡང་བསྐྱར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རང་ཡྱིན། 
ད་ལྟའྱི་རྱིས་ལོ་འདྱི་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ཏྤེ་འགོ་
ལུགས་འགོ་སྟངས་ཏག་ཏག་བཟོས་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསྤེས་ཀ་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་གཅོག་འཐྤེན་བ་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་
བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་གཅོག་འཐྤེན་བ་དགོས་ཟྤེར་དུས། དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་གཅོག་འཐྤེན་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
གནས་བབ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཁུངས་སྐྱྤེལ་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ། རྒྱབ་ལོངས་ག་རྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་རྱིང་བརྒྱ་ཆ་ 
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༢༠ དྤེ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནམ། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་
འདྲ། དྤེ་ཚོས་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ལ་ང་རང་ཚོ་ལས་སོད་པའྱི་སད་དགོས་པའྱི་ཁལ་འབབ་དྤེ་ཡྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྤེན་ནས་
བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ དྤེ་བཞག་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། སོན་མ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་སོམས་བས་ན་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་
སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་སང་ནས་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཤོག་བུ་མ་བངས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཆགས་ཡོད་དུས། དྤེ་རྱིང་གནས་ཚུལ་
འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཚགས་ཚུད་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་གསར་པ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དམ། བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་དྤེའྱི་དོན་ལ་ག་སྱིག་གསར་
པ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། 
 དྤེ་བཞྱིན་ཁ་པ་དྤེ་"ལས་སོད་པའྱི་སོད་འབབ་ཁལ་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཆྤེད་འཛུགས་གནང་བ་ལས་
སོད་པའྱི་སོད་འབབ་ཁལ་འབབ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་རྒྱབ་རྤེན་ཡྱིག་ཆ་དང་སྦྲགས་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་
དགོས་ཤྱིང་། འགྱུར་བ་སོང་བར་བརྤེན་རྒྱབ་རྤེན་ཡྱིག་ཚགས་དང་སྦྲགས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་"ཞྤེས་པ་དྤེ་
རྤེད། གོང་དྤེ་དང་ཅུང་ཙམ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལས་སོད་པས་སད་དགོས་དང་མྱི་
དགོས་ཀྱི་ས་མཚམས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། སོན་མ་ནས་ངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ལ་ཡོད་མཁན་ལ་ཡང་ཡུལ་ལུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁལ་འབབ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལས་སོད་པས་སད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་
མ་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅྱིག་ལ་ཕོགས་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་གྱི་ཁལ་འབབ་ཡོང་
བ་ཆ་ཚང་དྤེ་ལས་སོས་པས་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་དྤེའྱི་ནང་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལས་སོས་པའྱི་སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། ཆ་ཤས་ཤྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོས་ཀང་ཆ་ཤས་ཤྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་རྣམ་གཞག་དྤེ་གང་འདྲ་དབྤེ་བ་འབྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
 དྤེ་ནས་མར་དོན་ཚན་བཞྱི་པ་ཁང་ག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། སོན་མ་རོག་དྲ་ཆགས་ས་གཅྱིག་དྤེ་ནས་ཆགས་
ཡོད་པ་རྤེད། ཁང་གའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་ཁལ་སད་དང་མ་སད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། ཁང་ཁལ་སད་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དྤེ་ཚུར་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ངའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
ཆགས་དུས། དྤེ་རྱིང་ལས་དོད་གུན་གསབ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁང་ཁལ་དྤེ་ཚུད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་དགོངས་
བཞྤེས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དམ། 
 དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དྤེ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་དག་མཆན་འགོད་
དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་པའྱི་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་ཆ་རྤེན་ག་རྤེའྱི་འོག་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་དམ། སོན་མ་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྱིས་
ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་སན་ཐོ་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་རོག་དྲ་ཆགས་བསད་པའྱི་དངུལ་དྤེ་མྤེད་པ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། 
རྱིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག རྱིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་ཏྤེ་རྱིས་བསུབ་བཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོའྱི་ཚིག་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་དག་མཆན་འགོད་
དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་ར་བ་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་མ་བཏང་བ་དྤེ་ལ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་དག་མཆན་འགོད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྤེན་ག་རྤེའྱི་འོག་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནང་
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བཞྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དངུལ་འབབ་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་མྤེད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆ་ཚང་ཤྤེས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དོན་གཅོད་ག་པར་དངུལ་གྱི་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་དངུལ་དྤེ་གང་འདྲ་བས་
ནས་བྱུང་བ་རྤེད་དམ། ཁང་ཁལ་གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་དམ། ལས་སོས་པའྱི་ཁལ་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་
གངས་ཀ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་བས་ཏྤེ་མ་ཞུས་ན། དྤེའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་
འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་སྤེ་ཚན་ཁ་ཤས་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་དྲུག་པའྱི་
སན་ཐོ་ཕལ་ཆྤེར་སང་ཉྱིན་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་བསོམས་ནས་མདོར་ན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་
གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག ངས་ཡང་བསྐྱར་བསྐྱར་ནན་བས་
ཏྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་དམ། ག་པར་བྱུང་བ་རྤེད་དམ། དོན་གཅོད་ག་པར་རྤེད་དམ། དངུལ་གྱི་
གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡོང་ལུགས་ཡོང་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་རྤེད་དམ། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རྤེད་དམ། དྤེ་དང་པོ་
གསལ་པོ་བས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མ་བཟོས་ན། ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་བཟོ་མ་ཤྤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དྲན་
གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུའྱི་གཞྱི་བཞག་ས་དྤེ་ད་ལྟ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ནང་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕ ྱི་རྱི་ཀས་ཁལ་སོད་
དགོས་ཀྱི་མྤེད་པར་བརྤེན། ཁོང་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་འཐྤེན་གྱི་ཡོད་པས། དྤེ་ག་རང་གཞྱིར་བཞག་ནས་འཆར་
གཞྱི་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ད་ལྟ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་འབྤེལ་
བའྱི་རྱིས་རོག་ཁག་ཅྱིག་ལོ་མང་པོར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་སྐབས་སུ་རྱིས་
རོག་དྤེ་བསང་རྒྱུར་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་དགོས་ཀྱི་འདུག འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་ནས་འགན་ཁུར་ཏྤེ་འཆར་
གཞྱི་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ལ་ཁུར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རོགས་གནང་། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་དོན་གཅོད་ཁག་གསུམ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་
བར་དུ་རྱིས་རོག་བསང་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་མང་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརྤེན། ད་ལྟ་རྱིས་བསུབ་སོགས་མ་བྱུང་ན་དཀའ་ངལ་བསང་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་མ་
འགྱིག་ནས་སྤེབས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དགུ་བཅུ་གོ་གངས་སོན་ནས་བཟུང་སྟྤེ་དྤེ་ལས་སོས་པས་སོད་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་གཞུང་གྱིས་
སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཀྱིས་སོད་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་གཞུང་གྱིས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་
ལས་སོས་པའྱི་སད་དགོས་པ་དྤེ་ལས་སོས་པའྱི་སོད་དགོས་ངྤེས་ཅན་རྤེད། ལས་བྤེད་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ལས་
བྤེད་རང་གྱིས་སོད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གྤེང་སོང་ས་རྤེས་བྱུང་སྟྤེ། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་སོ་སོ་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་དོན་གཅོད་ཁག་གསུམ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་
མ་རྤེད། དོན་གཅོད་གསུམ་དྤེའྱི་གོས་ཆོད་ཇྱི་བཞྱིན་ལག་ལྤེན་མ་བསྟར་ནས་དཀའ་ངལ་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དཀའ་ངལ་
དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དོན་དག་ངོ་མ་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གསར་པ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཆོད་དྤེ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ལག་བསྟར་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་དམ། ཡང་ལོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་རོག་དྲ་བཤད་ནས། ཡང་གོས་ཆོད་གསར་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་གང་འདྲ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
 ད་ལྟ་འདྱིར་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ་ནང་ལ་ལས་སོས་པའྱི་སོད་འབབ་ཁལ་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་བཀའ་
ཤག་ནས་ཆྤེད་འཛུགས་གནང་བ་ལས་སོས་པའྱི་སོད་འབབ་ཁལ་འབབ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག 
གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཇྱི་སྱིད་ནམ་གནས་བར་དུ་གཞག་རྒྱུ་རྤེད་དམ། དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཞག་
རྒྱུ་རྤེད་དམ། གཏན་འཇགས་ཟྤེར་བའྱི་ས་མཚམས་དྤེ་གང་ནས་གང་གྱིས་བར་དུ་ཡོང་དགོས་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤཤག་
སྐབས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ག་དུས་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
ཡོངས་རོགས་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ། གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ། ཚོགས་ཆུང་གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་བསྐོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། 
སུས་བསྐོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ལ་རྤེད་དམ། ས་མཚམས་ལ་སོགས་པ་དྤེ་དག་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་
པོ་རྤེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ལ་མར་བཅག་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གསལ་བཤད་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་
ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་ར་ཕོགས་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་དང་། ཕོགས་མང་ཆྤེ་བ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག Foreign Allowance ལས་དོད་གུན་གསབ་ནང་ནས་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མའྱི་གོས་ཆོད་
ལ་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་འདྲ་མྱིན་ཡོད་པར་བརྤེན་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མྤེད་ཙང་། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཟྤེར་དུས། ཁོང་ཚོའྱི་ཕོགས་དྤེ་
བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དངུལ་གྱི་འདང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་
གཙོ་བོ་འདྱི་རྤེད། སྱིར་བཏང་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན་ལས་དོད་གུན་གསབ་ Foreign Allowance ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དྤེས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཞྱིག་འཐྤེན་དགོས་པས་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་པ་རྤེད། ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཕྤེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་
བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཀང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་སོན་གྱི་ནང་
ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་སན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སན་སོན་ཞུས། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཐག་བཅད། སན་ཐོའ་ིནང་ལ་གཙང་མ་མ་ཆགས་པ་དྤེ་དག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སྐྱོང་བས་ཏྤེ། 
འཛིན་སྐྱོང་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་དག་གནང་བ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དྤེའྱི་སང་ལ་ཡང་བསྐྱར་རོག་ཞྱིབ་
བས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཁུར་ཡོང་སྟྤེ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་
ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བཅས་
རྒྱུན་ལས་ལ་མར་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཁོང་རྣམ་པ་རྒྱུན་ལས་ལ་མར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་གཉྱིས་ཞུས་པ་རྤེད། ལམ་སྟོན་གཅྱིག་དྤེ་ས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞག་པ་དྤེ་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། 
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཐབས་ལམ་དྤེ་རྱིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་གྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་རྱིས་བསུབ་བཏང་ཐོག་གོས་ཆོད་འདྱི་བཞག་ཉྱིན་
ནས་ཞྤེས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདས་པའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཁ་སྟོན་རྒྱུ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་ནན་ཏན་བས་ཏྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ག་རྤེ་ཞུས་
ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་གོང་དུ་དྲྱི་བ་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་ནས་
དང་པོ་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་དང་ཁང་ག་ཁང་དོད་བཅས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ལྟར་
སྐབས་བསྟུན་སོ་སོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་
བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ཏྤེ། བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་ད་ལྟ་
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ལན་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བས་ཙང་གོས་ཚོགས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། མ་འོངས་པར་འགོ་སྟངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཆགས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཚིག་དང་དྤེ་ཚོར་འགྱུར་བ་ག་རྤེ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང། ནང་དོན་
དང་དྤེ་ཚོ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་གོས་ཆོད་མ་བཞག་རང་བཞག་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སོན་མའྱི་རྱིས་སན་ནང་ལ་འཁོད་བཞག་
པ་དྤེ་དག་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ནས་ཚུར་ལྤེན་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ལ་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་འཐྤེན་པ་
ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ལ་ཟ་འཐུང་བྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནད་དོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚུར་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། གོས་ཆོད་དྤེ་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་མ་འོངས་པའྱི་འགོ་སྟངས་གསལ་པོ་མྤེད་པ་བས་ཏྤེ། ཡང་བསྐྱར་ལོ་
གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གྱི་རྤེས་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཐོན་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་རྱིང་གོས་ཆོད་དྤེ་བཞག་པའྱི་
དོན་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་
འདྱིར་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་བོན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཕར་མཛུབ་མོ་བཙུག་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། སར་ཡང་ང་ཚོས་དྤེའྱི་སང་ལ་གོས་བསྡུར་བས་ཏྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ལན་ག་རྤེ་གནང་
རྒྱུ་ཡོད་ནའང་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ཏྤེ། འགན་ཁུར་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གོས་ཆོད་དྤེ་
འཇོག་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བཟོ་རྒྱུ་རྤེད།ཤད་ལྟ་ལས་རྱིམ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་སོ་བརྒྱབས་མྤེད། སོ་
ཕྤེས་ནས་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྤེབས་པའྱི་རྤེས་སུ་ང་ཚོས་ཡང་བསྐྱར་དྤེའྱི་སང་ལ་གོས་བསྡུར་བས་ཏྤེ་
གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་
གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༄༅། །ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་གནས་འཁོད་བོད་རྱིགས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཆག་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་

རྒྱུའྱི་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སོན་གྤེང༌། 

༄༅།། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ནྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་བདྤེ་སྡུག་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་ཐུབ་ཐབས་
སུ་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་རང་ཚུགས་ཐུབ་པ་དང༌། དྤེ་བཞྱིན་སོ་སོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ལ་ངོས་ལྤེན་དང་བརྱི་མཐོང་མཚོན་
བྤེད་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་བོད་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་སོན་འགོའ ་ིཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ལྟར་རང་
མོས་དང་བངས་ཀྱིས་བསྟར་ཆགས་འབུལ་རྒྱུ་ཁས་ལྤེན་བས་པའྱི་འབུལ་འབབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༤ པར་གསལ་བའྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་གཤྱིས། 
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་
གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབྤེབས་དགོངས་དོན་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་མང་ཆྤེ་བས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ཕུལ་དང་འབུལ་མུས་དྤེ་ལྟར་ཡང༌། ལོ་ཤས་ནས་བོད་མྱི་གང་ཙམ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཅའ་སོད་བས་དང་བྤེད་མུས་དྤེ ་
དག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་འབོར་རྤེས་གཏན་སོད་ཡྱིག་ཆས་མཚོན་འཚོ་ཐབས་སོགས་གཏན་འཁྤེལ་ལམ་འཕྲལ་ཡོང་དཀའ་
བའྱི་ཆ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་སོང་ན་ད་ཆ་འབུལ་འདོད་ཡོད་ཀང་ལོ་མང་ཆད་འབབ་ཆྤེ་བས་འབ་འུབ་མ་
འདུས་པ་དང༌། དྤེ་བཞྱིན་འགའ་རྤེས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་གསར་བཟོ་བ་འདོད་ཡོད་ཀང་ཆད་འབབ་ཆྤེ་བའྱི་དབང་གྱིས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་འགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པ་སོགས་སྱི་སྤེར་གཉྱིས་ཀར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སྤེལ་ཐབས་སུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ འཁོད་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་གསར་དུ་འབུལ་འདོད་ཡོད་རྱིགས་
ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་ཕུལ་ཐུབ་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ 
བར་གྱི་འབུལ་འབབ་ཐྤེངས་གཅྱིག་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་གང་
འཚམས་ནས་གོ་སྐབས་ཞུ་ལྤེན་བྱུང་ཡོད་ཀང༌། རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱིས་སྐབས་དྤེར་གོ་སྐབས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པ་ཡང་གང་
འཚམས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིམ་འཛར་གྱིས་འབོར་བ་བཅས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ 
༣༠༠༠༠ སྐོར་ཡོད་ཁོངས་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་གངས་ ༡༣༠༠༠ ཙམ་ལས་མྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གོང་གསལ་
ལྟར་ལོ་མང་ཆད་འབབ་འབུལ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ལས་འབུལ་འདོད་ཡོད་པ་གཅྱིག་གྱུར་ལ་སོང་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་
བསྐྱར་དུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གང་ས་ནས་བྱུང་དང་ཡོང་བཞྱིན་པར་བརྤེན། ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་
སར་ཡང་གནང་རྒྱུ་སྱི་སྤེར་གཉྱིས་ཀར་དགྤེ་ཕན་མཐོང་བ་ལྟར། གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་
མཐོང༌། 

གོས་ཆོད། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༡༨ པའྱི་ནང་
གསྤེས་ ༥ པའྱི་དགོངས་དོན་ ʺཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དམྱིགས་བསལ་བའྱི་འོག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
དགོས་གལ་གཟྱིགས་ན། དཔྱ་དངུལ་དང་ངྤེས་ཅན་འབུལ་འབབ་གསར་དུ་འབུལ་འདོད་ཡོད་རྱིགས་དུས་བཀག་རྒྱས་བཅད་
ཀྱིས་ས་མའྱི་འབུལ་ཆད་ཆག་ཡང་གནང་འཐུས།ʺ ཞྤེས་གསལ་བ་བཞྱིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་
གནས་འཁོད་བོད་རྱིགས་དཔྱ་དངུལ་ལོ་མང་འབུལ་ཆད་ཀྱི་རྤེན་པས་ད་ཆ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འདོད་ཡོད་རུང་དྤེ་མུར་འབུལ་མ་
ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་རྒྱུ་གང་ཅྱིའྱི་དགོས་དབང་མཐོང་སྟྤེ།    དྤེ་ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཆག་ཡང་ཞྱིག་ཕུལ་བ་
ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ བར་གྱི་འབུལ་འབབ་ཆད་གསབ་མཚོན་དོན་ལོ་རྤེར་ཨ་སོར་རྤེ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ལོ་བར་གྱི་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་སྤེབ་འབུལ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་དྤེ་རྤེས་ལོ་རྤེའྱི་དཔྱ་དངུལ་ཆད་མྤེད་ཕུལ་མཁན་རྱིགས་ལ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དྤེ་ས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་དང༌། 
ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ བར་ངྤེས་ལྤེན་ཐུབ་པ་
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ཞྱིག་དགོས་རྒྱུའྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དུ།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༣ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མྤེད་པར་བརྤེན་ཚབ་བས་ཏྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༣༧ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་གྤེང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་བསད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ ༣༠༠༠༠ ཙམ་ནས་དང་བངས་
དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་བསད་མཁན་ ༡༣༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། ༡༧༠༠༠ ཙམ་གྱི་ལྷག་འཕྲོས་དྤེ་དག་ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་
སྤེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་སྤེབས་པར་བརྤེན། དྤེ་གོས་ཆོད་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་
གྱི་འདུག ང་རང་གྱིས་ཤྤེས་ཚོད་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདྲའྱི་དུས་ཡུན་ཞྱིག་གྱིས་གསབ་མ་ཐུབ་པར་འགག་བསད་པའྱི་
གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་དྤེ་སའྱི་མྱིང་དྤེ་མ་ཡྱིན་པ། དྤེ་སའྱི་
ཕ་མའྱི་མྱིང་མ་ཡྱིན་པ་བས་ཏྤེ་ཕྱིན། ཕ་གྱིར་ཕ་མ་དང་སོ་སོའ་ིམྱིང་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཆགས། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ས་ཕུལ་བཞག་པའྱི་
རྒྱུན་དྤེ་དང་ད་ལྟའྱི་དྤེ་མཉམ་དུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་གྱི་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ས་
རྤེད། རྒྱ་གར་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལའང་མང་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སོན་མ་ནས་ངས་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་སོ་སོ་སོན་མ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ར་འཕྲོད་པ་ནས་ཐྤེངས་གཅྱིག་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། ཁྤེ་
ཕན་ཆྤེ་བ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད། དྤེའྱི་སོན་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་ཡྱིན་གསུངས་སོང། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་
སྤེལ་བ་མཐོང་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་གནང་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལའང་དཀའ་ངལ་སྤེལ་བ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། གང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཞུས་བསད་པ་དྤེ་སོན་མ་ང་རྒྱ་གར་ལ་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་གྱི་ཡོད། ངའྱི་མྱིང་
འདྱི་ཡྱིན། ངའྱི་ཕ་མའྱི་མྱིང་འདྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངའྱི་ཕ་མའྱི་མྱིང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ངའྱི་མྱིང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་སོན་མ་དྤེ་ཕུལ་བར་ངོས་བཞྤེས་གནང་ནས། ད་ལྟ་ངའྱི་མྱིང་འདྱི་དང་ངའྱི་ཕ་མྱིའྱི་མྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་
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ལ་ཕུལ་བཅུག་རོགས་གནང་། འདྱི་འདྲ་བས་ན་མུ་མཐུད་ནས་ཕུལ་ཐུབ་ས་རྤེད་ཅྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མྤེད། དྤེ་གཅྱིག་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་མྱི་ ༣༠༠༠༠ ཡོད་པ་ལས་ ༡༣༠༠༠ དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གཅྱིག་བགངས་འདུག ངས་ཞུས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕུལ་མ་ཐུབ་མཁན་དྤེ་ལ་ཁག་གཉྱིས་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ལོ་རྒྱུས་བརྤེ་པོ་ཐྤེབས་ནས་ར་བ་ནས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་ལོ་མང་པོའ་ིབར་སྟོང་བཞག་སྟྤེ་མཉམ་དུ་བབས་ཡོང་དུས་ཆག་ཡང་གཏོང་རོགས་
ཞྤེས་ཟྤེར་བསད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ངའྱི་བསམ་པར་ལོ་རྒྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་ནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་ར་བ་ནས་
བརྤེ་མ་ཐུབ་མཁན་དྤེ་མང་བ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་འདྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་
རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཐབས་ལམ་དྤེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་བསད་ཡོད་དམ། 
 དྤེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཕུལ་མཁན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ཁོ་རང་ཡོད་སའྱི་ཡུལ་ལུང་དྤེའྱི་ལག་འཁྱྤེར་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ན། སོན་མ་འགྱུར་བ་སོང་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་རྱིང་པ་དྤེའྱི་སང་ལ་དཔྱ་ཁལ་རྱིགས་གཅྱིག་ཕུལ་བསད་
མཁན་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་འོས་བསྡུ་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་པ་གང་ཡང་མྤེད་པ་དང་དཔྱ་ཁལ་རང་བས་ནས་ཕུལ་བསད་
མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ ༣༠༠༠༠ ནང་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཚུད་ཡོད་དམ། ཡང་རྱིགས་གཅྱིག་དོན་གཅོད་ཀྱིས་
འགྤེངས་ཤོག་ཅྱིག་མར་ཕུལ་ཏྤེ་འགྤེངས་ཤོག་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཐོ་བརྒྱབས་ཏྤེ་སོ་སོའ་ིམྱིང་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ་བྱིས། དྤེ་ལ་ཁལ་སད་པའྱི་
སྐབས་འགྱིག་རགས་བརྒྱབས་ནས་རྤེས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཁལ་སོད་བསད་མཁན་གྱི་
རྱིགས་གཅྱིག་འདུག དྤེ་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ༣༠༠༠༠ དྤེ་དངོས་སུ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་ཁྱིམས་
མཐུན་བས་ཏྤེ་དྤེ་ག་རང་གྱིས་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་དཔྤེར་ན་འོས་བསྡུའྱི་ཆ་རྤེན་ལྤེན་གྱི་ཡོད་ནའང་། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཆ་
རྤེན་འཛོམས་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
 



58 
 

སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སང་ལ་དོན་གནད་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་ ༢༠༠༧།༢༠༠༨ བར་ལ་ཆག་ཡང་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རྤེད། ཆག་ཡང་དྤེ་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཙམ་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ནས་ ༢༠༠༨ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་
འདྱིར་ ༣༠༠༠༠ ཡོད་པ་རྤེད། ༡༣༠༠༠ ཕུལ་བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལྷག་མ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཆག་ཡང་ལ་སྒུག་བསད་པ་རྤེད་དམ། ད་
ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་སོན་གྤེང་དང་གོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་གདོང་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ༢༠༠༧།༢༠༠༨ 
བར་ལ་ཆག་ཡང་བཏང་བའྱི་ནང་ལ་ལྷག་བསད་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། གསལ་བསགས་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། དྤེ་རྱིང་ཡང་བསྐྱར་གོས་ཆོད་ཕྱིན་ན་ཡང་བསྐྱར་ལོ་ག་ཚོད་རྤེས་ལ་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་ཞུས་གནང་རྒྱུ་རྤེད་དམ།  
 དྤེ་ནས་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་རྣམ་པ་ཚོས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འདྱིར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་
བཞག་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཕུལ་བསད་མཁན་དྤེ་ལ་
ཉྤེས་པ་རྤེད་དམ། ཆག་ཡང་ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་བཏང་བསད་དུས། དྤེར་ང་ཚོས་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག རྤེས་
མ་ང་ཚོས་ཀང་ག་ལྤེར་ཆག་ཡང་ལ་སྒུག་བསད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་འགོ་རྒྱུ་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་
དག་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཆག་ཡང་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག 
རྒྱབ་སྐྱོར་བསམ་ཤྤེས་བས་ཏྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་མྱི་ལྷག་མ་ ༡༣༠༠༠ དྤེ་དག་གྱིས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཆག་
ཡང་མ་རག་པའྱི་རྒྱུ་རྤེན་གཙོ་བོ་ཨྤེ་ཡྱིན་ནམ། ཡྱིག་ཆའྱི་གནས་བབ་ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་ཆ་ནས་ཕུལ་ཐུབ་མཁན་དང་མ་
ཐུབ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་རྤེད་ར་བ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་
ནའང་མྱི་ ༡༧༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་གྱིས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། མདོ་དོན་སྱིང་པོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་
པའྱི་དབང་གྱིས་དྤེ་ས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞྤེས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་བཀོན་གནང་བ་དང་དགོངས་འཆར་གནང་བ། སྤེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གསུངས་
མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་བྱུང་བ་དང་ས་ཁག་སོ་སོར་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་
འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ནན་པོ་བས་ཏྤེ་ཞུས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
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ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ཟླ་ ༩།༡༠ ནང་ལ། ཡང་ན་དྤེའྱི་སོན་ལ་ཐབས་ལམ་གྱི་གསལ་བསགས་ཕྱིན་པ་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་ལ་མ་མཐུན་པའྱི་
གནས་ཡུལ་སོ་སོའ་ིགཏན་སོད་ཡྱིག་ཆ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་མྱིང་གཅྱིག་བརྤེ་པོ་བརྒྱབས་ཆོག་པའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་
རྤེད། དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ནང་མྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་ནོར་བཅོས་བྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ལ་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་དྤེ་སའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་གསལ་བ་དྤེ་
གསལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་གསལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དྤེ་
ཡང་མང་ཚོགས་མདུན་ལ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་མདུན་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་དངུལ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལྷག་མ་གཅྱིག་ལུས་པ་དྤེ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབོར་ཆྤེ་དྲགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པ། བུ་ཕྲུག་མང་པོ་ཡོད་པས་སྤེབ་གཅྱིག་ལ་ཕུལ་དགོས་ན་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅྤེས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ལྷག་པ་རྤེད། འདྱི་
དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་བཞྤེས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཕྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བྤེ་བག་སོ་
སོའ་ིདཀའ་ངལ་མྱིན་པར་སྱིའྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བསོམས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་གསུམ་ལ་བབས་པའྱི་
དཀའ་ངལ་གསུམ་པོ་དྤེ་དག་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྤེལ་ཐུབ་པ་ལ་དགོངས་བཞྤེས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཇྱི་
བཞྱིན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནས་ཡྱིག་ཆ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་ཤག་ནས་དྤེ་ས་ཡང་འབད་བརོན་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། མ་འོངས་པ་ལའང་ཞྱིབ་ཚགས་བས་ཏྤེ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྤེ་མཁྱྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་
ལམ་གཏོད་གནང་བ་དྤེ་ག་ཚོད་ལ་ཕན་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་པ་ཞྱིག་མངོན་གྱི་མྱི་
འདུག མ་མངོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དྤེ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་ནས་
སྒུག་བསད་པས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕན་ཐོགས་དྤེ་ཙམ་བྱུང་མ་སོང་། དྤེར་བརྤེན་ཆག་ཡང་གོ་སྐབས་དྤེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཅུང་ཙམ་ཡག་
ཏུ་འགོ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་ག་རང་གྱིས་ཕུལ་མཁན་ནང་ལ་ལག་དྤེབ་ཡོད་པ་དང་མྤེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དྤེ་ལག་དྤེབ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མ་རྤེད། སུས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་
ཕུལ་མཁན་གྱི་གངས་ཚད་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་ས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཆག་ཡང་གནང་བ་དྤེས་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཅྱིག་
གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་ཐུབ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང། ང་ཚོ་ལ་ཡོད་པའྱི་གངས་ཚད་ནང་ལ་མྱི་ ༤༦༠༠ ཡྱིས་ཆག་ཡང་
བཞྤེས་ཐུབ་འདུག དྤེའྱི་འཕྲོས་དྤེ་དག་གྱི་ཆག་ཡང་བཞྤེས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཆག་ཡང་བཞྤེས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་
ཞྱིག་བགངས་གནང་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འགྤེལ་བཤད་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་
གནང་སོང་། ཕལ་ཆྤེར་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སོབས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིན་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆག་ཡང་དང་པོ་དྤེ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ བར་དུ་ཆག་ཡང་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ད་དུང་ཡག་པོ་མ་
བྱུང་སྟྤེ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཞུས་ཏྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ཕར་འགངས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
སྐབས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐུགས་མངའ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་བྱུང་སྟྤེ་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་
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ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་ཞྱིབ་དང་མང་ཚོགས་ལ་གོ་བསྐོན་བ་རྒྱུ་དྤེ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་
ཞྱིག་བས་ཡོད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ལུང་དྲངས་པ་དྤེ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་རྤེད། ཆག་ཡང་གྱིས་
ཧ་ཅང་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིག་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་སྤེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐྱོན་ཆ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
གོང་དུ་དོན་ཚན་གསུམ་ཞུས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཧ་ལམ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཆུང་བ་དྤེ་
འདྲ་བྱུང་མྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
 ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་བསྐྱར་ལོ་ག་ཚོད་རྤེས་ལ་ཆག་ཡང་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དྤེ་མ་
འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ཆག་ཡང་ཡང་སྤེ་ཕུལ་བ་དྤེས་དྤེ་ས་ཆག་ཡང་ཕུལ་
མཁན་ཚོ་ལ་ཉྤེས་པ་གནང་བ་རྤེད་དམ། དྤེ་གཟྱིགས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ་གསུངས་སོང་། དགོངས་ཕོགས་དྤེ་འདྲ་ཏན་
ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་གདོང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་དྤེ་ས་ཆག་ཡང་ཕུལ་བ་དྤེ་ཇྱི་བཞྱིན་ཐྤེངས་མ་
གཅྱིག་ཕུལ་བ་མ་གཏོགས། ཁོང་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་གནང་གྱི་མྤེད། དྤེ་ས་ ༢༠༠༧ བར་དུ་ཆག་ཡང་གནང་བ་རྤེད། 
དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་བངས་ཐུབ་མ་སོང་ཟྤེར་དུས། ༢༠༠༧ བར་གྱི་ཆག་ཡང་གཅྱིག་པ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། 
དྤེ་ལས་རྱིང་བ་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུར་དྤེའྱི་སོན་གྤེང་ནང་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༣༡ འཁོད་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་གསར་དུ་འབུལ་འདོད་ཡོད་རྱིགས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆག་ཡང་གནང་དགོས་ཞྤེས་
གསལ་འདུག་མོད། ཡྱིན་ནའང་ཆག་ཡང་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། དོན་དག་
གཉྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆག་ཡང་འདྱི་ ༢༠༠༧ མ་གཏོགས་པའྱི་དྤེ་ཚུན་ཆད་ལ་གང་ཡང་འགོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བས་ཏྤེ་རྱིམ་
པ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་ཡོང་དུས་ཧ་གོ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གསུངས་སོང་། ལོ་རྒྱུས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གསུངས་དུས། ད་ལྟ་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་འཁོད་པའྱི་དྤེབ་གསར་པའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཧ་ཅང་བསོག་མ་
དགོས་ནས་དྤེབ་གསར་པའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་དྤེའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་བྱིས་ཡོད་པ་དྤེ། དྤེ་སོན་ ༢༠༠༧ གྱི་མྱི་དྤེའྱི་
གནས་སྟངས་གཞན་པ་ཡོད་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེབ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་སོན་ལ་གནས་བབ་ཁག་
ཁག་ཡྱིན་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཡང་ཆག་ཡང་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པའྱི་ར་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་གང་གྱི་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་
ཚོས་ ༣༠༠༠༠ ཙམ་གྱི་ཚོད་དཔག་བས་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཕུལ་མཁན་དྤེ་ ༡༣༠༠༠ གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་ང་ཚོས་ཆག་ཡང་ཕུལ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གསུངས་ཡོང་དུས། ཆག་ཡང་མ་རག་པར་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྤེབ་
གསོག་བས་ཏྤེ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་སུ་འཕྲད་བསད་པ་དྤེ་འདྲ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་བཞག་པའྱི་གངས་ཐོ་ཡོད་དམ། ཡང་ན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆག་ཡང་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ ༢༠༠༧།༡༢།༣༡ གྱི་བར་དུ་ཆག་ཡང་བས་ཏྤེ་ལོ་རྤེ་ལ་རྤེ་རྤེ་མ་
གཏོགས་མྤེད་པ་དང་། དྤེ་ཚུན་ཆད་ནས་ ༢༠༡༥ བར་དུ་ཆ་ཚང་ཕུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་དུས། ཡང་ལོ་དགུ་
ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡོང་དུས། ཡང་བསྐྱར་དུ་སྤེབ་གཅྱིག་ལ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིདངུལ་འབབ་ནས་ཕུལ་དགོས་དུས། དྤེས་ཐུགས་
ཕན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་བྱུང་སོང་། 
 དྤེ་ནས་ཕག་སྦྲྤེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུང་སྟངས་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡོད་
པ་རྤེད། ཁ་ཤས་ལ་ཆག་ཡང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཤས་སྤེམས་ཤུགས་ཆག་གྱི་མ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད། གང་ལྟར་
ང་ཚོའྱི་འདྱིར་ཕུལ་མཁན་དོ་བདག་རང་ངོས་ནས་བོད་པ་ཡྱིན་པ་དང་བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་རྤེན་གཅྱིག་དང་། 
དྤེ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་གཞུང་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ལོ་དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་མཁན་གྱི་མྱི་
ཚང་མ་སྤེམས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དང་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་སྤེམས་ཤུགས་
ཆག་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག ང་རང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་བས་ན་དངོས་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆག་ཡང་གྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་སོན་མ་ལས་ཕར་རྒྱབ་བཤྱིག་རྒྱབ་པ་ལས་ཚུར་ཞྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་མྤེད་དམ་སམ། ལོ་དགུའྱི་རྱིང་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྤེབ་གཅྱིག་ལ་ཕུལ་དགོས་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
མྤེད་དམ་བསམ་ནས་དྲན་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཟྤེར་དུས། 
ཟླ་བ་གསུམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོ་བརྡ་འཕྲྱིན་གྱི་དུས་རབས་ཟྤེར་ནས་ཁྱབ་
བསགས་ཆྤེན་པོ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་གྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ང་
ཚོས་མ་གོ་མ་ཐོས་མྤེད་པའྱི་དོན་དག་དྤེ་ཟླ་བ་ ༣ ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམས། ངའྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་དུས་ཚོད་དྤེ་ཧ་
ཅང་ཐུང་བསད་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལོ་གཅྱིག་མྱིན་ནའང་ཉུང་ཤོས་ལ་ཟླ་ ༦ ངྤེས་པར་
དུ་དགོས་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། ང་ཚོས་ཟླ་བ་ ༣ གྱི་རྱིང་ལ་ཁྱབ་བསགས་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་གོ་
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སྐབས་ཤོར་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཐུང་དྲགས་མྤེད་དམ་བསམ་པ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཆག་ཡང་གྱི་
དུས་ཚོད་དྤེ་ཡང་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། བསྐྱར་ལྡབ་ཞུ་རྒྱུར་ཅུང་ཙམ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ་བསམས་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་བཀས་མཐོང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་འཆར་གནང་བ་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་ཚོར་ཆྤེན་པོ་
བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་གཅྤེས་མ་དངུལ་ཕུལ་འདོད་ཡོད་པ་དང། 
གཅྱིག་ཕུལ་མ་ཤྤེས་པར་ལྷག་བསད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྤེ་བཟང་ལ་བལྟས་ནས་ད་ལྟ་ཕར་ཙམ་ཞྱིག་མ་སད་ན་གང་
མཚམས་ནས་ཆག་ཡང་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་ཁ་ཐོར་ལ་གནས་སོད་སྐབས་གསལ་
བསགས་དྤེ་དག་མ་འབོར་བ། ཡང་ན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སྐད་འདྱི་མྤེད་དུས། དབྱིན་ཇྱི་དང་འཇར་མན། ཧྥ་རན་
སྱིའྱི་སྐད་ནང་དུ་མྤེད་ན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་མགོ་མ་འཚོས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་དུས། ང་རང་གྱིས་ངོ་ཤྤེས་པའྱི་ནང་དུའང་ཡོད། སྱིར་
བཏང་མྱིས་ཚུར་འབྤེལ་བ་བྤེད་མཁན་ནང་དུའང་ཡོད། སྐུ་མཁྱྤེན་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཁྱྤེད་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གང་འདྲ་རྤེད། འདྱིའྱི་
སྐོར་ལ་འགྱུར་བ་འདྲ་གཏོང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་མཁན་མང་པོ་བྱུང། ཁ་སང་འདྱིར་ཚུར་མ་ཡོང་སོན་ནས་མྱི་གཅྱིག་
ཕ་གྱིར་ ༡༩༦༠ ནང་དུ་བུ་ཚབ་ལ་བཏང་བཞག་པ་བོད་པའྱི་སྤེམས་ཤུགས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡོད་པ་ནང་མྱི་ཆ་ཚང་གྱིས་ཟྤེར་གྱི་འདུག 
ང་ཚོ་འདྱི་ཚང་མ་སོད་དགོས་བྱུང་ན་སུད་སྱི་སོར་མོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འཁོར་བ་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སོད་འདོད་མྤེད་
པ་མྱིན། སོད་དགོས་ན་མང་ཙམ་སོད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད། ཆག་ཡང་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང་། དྤེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་དྤེབ་ལང་ཁུ་འདྱི་
རག་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུང་མཁན་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་དབུ་འཛུགས་
གནང་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུང་དྲགས་
པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཕ་གྱིར་གནས་ཚུལ་འདྱི་མ་འབོར་བར་དུ་ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ཟླ་ ༥།༦ ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། 
དྤེ་ནས་མྱི་མང་ལ་མར་གསལ་བསགས་བྤེད་སྐབས་སར་ཡང་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འགོར་གྱི་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེར་ཉྱིན་
མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་མར་འགངས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆའྱི་སྐོར་གཅྱིག་གསུངས་སོང། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་གཅྱིག་གནང་བ་འདྱི་ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་དོ་སྣང་
བྱུང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་དྤེ་ཙམ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་བྱུང། དྤེར་སྐྱོན་ཞུས་ན་ཕྲན་བུའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ཐུང་
དྲགས་པ་དང། གསལ་བསགས་འདྱི་ལུང་པ་སོ་སོའ་ིསྐད་ནང་དུ་མྤེད་པ་དང། ཁྱབ་ཆྤེན་པོ་མྤེད་པ་འདྱིའྱི་སྐྱོན་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་
བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་འཁོར་བྱུང། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཆག་ཡང་བཏང་བ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཡྱིག་ཆའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་གནང་
བ་འདྱི་སར་ཡང་གནང་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་བསོམས་དྤེར་ད་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
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དངུལ་འབབ་ཀྱི་རྤེ་བ་དང་རྱིས་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཆག་ཡང་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་དངུལ་འབབ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་འདྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆག་ཡང་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་ཆག་ཡང་གནང་བ་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་དྲན་ལམ་ལ་མྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ངས་
ནོར་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ས་རོལ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཟྱིགས་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་སུ་སྤེབས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡོད། སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༥ པ་འདྱི་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དམྱིགས་བསལ་འོག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ན། དཔྱ་དངུལ་དང་ངྤེས་ཅན་བསྡུ་འབུལ་གསར་དུ་འབུལ་འདོད་ཡོད་རྱིགས་ལ་དུས་བཀག་
རྒྱས་བཅད་ཀྱིས་ས་བསྣོན་འབུལ་ཆད་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཞྤེས་འདྱི་བ་ལམ་ཞྱིག་གཏོད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གོས་ཚོགས་ལ་སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཕལ་ཆྤེར་ཡྱིན་པ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་གསལ་བའྱི་ཆག་ཡང་འདྱི་རྒྱུན་ལས་རང་གྱི་རྤེད། འདྱི་
ཕལ་ཆྤེར་ནོར་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་གསུངས་པ་དྤེར་ཆག་ཡང་ཞྱིག་གསུངས་སོང། འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
དྲྱི་བ་འདྱི་ཡག་པོ་བས་ནས་མགོ་འཚོས་མ་སོང། འདྱི་བསྐྱར་ཟློས་ཤྱིག་བྱུང་ན་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་ཐུགས་ཁྱད་མྤེད་དམ་
བསམ་གྱི་འདུག ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་བཀའ་གནང་སོང། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་དྤེབ་གསར་པ་འདྱི་
ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེབ་ལོ་རྒྱུས་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་དྤེབ་གསར་པ་ཞུ་འདོད་ཡོད་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་ཆོག་གྱི་
རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལམ་སྟོན་གསར་པ་ཞྱིགཤཤའདྱི་འགྱུར་བ་མ་གཏང་བའྱི་སོན་ལ་ཡྱིག་ཆ་གཞན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། 
འདྱིའྱི་བར་ཁྱད་འདྱིའྱི་དབང་གྱིས་ཆག་ཡང་རག་དང་མ་རག་གྱི་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།) འདྱི་དང་ཆག་ཡང་ལ་དྤེ་
ཙམ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བས་ཙང་ངས་ཐྤེ་ཚོམ་བྱུང་ནས་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་འདྱི་
མཉམ་དུ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ལོ་རྒྱུས་བརྤེ་པོ་རྒྱབས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་དྤེ་སའྱི་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་དག་མ་རན་པ་དང་མ་
འཚམས་པ། ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་དྤེའྱི་
ནང་དུ་ལོ་རྒྱུས་འགྱུར་བ་གང་ཡང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དྤེ་སོན་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་བཀའ་
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བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་ཆ་ནས་མྱི་སྤེར་སོ་སོའ་ིམངོན་འདོད་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཞུ་ཐུབ་
ན་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གནད་འགག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་གཏོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔྤེ་སྟོན་ལྟ་བུ། བཟའ་ཟླའྱི་མྱིང་འགྱིག་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན། པཱ་ལགས་ཀྱི་མཚན་འགྱིག་མྱི་
འདུག་གསུང་མཁན། འཁྲུངས་ཡུལ་གྱི་ས་ཆའྱི་མྱིང་འགྱིག་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེར་དོ་
བདག་སོ་སོར་སྐུ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། འདྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་དྤེབ་དྤེའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་
སྟབས་མངོན་གསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་དྤེ་དག་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དཔྱ་དྤེབ་ནང་གསལ་མྱི་
དགོས་པ་བས་པ་རྤེད། གངས་མཛོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་གཞན་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ལ་ ༢༠༠༠ འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་དགོས་པའྱི་གངས་ཐོ་
འདྱི་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ས་ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གནས་མཁན་ཚོས་སོ་སོའ་ིགཏན་སོད་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དང། དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་མཚན་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་བསལ་མ་ཐུབ་པའྱི་སོན་ལ་གངས་ཀ་ཞྱིག་ང་
ཚོས་བསྡུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོར་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་རག་མ་བྱུང་ཞྤེས་གངས་ཀ་འབོར་བ་དྤེ་མྱི་གངས་ ༡༢༠༠ 
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་ཚོར་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ན་དང་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་འདྱི་རྤེད། ཡང་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་གསུང་རྒྱུར་ཆག་ཡང་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆར་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དཀའ་བའྱི་དཀའ་
ངལ་ཞུས་པ་རྤེད། བ་ཏྤེ་སོན་ལ་ཆགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་སོ་ང་སོན་ལ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་རྤེད། ད་
ལྟའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལུང་དྲངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ངལ་འདྱི་སྤེལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ད་དུང་མ་བསལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ས་རྤེད། སྤེར་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་
རྤེད། དྤེ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཏག་ཏག་མ་སོད་པར་ནོར་བཅོས་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ངལ་དྤེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མར་
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གཏོད་ཡོད་པས་སྱིའྱི་ཆ་ནས། ཏན་ཏན་གངས་འདྱི་ལས་མང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནོར་བཅོས་ཞུས་ནས་ཆག་ཡང་མདུན་སོས་བརྒྱབས་ནས་གནང་རྒྱུ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞུ་མ་ཐུབ་
པ་རྤེད། མཛད་དཀའ་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་
བཀའ་ཤག་ལའང་དགོངས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་སོང། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུའང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྤེ་ཙམ་
འདོད་མོས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆག་ཡང་གཅྱིག་འགྱུར་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། འདྱིའྱི་
འོག་ལ་དབུ་འོག་དཔུང་འདྤེགས་ཞུ་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། མང་ཚོགས་ཚང་
མར་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་དྤེ་ག་རང་གྱི་དོན་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་སྤེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཕུལ་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོས་སན་ཞུ་དང་སྦྲགས་ནས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་
བ་ཡྱིན་ན། འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ད་ལྟའང་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། གོ་སྐབས་འདྱི་འཛིན་གནང་དགོས་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་དཔལ་
འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཆ་ནས་རྤེད། ཡང་བུ་ཕྲུག་མང་བའྱི་གནས་བབ་ཆ་ནས་རྤེད། གནས་ཚུལ་གང་ཡང་རུང་བས་སྤེར་སོ་
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སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཡོད་ན་ཆག་ཡང་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཁ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་
བསྐོར་གནང་ཐུབ་པ་དང། མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དུས་ཚོད་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྱིག་སྟངས་དྤེ་ད་རྤེས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་བ་ཡྱིན་ན། བཞྱི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ་དྤེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གསལ་བསགས་བྤེད་རྒྱུར་དུས་
ཚོད་འདྱི་ཟྱིན། དྲུག་པ་ནས་བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་དྤེ་མང་ཚོགས་ནས་གོ་སྐབས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སྱིག་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཐུང་དྲགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་
རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུར་འདུན་པ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་འདྲ་མྱིན་ནང་དུ་གསལ་བསགས་གནང་
ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ད་རྤེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་བྱུང་སོང། འདྱི་ང་ཚོས་མཐུན་རྤེན་དང་ནུས་པས་
གཅོག་གྱི་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་གལ་སྱིད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གཉྱིས་ཀས་དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེས་གནང་ནས། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མོས་མཐུན་གྱི་དགོངས་
བཞྤེས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔྱྱིས་
ཕྱིན་པ་ཞུ་དགོས་པ་འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་སོ་སོར་ལྷག་པར་
དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཅའ་བཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེ་བས་ཀང་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ནས་
མང་ཚོགས་ལ་གོ་བསྐོར་དང་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་གནང་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆྤེས་དང་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་དྤེ་སའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་མཁྱྤེན་མ་སོང་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ། གཅྱིག་
བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་བཞུགས་སའྱི་ས་ཁུལ་དྤེ་ཚོ་དང་ཐད་ཀར་ཆྤེད་འབྤེལ་བ་མ་ཆགས་པ་དྤེ་འདྲ་མྱིན་ནམ། 
གཞན་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་འདུག མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་འབོར་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་གསལ་
པོ་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡྱིག་འདྲ་མྱིན་དང་
འགོ་རྒྱུགས་ཆྤེ་བའྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་དུ་དགོས་པ་བཀའ་གནང་དུས། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ང་ཚོས་ནུས་པ་དང་མཐུན་རྤེན་
གྱིས་གཅོག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དྤེ་དག་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་གཉྱིས་ཤྱིག་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་འདྱིར་བཀའ་ལན་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་
ལན་གཅྱིག་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་ལན་ནོར་བ་ཞྱིག་གནང་སོང། ངས་ཕྤེད་བཅག་ཕུལ་ནས་ཉྤེས་པ་ཞུས་མྤེད། ཕྤེད་བཅག་ཕུལ་བའྱི་
ཉྤེར་ལྤེན་ལ་ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བས་ཏྤེ་ཕུལ་སོད་མཁན་ཚོར་
ཉྤེས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོར་ཞུ་མཁན་བྱུང་། གུ་ཡངས་རག་སོད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་མ་ཕུལ་བར་ཡང་ཆག་ཡང་བསྒུག་
བསད་ན་གྱིག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་ཚུལ་མང་ཚོགས་ནས་ཡོང་གྱི་
འདུག བས་ཙང་འདྱིས་ང་ཚོ་ ༢༠༠༨ ལ་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་མུ་མཐུད་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། བས་
ཙང་དྤེ་དག་རྒྱལ་གཅྤེས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཆག་ཡང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྒྱལ་གཅྤེས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་
ཚུལ་ནང་དུའང་ཆག་ཡང་བཏང་ནས་གང་མྱིན་ཚད་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་མྱི་མང་གྱི་དབང་ཆ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོར་བཀའ་བཀོན་
གནང་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་མྱི་མང་གྱིས་བརྡ་འཕྲོད་པའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། 
 འདྱི་ནས་ངས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོང་དུ་ ༣༠༠༠༠ ཡོད། ༡༣༠༠༠ འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་དུས། ལྷག་མ་དྤེ་དག་
ཡོངས་རོགས་ཆག་ཡང་སྒུག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་མྱིན་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཀའ་ཕྤེབས་སོང། 
དངོས་གནས་བས་ན་གངས་ཚད་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འདྱི་གོས་གཞྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་
བསྣམས་ཡོང་དུས། གངས་ཚད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་འདུག དྤེར་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་བྱུང། བས་ཙང་དོན་ཚན་འདྱི་གཉྱིས་པོའ་ིཐོག་
ལ་སར་ཡང་ལངས་དགོས་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་དོགས་དྲྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གོང་དུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ནང་དུ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང། ངས་འདྱིར་ད་
ལྟ་བསྐྱར་དུ་དོགས་འདྲྱི་གཉྱིས་ཡོད་པ་ནས་གཅྱིག་འདྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆག་ཡང་གཏོང་
རྒྱུ་དྤེ་སོན་ལ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་བ་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་དུ་དྤེ་འདྲའྱི་ཆག་
ཡང་དགོས་པའྱི་གངས་ཀ་དང་སན་ཞུ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་ལྷག་
བསད་ཡོད་ན། ཐྤེངས་གཅྱིག་ལ་གོ་སྐབས་མཉམ་དུ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་འདྱི་བཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ངས་དྲྱི་
བ་དང་པོ་འདྱི་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆག་ཡང་
གྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་འདྱི་ལུང་དྲངས་ཡོང་དུས། དོན་ཚན་གསུམ་པ་འདྱིའྱི་འོག་ལ་ ༢༠༠༤ ལོ་ནས་བཟུང་གལ་སྱིད་འབུལ་ཆད་



67 
 

ལྷག་བསད་ཡོད་ན། འབུལ་ཆད་ཆ་ཚང་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཆད་གསབ་ཕུལ་དགོས་པའྱི་དགོངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་འཁུར་བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུར་དགོངས་པ་
བཞྤེས་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ སྱིར་བཏང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཨ་ཝ་ཚོར་དངུལ་ཞྱིག་ཡར་སར། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོའྱི་ཨ་ཝ་ཚོར་དངུལ་ཞྱིག་
མར་བཅག ཡང་ཕར་ཕོགས་དྤེར་ཆག་ཡང་ཞྱིག་བཏང་དུས་འདྱིར་བརྡ་ལན་ཁྱད་མཚར་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་གམ། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་གང་འདྲ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། ར་བའྱི་གོས་ཆོད་འདྱིར་དང་པོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དྤེར་ཚོད་དཔག་གྱི་མྱི་ ༣༠༠༠༠ ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ༡༣༠༠༠ གྱི་གནང་གྱི་འདུག ༣༠༠༠༠ ཡོད་གསུངས་
པ་རྤེད། ༣༠༠༠༠ འདྱི་གང་དུ་གཞྱི་བཞག་པ་རྤེད་དམ། རྣམ་པ་ཚོས་མར་བཀམ་གནང་བའྱི་ལག་དྤེབ་ལང་ཁུ་མར་གནང་ཚར་
ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་དངུལ་ཕུལ་མཁན་ ༡༣༠༠༠ དྤེ་ནས་ ༡༧༠༠༠ མ་སོད་མཁན་རྤེད་དམ། འདྱི་མྱིན་ན་ 
༢༠༠༩ ལོར་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤྤེར་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་འབོར་གྱི་ཚད་གཞྱི་རྤེད་དམ། གང་དུ་གཞྱི་བཞག་ནས་བཟོས་པ་རྤེད་
དམ། ང་རང་གྱིས་ཚོད་དཔག་བས་ན། ཁྱི་གསུམ་གྱིས་ཚད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེབ་ལང་ཁུ་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཁག་ཁག་རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཁྱི་ ༣༠༠༠༠ གྱིས་ར་བ་ནས་ཚད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 གསུམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆག་ཡང་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་སྟབས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་མདུན་བསྐྱོད་མ་བས་པར་ ༢༠༠༨ ནས་ཆ་
འཛིན་བས་པ་འདྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ༢༠༠༨ ལ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་འདྱི་བོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཛ་དྲག་ཅྱིག་
ལ་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་གོ་སྐབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། བོད་མྱི་ཚོས་དངོས་གནས་ཛ་དྲག་པོ་ཆགས་འདུག ལས་འགུལ་
བྤེད་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་སྤེམས་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ་ིངང་དྤེ་འདྲའྱི་གོ་སྐབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ད་རྤེས་སོན་མའྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་
ཕུལ། ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡།༡༢ ནང་དུ་འོས་བསྡུ་སྤེབས་གབས་བས། ༢༠༡༦།༣ པའྱི་ནང་དུ་དངོས་གཞྱི་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་
དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་སྟབས་བསྟུན་ནས་གནང་ཡོང་དུས། འོས་བསྡུའྱི་ཧྤེབ་ཀྱིས་གཅྱིག་བས་ན་ཡར་མང་དུ་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད། 
བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་བཤྱིག་བརྒྱབས་པ་མྱིན་པ་དང་། སོན་མ་གང་གཞྱི་བཞག་གནང་བ་འདྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག 
འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་འདྱི་ཟླ་བ་ ༦ གནང་རྒྱུ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང། དུས་ཚོད་ཕར་མང་པོ་ཞྱིག་འགངས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུའྱི་དྤེབ་སྐྱྤེལ་དང་ལས་དོན་མང་
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པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལན་གྱི་འདྱི་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་སོན་
འགོ དངོས་གཞྱི། ཚང་མ་ཚད་རན་པོ། འདྱི་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་གོང་དུ་སོ་སོས་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསོལ་འདྤེབས་གནང་སོང། འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་གོས་ཆོད་འཇོག་རྒྱུ་
ལས་གལ་ཆྤེ་བ། གོས་ཆོད་འདྱི་མྱི་མང་ལ་བརྡ་འཁྱོལ་བ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚང་མའྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་བ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་དང། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
བཞུགས་མཁན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་འགན་ཆྤེ་ཤོས་ཡོད་སྟབས། འདྱིའྱི་ཐོག་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁ་
སང་ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་དབྱིངས་བཞུགས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གོས་ཆོད་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་
དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་བཞག་ནས་མྱི་མང་ལ་གོ་བ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་འདྱི་ལག་ཏུ་བསྟར་ཐུབ་
ནས་དངོས་གནས་མྱི་འབོར་འདྱི་ཏག་ཏག་ ༣༠༠༠༠ དྤེ་ ༣༠༠༠༠ བཟོ་མ་ཐུབ་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་བཅུ་འཕར་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཆོད་གཞག་ནས་བཞག་གོ་ཆོད་པ་རྤེད། ར་བའྱི་གོས་ཆོད་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཆོད་ལག་
ལྤེན་བསྟར་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འདྱིར་གོས་ཆོད་ཕྱིན་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་
སུ་མྱི་མང་ལ་བརྡ་ཁྱོལ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདྱི་
དང་སྦྲགས་ནས་གོས་ཆོད་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་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་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ནང་དོན་གྱི་ཐད་ལ་བགོ་གྤེང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་
ཆག་ཡང་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་སོན་མ་རང་འཇགས་དང་དུས་ཡུན་འདྱི་ཟླ་བ་ ༣ བས་ནས་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་
གསལ་བཤད་གནང་སོང། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སྤེམས་སུ་བབས་པོའང་བྱུང། འདྱིའྱི་ནང་ནས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སྐབས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་བརྱི་བཀུར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་
དུས། བཀའ་ཤག་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ལ་ཉན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཀང་བྱུང། བས་ཙང་ངས་ད་དུང་གོ་སྐབས་
བཟུང་ནས་འདྱིའྱི་དུས་ཡུན་འདྱི་སོན་མ་གཅྱིག་གནང་ཟྱིན་པར་བརྤེན། ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ ༢༠༡༥།༡༢།༣༡ བར་དུ་
ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འདྱི་དྤེ་བས་ཀང་བརན་དུ་འགོ་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གོང་དུ་དྲྱི་བ་གནང་བ་འདྱིར་ངས་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་
བྱུང་བའྱི་བཀའ་གནང་སོང། ཏན་ཏན་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། ཕྲན་བུའྱི་གོ་ལ་མ་གོ་ལ་བྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་འགོ། འདྱི་
གཟྱིགས་ཕོགས་གཅྱིག་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་འདྱི་མ་རྤེད་ར་བ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། གནས་
ཚུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་རྤེད། མྱི་སྤེར་སོ་སོའ ་ིགཟྱིགས་ཕོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
གཟྱིགས་ཕོགས་འདྱིས་དོན་དངོས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་བསལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་དོ་བདག་
སོ་སོས་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། སྱི་སྤེར་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གཟྱིགས་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཆག་ཡང་ཡོང་སྟངས་འདྱི་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མའྱི་ཐུགས་ལམ་ལ་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆག་ཡང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅྤེས་བཀའ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་གྲུབ་པ་རྤེད། ད་བར་བཀའ་མོལ་མ་བྱུང་བར་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཁྱྤེར་ཡོང་བ་དྤེ་འདྲ་རང་མ་རྤེད། 
གཟྱིགས་ཕོགས་ཤཤྱིག་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་དྤེ་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གངས་ཀ་འདྱི་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། གཅྱིག་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་དྤེར་ཐད་ཀར་སྐབས་དྤེ་དུས་ངས་ལན་ཕུལ་མ་
ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོར་གངས་ཀ་རག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ས་ཆག་ཡང་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་སྐབས་
གཅྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཆག་ཡང་ཕུལ་དང་མ་ཕུལ་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། 
འདྱི་ངས་ད་ལྟ་དྲན་གྱི་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་ས་གནས་ཚང་མར་ཆག་ཡང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་གོ་སྐབས་ལྤེན་མཁན་ཇྱི་
ཙམ་འདུག གོས་ཚོགས་ལ་བརྱི་བཀུར་ཐོག་ནས་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུས་པ་རྤེད། ང་ཚོར་གངས་ཀ་
འབོར་བ་དྤེ་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། གངས་ཀ་ ༡༢༠༠ ཞུས་པ་འདྱིས་ཕལ་ཆྤེར་ཕྲན་བུའྱི་མ་འཚམས་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ས་
རྤེད། ༡༢༢༤ འདུག གངས་ཀ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཡོད་མྤེད་ཧ་མྱི་གོ ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་ཚུར་འབོར་བའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་འདྱི་རྤེད། 
འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ནང་དུ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་དྤེ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་
ཚོའྱི་གཏན་སོད་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་མྱིང་དང། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་མྱིང་གཉྱིས་མ་
མཐུན་པ་དང་ནོར་བཅོས་མང་པོ་ཞྱིག་མ་འགྱིག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་གཉྱིས་སྤེལ་མ་ཐུབ་པར་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
འདྱི་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀར་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གཏོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་ཐུགས་ཕན་གསོས་དང་མ་གསོས་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་
ཀྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མང་བ་འདྱི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་བསལ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ལ། ང་ཚོས་འབད་བརོན་དྤེ་ག་
རང་ཞུས་བཞག་ཡོད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཡྱིན་ནའང། གཟྱིགས་སྐོར་ཕྤེབས་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག ཚོགས་
གཏམ་གནང་མཁན་ཡང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཕན་གྱི་ཡོད་པའྱི་རགས་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ཕྲན་བུ་ཞྱི་འཇམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཞྱིག་ཀང་རག་གྱི་འདུག བས་ཙང་
ཕན་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡྱིན་ས་རྤེད། འདྱི་ཕྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་གསལ་པོ་བས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཞུ་དགོས་པ་
རྤེད། དཀའ་སྤེལ་གྱི་ལམ་སྟོན་འདྱི་གཉྱིས་ཕྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་གངས་ཀ་གསར་པ་འདྱི་ཇྱི་ཙམ་འདུག འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཞུ་
ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་མང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་
ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ 
༡༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པ་དང་ ༥ པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་གནང་སོང། འདྱི་ཁྱད་པར་
འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་སོ་སོར་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་བས་ནས་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་ ༣ པར་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྐུ་ངལ་འཕྲད་མདོག་ཁ་པོ་
རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་ནང་གསྤེས་ ༥ པར་བཏགས་ནས་ཞུ་དུས། དྤེ་གཉྱིས་བར་ལ་ཁྱད་པར་འགོ་རྒྱུ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་མ་གཏོགས་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསྤེས་ ༤ པའྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟ་མང་ཆྤེ་བས་འདྱི་བྤེད་སོད་གཏོང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུར། དྤེ་འདྲ་གནང་རྒྱུ་འདྱིས་མང་ཚོགས་ལ་བརྡ་ལན་ཁྱད་མཚར་པོ་
ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། གོང་དུ་
ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་ཕོགས་དྤེ་མྱི་འདྲ་བ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་གཟྱིགས་
ཕོགས་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཤྤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་འགོ་ཡྱིའང་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བརྡ་ལན་ཁྱད་མཚར་པོ་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་གཟྱིགས་ཚུལ་
ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཟྱིགས་ཕོགས་མ་ནོར་བ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལའང་
དྤེ་ག་རང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་གསོལ་ལོག་གྱི་མདུན་དུ་ཡོད་པའྱི་མང་ཚོགས་
དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་སྐུ་ངལ་འདྱི་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། བརྡ་ལན་གཞན་ཞྱིག་སོད་
རྒྱུའྱི་དོན་དུ་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མྱི་ཁྱི་གསུམ་གྱི་ཆ་འཛིན་དྤེ་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང། ཆ་འཛིན་དྤེ་ ༢༠༡༤ ལོར་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་སོ་སོ་ནས་མྱི་འབོར་གངས་ཀ་ཞྱིག་བསྡུས་པ་རྤེད། དྤེའང་ཏག་ཏག་མྱི་འདུག བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུའང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་བསྡུ་
ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་གངས་ཀ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུར་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ༣༠༠༠༠ ཟྤེར་བ་
འདྱི་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གངས་ཀ་འདྱི་ལས་མང་བ་ཚོད་དཔག་གནང་བ་ང་ཚོས་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ པ་བར་དུ་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། ད་དུང་འདྱི་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆྤེ་བ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའྱི་མུར་བཟོ་བཅོས་གོས་
འཆར་ཞྱིག་ཀང་བསྣམས་ཕྤེབས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་
ནའང་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སྐར་མ་ལྔ་འགངས་དགོས་པ་དྤེ། ཐད་གཏོང་དྲ་རྒྱའྱི་ག་སྱིག་མ་ཚར་བར་བརྤེན་འགངས་དགོས་ཐུག་སོང། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་
མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་
འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དྤེར་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་འདྱིར་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ས་གོས་ཚོགས་ཐྤེངས་མ་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གནད་ཡོད་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་ལ་གཟྱིགས་ནས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་
བསྣམས་ཕྤེབས་པ་འདྱིར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེར་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་
སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་འདྱི་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༥ བར་དུ་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྱིང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ཕུལ་རྒྱུ་
འདྱི་ཕྲན་བུའྱི་སྐུ་ངལ་འདྲ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་འདྲ་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། 
སྟབས་གཅྱིག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིགཤ སྱི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིགཤ གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀར་ཐུགས་ཕན་
གསོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ༢༠༠༧ བར་དུ་ལོ་རྤེར་ཨ་རྱིའྱི་ཨ་སོར་རྤེ་རྤེ་དང། དྤེ་ནས་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༤ བར་དུ་སྱི་
ཡོངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འཁོད་གནང་འདུག འདྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གསར་པ་འཁྱྤེར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གཏན་
འབྤེབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༤ བར་དུ་ཨ་སོར་རྤེ་རྤེ་དང་། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༥ སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་
གཏན་འཁྤེལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་མང་བ་གསོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེར་ཏན་ཏན་དགོངས་བཞྤེས་
ཤྱིག་གནང་རྒྱུ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག གསུམ་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་
སོང། འདྱི་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྱིར་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་བརྒྱུད་བཀོད་ཁྱབ་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད། འདྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་
པ་སོ་སོས་སྱི་ཡོངས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གསལ་བསགས་འདྱི་བཏང་སོད་སྐབས། ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་འདུ་འཛོམས་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཡྱིན་དུས། བོད་མྱི་ཕོགས་མཐའ་ག་ས་ག་ནས་ཕྤེབས་ཏྤེ་དྤེ་དུས་གསལ་
བསགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས། འདྱིས་སྟབས་བསྟུན་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ བར་དུ་འགངས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཐུགས་
ཕན་ཡག་པོ་ཞྱིག་གསོས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ནས་བཞྱི་པ་དྤེར་ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་འབོར་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་
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པ་རྤེད། དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ Population Census ཞྱིག་འདུག ༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩ བར་དུ་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་
དུ་གངས་ཚད་ཐོག་ནས་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་བསད་མྤེད་དུས། ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ནང་དུ་བསྣམས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ལྟ་ ༢༠༡༥ ལོར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་སམ་
པ་ཞྱིག་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་
བ་གསུངས་གྲུབ་ཟྱིན་སོང་། བསྐྱར་ཟློས་བས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་སོགས་ལ་
འགོ་སྐབས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤྤེས་རོགས་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཚོར་བ་ཡོད་པ་དང་ཤྤེས་
རོགས་ཐུབ་མཁན་ཡུ་རོབ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞྱིབ་ཕྲར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། མྱི་
དང་མཉམ་དུ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཡང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་
སོང། ཡུ་རོབ་ནང་དུ་མྱི་སུམ་ཁྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཆྱིག་ཁྱི་སུམ་སྟོང་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་སོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འཕྲོས་ལ་ཆག་
ཡང་ཞྱིག་གནང་སྟྤེ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་ཆད་པར་
འབུལ་སོད་མཁན་རྣམས་སྤེམས་ཤུགས་ཆག་གྱི་མ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་དངོས་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་
དང་དུས་ལ་འཕོ་འགྱུར་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་འབུལ་ཡུལ་མ་རག་པའམ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་སོགས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས། ཐོག་མ་ཉྱིད་
ནས་མ་ཕུལ་བ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་དང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྤེན་པས་ད་ལྟ་བར་དུ་འབུལ་མ་ཐུབ་
ཀང་། འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཞུ་གྱི་འདུག འདྱི་དཔལ་འབོར་གཅྱིག་པུར་རག་ལུས་ཀྱི་མྤེད། 
བོད་པ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གར། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། རང་ཉྱིད་སོ་སོ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞྤེན་ཁོག་
དང་ལ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཚོར་བ་གསར་པ་ཞྱིག་སྤེབས་ནས། འབུལ་འདོད་ཡོད། འབུལ་ཆོག་པ་དང་། འབུལ་ཡུལ་འབུལ་སྟངས་
ཤྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་མཁན་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཡང་མང་པོ་
གནང་ཡོད། ངས་སྱིང་དོན་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཅྤེ་ན། དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། དྤེའྱི་
སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་འགོ་སྐབས་ཁོང་ཚོས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་དུས། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགོ་
དགོས། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགོས། བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་འཆར་བཏོན་པ་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བ་མ་གཏོགས། 
མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་གནང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་
ནས་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས། ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སོད་འདོད་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་སོད་
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ཐུབ་སའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ཚེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོང་བ་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དུ། དཔལ་འབོར་གཅྱིག་པུར་
རག་ལུས་ཀྱི་མྱི་འདུག བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ལ་རྒྱ་དང་ཞྤེན་ཁོག་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུང་གནང་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་མ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་མྱི་དྤེ་དག་ཕྱིའྱི་་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་རྤེད་
ཟྤེར་ནས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ཚོས་བལྟས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས། ཚང་མས་དགོངས་བཞྤེས་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་
ནས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་ནས། དུས་ཚོད་དང་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་ཏྤེ་གནང་ཐབས་ཡོང་ན་ཕན་ཡོན་ཆྤེན་པོ་ཡོང་
ངྤེས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མཇུག་བསྡུ་དགོས་བསམས་སོང་སྟྤེ་ཕག་རོང་མཁན་རྤེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། ང་རང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་རང་ཡོད། ད་ལྟ་ཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
འདྱི་ ༢༠༠༧ ལ་ཆག་ཡང་གནང་བའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་རང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་མཁན་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟ་གོ་ཐོས་བས་པ་
ཡྱིན་ན། སྤེབས་གཅྱིག་ལ་མར་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་འདྱི་ ༢༠༠༧ ཞྤེས་ལོ་བདུན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༠༧ ནས་
ད་ལྟ་བར་དུ་སར་ཡང་ལོ་བདུན་ཞྤེས་ལོ་ ༡༤ ཙམ་ཞྱིག་ཆག་ཡང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་ལྟ་བུར་མཚུངས། ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སོན་མའྱི་
གོ་སྐབས་དྤེ་རང་བསྐྱར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་དོན་དག་གཞན་གང་ཡྱིན་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཕྤེབས་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར། འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། གཞྱི་རའྱི་བོད་མྱི་མང་
པོ་ཞྱིག་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་
པ་དྤེ་དག་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཚུར་འབྤེལ་བ་བཏགས་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་ར་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འབྤེལ་བ་བཏགས་སའྱི་གནད་འགག་གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་
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དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་རྱིམ་པའྱི་ངང་བསལ་ནས། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་
མཐའ་མའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་བསམ་
ཞྱིག་དང། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོགས་ལ་དྤེ་ཙམ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཡུ་རོབ་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་བསད་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དྤེ་ནས་གཞྱི་རའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང། དྤེ་བཞྱིན་
གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དུ་ཆག་ཡང་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་རྤེད། ཆག་ཡང་འདྱི་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཆག་ཡང་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མྱིང་
དོན་མཚུངས་པ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཆག་ཡང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། ད་ལྟ་ ༢༠༠༧ གྱི་བར་ལ་ས་མཚམས་
ཤྱིག་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་པ་དྤེས་གཞྱི་རའྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཕན་ཐོགས་ཨྤེ་
ཡོང་བསམ་པ་ཞྱིག ཕར་ཕོགས་ནས་མང་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་
བསད་ཀྱི་འདུག་ལ། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་འགོ་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་འབྤེལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏགས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིང་གསུངས་སོད་ཀྱི་འདུག སོན་མ་ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། མང་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་
སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས།ཤངའྱི་ངོས་ནས་ཆག་ཡང་དྤེའང་ ༢༠༡༥ བར་དུ་འདྱིའྱི་སོན་གྱི་ལོ་ཚང་མར་སོར་མོ་ ༡ བས། ༢༠༡༥ 
ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྡུ་ཐུབ་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་སྤེར་གཉྱིས་ཀར་ཕན་རླབས་ཆྤེ་བ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་གཞྱི་རའྱི་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་ཟྱིན་སོང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མའྱི་དུས་ཚོད་དྤེའང་ཟླ་བ་
གསུམ་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ཕྲན་བུའྱི་ཉུང་དྲག་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་འདྱི་སོ་སོར་ཡྱིན་ནའང་བྱུང། འདྱི་ཡྱིན་དུས་སྱི་སྤེར་གྱི་
འཛོམས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་སྐར་དྤེ་ཚུད་ཡོད་སྟབས་ཡག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ལོ་གསར་འདྱིའང་ཚུད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྤེལ་ཐུབ་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་
ཞྱིག་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལོ་གསར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་མར་འཁྲུངས་སྐར་ལའང་འགོ་དགོས་པ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་དམ། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུར་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་སོན་
མ་ནང་བཞྱིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་རྤེད། ཡང་གཞན་འདྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་ཕལ་ཆྤེར་དྲྱི་
བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་རྒྱུར་ཆག་ཡང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཆག་ཡང་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ནས་
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འདྱི་བར་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་ས་ཆག་ཡང་ག་རྤེ་གནང་བ་འདྱི་གཅྱིག་པ་
གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གོས་འཆར་དྤེར་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གནས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་ལྟར་རྤེས་སུ་གཟྱིགས་རྒྱུ་
རྤེད། དུས་ཚོད་དྤེ་ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་
དྤེ་ག་རང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུ་དགོས་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བགོ་གྤེང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་སན་སོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་གཅྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་རོགས་གནང་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཕྲྤེང་བཅུ་པ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཏན་འཁྤེལ་ལམ་འཕྲལ་ཡོང་དཀའ་བའྱི་ཆ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་སོང་བ་ཞྤེས་པ་རྒྱག་རྒྱུ་རྤེད། 
སོང་བ་ཞྤེས་ནའྱི་ཚབ་ཏུ་བ་བཟོ་རྒྱུ་རྤེད། འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡར་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧།༡༢།༣༡ འཁོད་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་གསར་དུ་འབུལ་འདོད་ཡོད་
རྱིགས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨།༢།༡༡ ནས་ ༢༠༠༨།༡༢།༣༠ བར་དུ་ཕུལ་ཐུབ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧།༡༢།༣༡ བར་དུ་འབུལ་འབབ་
ཐྤེངས་གཅྱིག་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་བར་ལ་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐག་གཅོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་
ནས་ཐག་གཅོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི། ཕལ་ཆྤེར་ཆག་ཡང་འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་ནས་སད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
འདྱི་མ་གཏོགས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་མ་བཞག་པར་ཆག་ཡང་ཞྱིག་སོད་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད་དུས། སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནས་སད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། རྒྱུན་ལས་རང་གྱིས་ཐག་བཅད་ནས་ཆག་ཡང་སད་པ་རྤེད་དམ། སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་
ལྔ་པའྱི་ལུང་དྲངས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཐག་བཅད་པ་རྤེད་དམ། དྤེར་བརྤེན་ཚིག་དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། 
དྤེ་ག་རང་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ནས་གོས་ཆོད་ནང་དུ་དྤེ་ས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཟྤེར་བ་འདྱིས་གོ་
བ་ལྤེན་ཕོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དྤེ་གསལ་པོ་བཟོས་ནས་དཔྱ་དངུལ་ཆད་མྤེད་འབུལ་
མཁན་རྱིགས་ལ་ ༢༠༠༧།༡༢།༣༡ བར་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དྤེ་ས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་
མྤེད་པར་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་དང་ཞྤེས་བཀོད་ན། དྤེར་ཆ་རྤེན་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་
ཆག་ཡང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་དོན་ལྟར་ན། དྤེའྱི་སོན་གྱི་ཆ་རྤེན་གཞན་
ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བརྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ནས། དྤེ་ས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་བརོད་ན། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཆ་རྤེན་གཞན་
པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རང་འཇགས་བཞག་ནས་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། རྤེས་སུ་
འཛིན་སྐྱོང་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གསལ་པོ་བས་ནས་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཆོད་ནང་ལ་
དྤེ་ས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་དང། འོག་ནས་ཡར་ཡྱིག་ཕྲྤེང་བཞྱི་པར་དྤེ་ས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཟྤེར་བ་འདྱིར་
དྤེ་ས་ ༢༠༠༧།༡༢།༣༡ བར་དུ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཆ་རྤེན་གཞན་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཆ་རྤེན་
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གཞན་པ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ ༢༠༠༠ ལགས་སོ། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་འཆར་འབུལ་ལྟར་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ལོ་ ༡༠ ཆད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
ལོ་ ༢༠ ཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལོ་ ༣༠ ཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆད་གསབ་མཚན་དོད་དྤེ་ཨ་སོར་ ༡༡ རྤེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ལོ་རྤེ་རྤེར་ཨ་སོར་ ༡ རྤེད། ལོ་ ༢༠ ཆད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་སོར་ ༢༠ ལོ་བཅུ་ཆད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
སོར་ ༡༠ ལོ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཆད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་སོར་ ༡ རྤེད། མཚན་དོད་དྤེ་དྤེ་ས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་
དྤེ། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མྤེད་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་
གམ། དྤེ་ས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ནས་འོག་ནས་ཡར་ཚིག་ཕྲྤེང་གསུམ་པ་དྤེར་ ༢༠༡༥།༦།༡ 
ནས་ ༢༠༡༥།༡༢།༣༡ བར་དུ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་འདྱི་གསུངས་སོང། འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་ཕྱི་
ཟླ་ ༡༢ ལགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་གནང་ནའང་དྤེ་ག་རང་འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང། 
དྤེར་བརྤེན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། ལགས་སོ། འདྱི་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། དུས་ཚོད་ཕྱིར་བཤྱིག་དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱི་འདོད་པ་ཡོད་དམ་མྤེད། ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་གྱིས་
འདྱི་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཆག་ཡང་སད་བཞག་ན་ཞྤེས་དང་། དྤེ་ཡང་འདས་པའྱི་ལོ་ ༩ ཙམ་ཞྱིག་ཡང་
བསྐྱར་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ ༢༠༡༤ བར་དུ་མཚན་དོད་སོར་ ༡ ཅྱིག་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་
དགོངས་ཚུལ་གང་ཞྱིག་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱིར་
བསྒྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་འདྱིར་སན་སྤེང་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་གནང་རོགས་གནང་། བསྐྱར་དུ་
བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཚོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའང་སོ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་དང་གོ་
བསྡུར་གནང་ནས་མར་བསྣམས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༦ པ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ད་ལྟ་འགོ་ཐུབ་མ་སོང། གང་ལགས་ཞྤེ་ན། འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་བཀའ་ལན་དྤེ་ད་ལྟ་ཕྤེབས་མ་སོང། དྤེར་བརྤེན་འདྱི་ཉྱིན་རྤེས་མ་ཞྱིག་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ཙམ་ལ་
འཇོག་དགོས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གང་རྤེད་དམ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། དང་པོ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཚང་མའྱི་
བརོད་གཞྱི་གཅྱིག་པ་མ་རྤེད། བརོད་གཞྱི་འགག་ས་དྤེ་འགག་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འགག་ས་དྤེ་གཏན་ལ་འབྤེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་
འདུག འདྱི་མར་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་དག་བརོད་གཞྱི་གཅྱིག་པ་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕར་ཚུར་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་རྤེད། ཀ ཁ། ག ང་། ཞྤེས་དང་། ཡང་
ན་ ༡།༢།༣།༤ ཞྤེས་དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་སྟབས། དྤེ་རྤེས་སུ་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་བས་
པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གནངས་ཉྱིན་མོར་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚམས་དྤེར་སྤེབས་
བསད་ཡོད། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༢༤༧ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སན་སོན་གནང་རོགས་གནང་སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། དགོངས་དག སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་
ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཧྱིན་སོར་ ༡༦,༢༡༥,༤༦༡ དྤེར་
གཅོག་ཆ་གང་ཡང་མྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༦,༢༡༥,༤༦༡ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་གཉྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྲྱི་བ་དང་པོ་འདྱི་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་སྐོར་ལ་ཡྱིན། འབུམ་ ༦༤ ཞྱིག་ང་ཚོ་མ་དངུལ་ནས་ཞུས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་སོན་མ་གཏམ་བཟང་མང་པོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་ཚར་
སྐབས། ངས་ཞུས་ན་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ནས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་གསུམ་གནང་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་གོ་
ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་
བཏང་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ནས་གོ་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་
གང་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། མ་ཐུབ་ནས་ཆགས་སོང་བ་རྤེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དངུལ་དྤེས་མ་
འདང་བ་དང་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ནང་དུ་ཞུགས་མཁན་ཚོགས་མྱིའྱི་དངུལ་དྤེ་དག་གྱིས་ཀང་མ་འདང་སྟྤེ་ཁ་གསབ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱིས་ཆགས་སོང་བ་རྤེད་དམ། གང་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་དོན་དག་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། 
 དོན་དག་གཉྱིས་པ་དྤེ་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ས་ཆ་མང་པོར་རྤེད་མོ་རྤེད་ས་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་རྤེད་
འདུག འདྱི་དག་ཀང་གཞུང་གྱི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་རང་རྤེད་འདུག དྤེ་དག་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རོགས་
དངུལ་མྱི་རག་པའྱི་རྤེན་ར་གང་འདྲ་བས་ནས་ཐུག་པ་རྤེད་དམ། རྤེད་ཐང་མང་པོ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་བཟོ་རྒྱུ་འདྱི་དཔལ་
ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕོགས་བསྐྱོད་གནང་སྐབས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག སོན་མ་ཕོགས་བསྐྱོད་གནང་སྐབས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཡར་སན་སྤེང་
ཞུས་ནས་འདྱིར་བདག་པོ་བརྒྱབས་པ་རྤེད་དམ། འདྱི་ག་རྤེ་རྤེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དྲྱི་བ་དང་པོ་འདྱི་རྱིས་འགོ་དམྱིགས་
བསལ་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིར་བཀའ་ཤག་ནས་ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་
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འབུམ་ ༦༤ ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་གཙོ་བོ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་ནང་
དུ་ད་ལྟ་ལོ་འགོ་བཞྱིན་པ་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་གསུམ་པ་འདྱི་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཡར་ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོགས་མྱི་ཚོས་ཡར་
བསྡུ་ཆ་དང་མར་སོང་ཕྱིན་བསད་པ་དྤེའྱི་དབར་ལ་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Deficit འདྱིས་དྤེར་ཕན་པའྱི་ཆྤེད་དུ་
བཀའ་ཤག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ད་ལྟ་ USAID ཡྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་
དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་རྒྱུ་དྤེ། ད་ལྟ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིར་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༡༥།༢༠༡༦ 
ནས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༢༠༡༥།༢༠༡༦ འདྱི་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་སན་བཅོས་
བལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཕན་པའྱི་འབུམ་ ༦༤ གནང་རྒྱུ་དྤེ། འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་སན་བཅོས་བལྟ་
སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་བྱུང་དང་སོང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཁྱད་ཤཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་པ་དྤེར། ལོ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་
བསོམས་ནས་བར་ཁྱད་འདྱི་འབུམ་ ༩༢ ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་གསུམ་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བ་རྒྱུར་
འབུམ་ ༧༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུར་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། བར་ཁྱད་འདྱི་གསབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Reserve 
Fund དང་པོ་ནས་འདྱིར་མྤེད་སྟབས། འདྱིར་ཕན་པའྱི་ཆྤེད་དུ་འདྱིར་བཀའ་ཤག་ནས་མར་གསོལ་སྩལ་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་དངུལ་ཁ་མ་འདུམ་པ་དྤེ་གསབ་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ།) གསབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་དག་གྱི་འགོ་སོང་
བཏང་ཟྱིན་པ་རྤེད་དམ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད།) བཏང་ཟྱིན་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་
དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ།) བཏང་ཚར་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནའང་ད་ལྟ་དྤེར་ཕན་པའྱི་ཆྤེད་དུ་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིས་མ་འོངས་
པར་དྤེར་ཕན་གྱི་རྤེད་པ། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་རྤེས་མ་ Deficit དང་དྤེ་འདྲ་ཆགས་མ་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཆྤེད་
དུ་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་རྤེད་ཐང་གྱི་སྐོར་འདྱི་ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དངུལ་
གནང་བ་བཞྱིན། ལས་ཁུངས་གཞན་ཁག་ལ་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དྤེ་སོན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལྷ་མོ་
ཚོགས་པ་ཁག་ལ་འབུམ་ ༥ རྤེ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་
འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་གཙོ་བོ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
འདྱི་ཚོའྱི་ནང་དུ་རྤེད་མོར་མགོ་འཁོར་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་སོ་རས་ངན་གོམས་དང་ཆང་རག་རྱིགས་གོམས་གཤྱིས་
སྡུག་ཅག་རྱིགས་ལ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
 འདྱི་བྱུང་སྟངས་དྤེ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྤེབས་བཞག་པའང་ཡོད་པ་རྤེད། 
འདྱི་ནང་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་
སུ་ནས་སྤེབས་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་འདྱི་ད་གྱིན་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་འཁོད་པ་
ནང་བཞྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་དག་ནང་དུ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོ་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་རྤེད་ཐང་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས། 
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ཁག་ཅྱིག་ལ་རྤེད་ཐང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད་ཐང་དྤེ་དག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་གསོལ་
རས་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དང་པོ་དྤེའྱི་ལན་དྤེས་གོས་ཚོགས་མགོ་རྨོངས་དུ་བཅུག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འགོ་སོང་བཏང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་ཡྱི་
མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་
འགལ་འགོ་ཡྱི་འདུག འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རྤེས་ཞུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་ཡྱི་
མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་རྤེད་ཐང་གྱི་སྐོར་འདྱིར་གཞྱིས་ཆགས་གང་དང་གང་དུ་རྤེད་ཐང་གསར་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུ་རྤེད་དམ། 
ལགས་སོ། དགོངས་དག དགོངས་དག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་དང་པོའ་ིནང་དུ་འདུག ད་ལྟའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་དང་མཉམ་དུ་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་སོན་མའྱི་འགོ་སོང་བཏང་། འདས་
པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་འགོ་སོང་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རྤེས་ཞུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་བར་ཁྱད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད་བསམས་ནས་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། USAID དྤེ་
ནས་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་གནས་བས་ན་ཟུར་བཀོལ་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་
གནས་བབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་རྤེས་སུ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་གནང། སྐར་མ་གཅྱིག་བཞུགས་
རོགས་གནང། འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་ ༦༤ གནང་བ་དྤེ་
མ་འོངས་པའྱི་ཆྤེད་དུ། མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲའྱི་དངུལ་བྱུང་སོང་ཁྱད་པར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདྲའྱི་
གསབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེར་ཕན་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
USAID དྤེ་ནས་དངུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། གསལ་བསགས་ནང་དུ་འདྱི་ཡོང་བསད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་ལོ་གསུམ་སོན་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་ཟྱིན་
པ་འདྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་མ་འོངས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་ག་རྤེ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་
མྱི་འདུག གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགན་ཁྱྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདྱི་གསུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་
གྱི་འདུག གཅྱིག་འདྱི་འགོ་ས་མ་རྤེད་བསམས་ནས་ཡང་གཞན་ཞྱིག་གསུངས། འདྱི་འགོ་ས་མ་རྤེད་བསམས་ནས་གཞན་ཞྱིག་
གསུངས། གནང་སྟངས་དྤེ་ཡག་པོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གོང་དུ་གསུང་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་དངུལ་འདྱི་ཡོད་སྟབས། ད་ལོ་དཀའ་ངལ་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་
ལྟ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་ལ་ཁ་མ་འདུམ་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནས་
བཏང་ནས་འདྱིར་ཁ་གསབ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དོགས་པ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མར་ལན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་འགན་ཁྱྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མཚམས་རྤེ་དྲྱི་བ་གནང་ཡོང་སྐབས་གསལ་པོ་མྱི་ཆགས་པ་དང་གོ་བརྡ་མྱི་འཕྲོས་པ་དྤེ་འདྲའང་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་
མ་གཏོགས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འགན་མ་ཁྱྤེར་བ་དང་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ USAID སན་བཅོས་བལྟ་
སྐྱོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་མ་ཞུས་སོན་ལ་ USAID དངུལ་ས་ཡ་ ༣ དང་འབུམ་ ༢ ཙམ་རག་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སོང་མང་
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ཆྤེ་བ་འདྱི་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ཐོག་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་དྤེ། གཙོ་བོ་དྤེ་མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ནང་དུ་
ཚོགས་ཞུགས་མང་བ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་མྱི་བསྡུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲའྱི་ཆྤེད་དུ་མྱི་དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན། ད་ལོ་ལྟ་
བུར་མཚོན་ན། མྱི་མང་ནང་ནས་མྱི་ཁྱི་གསུམ་ཙམ་ལ་ཚོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་
བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཆྤེད་དུ་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་པ་དང་། འདྱི་ནང་བཞྱིན་སན་བཅོས་
བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་འཆར་ཁོ་རང་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་རྤེད། ཟབ་སྦྱོང་སོད་རྒྱུ་རྤེད། 
དྤེ་འདྲའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིག་ཆ་དཔར་སྐྲུན་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ USAID ནང་དུ་སན་
བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཞན་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དངུལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་ད་ལྟ་དངུལ་འདྱི་བཀའ་ཤག་ནས་མར་བཀའ་ཤག་གྱི་མ་དངུལ་ནས་གནང་རྒྱུ་འདྱི་
མ་འོངས་པར་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི། འདས་པའྱི་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ལོ་གསུམ་པ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་
བྱུང་སོང་བར་ཁྱད་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སན་བཅོས་བལྟ་
སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ལའང་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདྲ་
འཕྲད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་གསབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་འདྱི་མར་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། གོང་ནས་ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་
གཉྱིས་པ་དྤེ་ས་གནས་ཁག་ལ་རྤེད་ཐང་གསར་བཟོ་དང་ཉམས་གསོ་བ་རྒྱུ་དྤེ། འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་ཁོ་གཉྱིས་དབར་
ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབྤེལ་བ་ཆ་ནས་ག་རྤེ་བཏགས་ཡོད་པ་རྤེད། ངའྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་འདྱི་ཡྱིན། དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུར་ཉྤེ་
བའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོ་ས་གནས་ཧོན་སུར་ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཧོན་སུར་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་རྤེ་
ལབ་སོང་ཞུས་ན། འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐོ་འགོད་བྤེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ས་
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ཐོག་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཡོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འདྱི་བྤེད་དུས་མྱི་མང་གྱིས་ང་ཚོར་ཐོ་བརྒྱབས་ཟྱིན་ནས་ཟླ་བ་
གསུམ་ཟྱིན་སོང། དྲུག་འགོ་སོང། ད་དུང་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་སྐད་བརྒྱབས་ནས་
སོད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཞུས་སོད་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དབུས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་མར་བརྡ་ལན་ཏག་ཏག་ལ་འབོར་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་
པ་དྤེར་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཞུས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་རྒྱུན་གོན་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་འབུམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་
མྤེད་ཅྤེས་དབུས་སུ་ཡར་ཞུ་སྐབས། ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་དངུལ་བཏང་ཤོག་ཅྤེས་ལབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་བྤེད་
དུས་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་གྱིས་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་སོད་ཀྱི་འདུག དབུས་ནས་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་
འདྲ་ཞྱིག་བཤད་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ། རྤེད་ཐང་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་
ཉམས་གསོ་བ་རྒྱུ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་ཁག་བརྒྱད་ཙམ་ལ་རྤེད་ཐང་གསར་པའམ། ཡང་ན་
ཉམས་གསོ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་ཁག་བདུན་པ་དྤེ་ཨོ་རྱི་ས་འཁོད་བསད་འདུག ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ས་
བགོས་དྤེ་ཨོ་རྱི་ས་རྤེད། ཨོ་རྱི་ས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྤེད་ཐང་གྱི་དགོས་མཁོ་དམྱིགས་བསལ་མཐོང་མ་སོང། གཙོ་བོ་ད་ལྟ་སོ་ནམ་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་དྤེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཨོ་རྱི་ས་ས་གནས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
རྤེད་ཐང་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུ་རྤེད་འདུག གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ག་རང་ལ་ས་ཆ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཐང་ཡོད་དང་ཡོད་བཞྱིན་པ་རྤེད་འདུག 
གལ་སྱིད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉམས་གསོ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཨོ་རྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་
ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཞོན་པ་མང་པོ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མྱི་མང་ལ་དགོས་མཁོ་དངོས་གནས་དྤེ་གཞན་པ་ཞྱིག་དང་། ཡང་
དགོས་མཁོ་ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལ་རྤེད་ཐང་དྤེ་འདྲ་གསར་པ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་
ནམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་དང་པོ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 དྤེ་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་རྤེད་ཐང་གསར་རྒྱག་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ས་གནས་བརྒྱད་པོ་དྤེ་དག་ཚང་
མའྱི་ནང་དུ་རྤེད་ཐང་ངམ་ཡང་ན་རྐང་རྤེད་སོ་ལོ་དང་ཡང་ན་ལག་རྤེད་སོ་ལོ་རྤེད་འདུག ང་ཚོས་ཕོ་མོ་གཉྱིས་ཀས་དྤེ་ཚོར་མཉམ་
ཞུགས་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།ཤར་བའྱི་ས་ཡ་ ༦ ཙམ་ལབ་ན། འབུམ་ ༦༣ དྤེ་ཕག་དངུལ་ཧ་ཅང་གྱི་
ཕོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ལས་འཆར་གང་ཞྱིག་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་སྐབས་འཆར་སྣང་
ཞྱིག་འཛིན་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དཔྤེར་ན། གལ་སྱིད་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ནས་ལས་འཆར་འདྱི་
སྱིག་སྐབས་ཆ་རྤེན་གཞན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་སྐབས་རྐང་རྤེད་སོ་ལོ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཤུགས་ཆྤེ་བ་སུས་
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རྤེད་མོ་རྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་འཆར་སྣང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་སྱིལ་པོལ་དང་། ངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕྤེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དོན་ཚན་ ༧ པ་དྤེ་རྤེད་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བུད་
མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕྤེལ་གྱི་དོན་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། བས་ཙང་རྤེད་ཐང་དང་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བར་ལས་འཆར་ཞྱིག་བརམས་ཡོང་སྐབས། ནུས་ཤུགས་གོང་འཕྤེལ་
གྱི་སྱིད་བྱུས་བདུན་པ་དྤེ་སྤེམས་སུ་བཞག་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་
ཤུགས་ཆྤེ་བ་དྤེ་རྐང་རྤེད་སོ་ལོ་རྤེད་འདུག རྐང་རྤེད་སོ་ལོ་ཤཤུགས་ཆྤེ་བ་སྐྱྤེས་པ་ཚོས་རྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་
རྤེད། བས་ཙང་དྲྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་རྱིས་འགོ་དང་པོའ་ིནང་དུ་འབུམ་ ༦༤ ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་ཟུར་བཀོལ་ནང་གྱི་ཟུར་འཛར་བཅུ་པ་དྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༢༢,༤༠༠,༠༠༠ སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ལ་གཏོང་གྱི་འདུག 
ངའྱི་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་དྲྱི་བ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་དང་པོ་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
འབུམ་ ༦༤ དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སན་སོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་རྒྱབ་ལོངས་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་ལོངས་ནང་དུ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། གང་
འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་སན་སོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རྤེས་ཞུ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་སན་སོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞྱིགཤ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྲྱི་བ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་
སོང། བསྐྱར་དུ་གསུང་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་དག་ཚོར་སོན་ལ་ལན་བསྐྱོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྤེད་ཐང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་གང་འདྲ་བས་ནས་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་གསུངས་སོང། ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། རྤེད་ཐང་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ད་
གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་རྤེད་ཐང་དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ Football Ground དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྐང་སོལ་གྱི་རྤེད་ཐང་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྤེད་ཐང་དྤེ་དག་བརྒྱབས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོ་མགོ་འཁོར་ས་དང། ཆང་རག་དང་སོ་
རས་ངན་གོམས་རྱིགས་ལ་མགོ་མ་འཁོར་བའྱི་ཐོག་ནས། དྤེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྤེད་ཐང་དྤེ་དག་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་
སྐྱྤེས་ཚོ་མགོ་འཁོར་ས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་གཤྱིས་ངན་པའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་རྒྱུ་དང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོམས་གཤྱིས་སྡུག་ཅག་
དྤེ་འདྲ་མྱི་སྤེབས་པའྱི་ཐོག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་
འདུག གཉྱིས་ཐད་ནས་རྤེད་ཐང་ནང་ནས་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོ་རྤེད་མོ་རྤེད་དྤེ་གཟུགས་པོ་བདྤེ་ཐང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་
མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། འགུལ་བསྐྱོད་དང་རྤེད་མོ་ཇྱི་ཙམ་གྱི་མང་བ་རྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རྤེས་མའྱི་དྲྱི་བ་གཉྱིས་དྤེ་བསྐྱར་དུ་
གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ད་ལྟ་ཨོ་རྱི་ས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་
རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ལས་ཀ་བས་པར་བརྤེན་ཨོ་རྱི་སར་ར་བའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིལ་པོལ་རྤེད་
ཐང་གཅྱིག་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭར་གཅྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་
འདྱི་ང་ཚོ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨོ་རྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཨོ་རྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་མྱི་འབོར་ཕལ་ཆྤེར་ ༢༥༠༠ ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་འབྱིང་བ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་
ཐོག་ནས་རྤེད་ཐང་སྱིལ་སོལ་ད་དུང་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེ་དག་ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་བསྣོན་པ་སྱིལ་སོལ་རྤེད་ཐང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་གཞོན་
སྐྱྤེས་ཚོར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། གོམས་གཤྱིས་སྡུག་ཅག་དང་དྤེ་དག་མགོ་མ་འཁོར་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལ་
ཐད་ཀར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མར་འབྤེལ་བ་གནང་ནས། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད། འཕྲོད་
བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་ལག་ལྤེན་སྤེལ་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེད་ཐང་འདྱི་བྤེད་
སོད་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བྤེད་སོད་བྤེད་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། མང་ཆྤེ་བ་རྐང་སོལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྤེད་མོ་འདྱི་རྤེད་མཁན་མང་ཆྤེ་བ་སྐྱྤེས་པ་ཕོ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིལ་སོལ་ནང་དུ་བུད་མྤེད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
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བཞྱིན་ཉྤེ་ཆར་ཟྤེར་ནའང་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ནས་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྤེད་རྱིགས་ཚོགས་པས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྐང་སོལ་རྤེད་
མོ་རྤེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཕྲོད་བསྟྤེན་སོབ་གསོ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔྤེར་ན་རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
ཐྤེངས་གཅྱིག་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་རྤེད་མོའ་ིཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་སོབ་གསོ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་ཐུབ་
རྒྱུར། གཞོན་སྐྱྤེས་གང་མང་མང་ཞྱིག་གྱིས་འཕྲོད་བསྟྤེན་སོབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་། རྤེད་མོར་
མགོ་འཁོར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མཉམ་དུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
འཕྲོད་བསྟྤེན་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཕོ་མོ་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཐུབ་
རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་གཅྱིག་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་རྤེད་ཐང་དྤེ་དག་རྒྱབ་པའྱི་
ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་རག་ཏུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་སོབ་གསོ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་གང་ཐུབ་ཐུབ་རྤེད་
མོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུས་སོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྤེད་མོ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་བུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་
བུ་མོའང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། དཔྤེར་ན། རྒྱུགས་རལ་འགན་བསྡུར། མ་འོངས་པར་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་
གཞྱི་ཏན་ཏན་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ཡོད་ན་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་སན་སོན་གནང་རོགས་གནང། དྤེ་མྤེད་ན་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་རང་གྱིས་སན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 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་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡར་སྐུ་ངོ་ལའང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོར་ཕུལ་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་སྐུ་ངོས་འགྤེལ་བཤད་
རྒྱབ་པ་དྤེ་ལོགས་བཀར་ཆགས་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡོངས་རོགས་ཀོག་དགོས་པ་རྤེད་དམ། རྱིང་
ཐག་གཅོད་ཅྱིག་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། རྒྱབ་ལོངས་ཀོག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།) ཕྱི་ལ ོ་ 
༢༠༡༥།༢༠༡༦ ལོའ་ིཟུར་བཀོལ་ཞྤེས་བྱིས་འདུག ཡང་འདྱིར་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཞྱིག་རྤེད་འདུག 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་པོ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོ་འདྱི། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག ཀོག་ཆོག་ཆོག་ཡོད་དམ། དྤེ་མྱིན་ན་
ཕྲན་ཙམ་ཞྱིག་བཞུགས་རོགས་གནང། ཤོག་བུ་དྤེ་འཚོལ་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། སར་ཡང་
གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་དྤེ་ད་ལྟ་བསྐྱར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། གཅྱིག་
བས་ན་ཁ་སང་ངས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡར་གཅྱིག་ཕུལ་ཡོད། འདྱི་བྤེད་དུས་གཅྱིག་བས་ན་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་ཟྱིན་ཡོད་
ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པའྱི་ཐོག་ལ་སར་ཡང་ཡག་པོ་ཆགས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་འགོ་བརོད་ཁོ་རང་ནོར་བསད་འདུག ཟུར་བཀོལ་བྱིས་བཞག་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་
བཀའ་འཁོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་འཆར་རྒྱབ་ལོངས་དང་པོ། ལས་འཆར་གྱི་མྱིང། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་། གཉྱིས་པ་དྤེར་ལས་
འཆར་གྱི་ངོ་བོ་དང་དམྱིགས་ཡུལ། རྒྱ་གར་ནང་གནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་གནས་སྟངས་གོང་
མཐོར་གཏོང་ཐབས་སུ་སན་བཅོས་འགོ་གོན་རོགས་སྐྱོར་ཉྤེན་སྲུང་གྱི་ལམ་ནས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་རྒྱུ། གསུམ་པ་དྤེ་ལས་
འཆར་གྱི་ལས་དོན་འགྤེལ་བརོད་སྱིང་བསྡུས། རང་རྤེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་རྱིམ་པ་དང་པོའ་ིམཐུན་རྤེན་གང་
ལྤེགས་ཡོད་ནའང་། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕྲད་མུས་ཁོངས་སན་ཁང་ནང་ཉལ་སོད་
ཀྱི་སན་སོད་ཆྤེ་བའྱི་དཀའ་བསལ་དང། དྤེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཐོག་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིདོ་ཁུར་ཆྤེ་རུ་གཏོང་ཐབས་ཆྤེད་ཞུ་རྒྱུ། 
གསུམ་པ། ལས་འཆར་གྱི་དུས་ཡུན་ལོ་དུས་གང་ནས་གང་གྱི་བར་ཟྤེར་དུས། ༢༠༡༥།༤།༡ ནས་ ༢༠༡༦།༣།༣༡ བར། ལས་
འཆར་གྱི་དགོས་དངུལ་ཁྱོན་བསོམས་སོར་འདྱི་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་འདུག དགོས་དངུལ་འདྱི་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་བཏོན་
གནང་འདུག ཕལ་ཆྤེར་འབུམ་ ༢༨༨༣༤༨༠༠ དགོས་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་རོགས་རམ་ཡྱིན་ཚེ་རོགས་དངུལ་གྱི་མྱིང་དང་། སན་
བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་དངུལ་ཞྤེས་བྱིས་གནང་འདུག དྤེ་ནས་ལས་འཆར་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཚེ་ད་བར་ལག་
བསྟར་ཇྱི་ཞུས་དང་འགོ་གོན་ཇྱི་སོང་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོར་དངོས་སོང་སོར་ ༡༧༣༤༨༣༩༥ ཡྱིན་ཞྤེས་བྱིས་གནང་འདུག 
སྐབས་འདྱིའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལས་དོན་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཇྱི་ཡྱིན་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ལས་མང་
བ་སན་ཁང་དུ་ཉལ་ནས་སན་བཅོས་བྤེད་ཁར་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ལྟར་སན་བཅོས་ཞུ་རྒྱུས། སན་
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བཅོས་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་དང་རྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ཁག་ལས་འབུལ་བྱུང་ཇྱི་མྱིན་སན་གོན་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང། དྤེའང་མང་ཚོགས་ནས་བསྡུ་དངུལ་གང་རག་པ་རྣམས་མང་ཚོགས་རང་གྱི་སན་བཅོས་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་བྤེད་
གཏོང་གནང་བ་ལས། འཛིན་སྐྱོང་ལ་སོགས་པས་འགོ་གོན་གཏོང་གྱི་མྤེད། དགུ་པ། སྐབས་དྤེའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ཡོང་འཆར་ཇྱི་
ཡྱིན་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་མཁན་སོད་མྱི་གངས་ ༧༤༠༠ དང་། སོད་ཁྱྱིམ་རྤེར་ཆ་སོམས་ཚོགས་མྱི་ལྔ་རྤེ་
རྱིས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༣༧༠༠ གྱིས་འབུལ་དངུལ་སོར་ ༢༦༣༨༡༠༠༠༠ དང་། ཚོགས་མྱི་ཧྤེང་པོ་གངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་
གྱི་བསྡུ་འབབ་ཉྱིན་རྤེར་སོར་ ༩༥༠ རྤེ་རྱིས་པའྱི་བསོམས་སོར་ ༩༥༠༠༠༠ ཁྱོན་བསོམས་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༣༨༠༠༠ ཐམ་
པའྱི་ཚོགས་དངུལ་ཡོང་འཆར་སོར་འབུམ་ ༢༧༣༣༡༠༠༠ ཡྱིན། སོད་ཁྱྱིམ་གངས་ ༧༤༠༠ ནས་སོད་ཁྱྱིམ་གངས་ ༦༠༠༠ 
ལ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་ཚོགས་མྱི་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་ཨྱིན་སོར་ ༢ ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་རོགས་དངུལ་གནང་
མཁན་གནང་གཏན་འཁྤེལ་བའྱི་སོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཁོངས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༧།༡ རྤེས་བོད་ཕྲུག་
གསུམ་ལས་མང་བ་སྐྱྤེས་པའྱི་སོད་ཁྱྱིམ་དང་དཔལ་འབོར་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་སོད་ཁྱྱིམ་བཅས་ལ་འཚོ་དངུལ་རོགས་
རམ་གནང་འཆར་ཡོད། ཚོགས་མྱི་གངས་ ༣༨༠༠༠ ལ་ངོ་སོད་ཕག་ཁྱྤེར་གསར་བཟོའ་ིཆྤེད་ཕག་ཁྱྤེར་རྤེར་སོར་ ༡༥ རྤེ་རྱིས་
པའྱི་བསོམས་སོར་ ༥༧༠༠༠༠ དང་ཁྱོན་བསོམས་སོར་ ༢༧༩༠༡༠༠༠ དང་། དྤེ་ནས་སྐབས་འདྱིའྱི་སོན་རྱིས་ནང་འགོ་འཆར་
ཇྱི་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཚོགས་མྱི་བསྡུ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་སན་གོན་ཆྤེད་འགོ་འཆར་བསོམས་འབུམ་ ༢༡༨༦༤༨༠༠ དང་། 
ཚོགས་མྱི་ངོ་སོད་ཕག་ཁྱྤེར་དོད་ ༥༧༠༠༠༠ དྤེ་བཞྱིན་སོར་བསོམས་པའྱི་ས་ཡ་ ༦༤ དམྱིགས་བསལ་ཁོངས་སུ་འཆར་འབུལ་
ཞུས་ཏྤེ་ཁྱོན་བསོམས་གོང་དུ་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་བྱིས་གནང་འདུག འབུམ་ ༦༤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་གསལ་བཤད་སན་སོན་ཞུས་པ་དྤེ་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཟུར་འཛར་བཅུ་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢༤,༠༧༡,༧༠༠ དང་། དམྱིགས་བསལ་
ནང་འབུམ་ ༦༤ འདྱི་གཉྱིས་ཀ་བསོམས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དོན་དག་དྤེ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་འགོ་འཆར་དྤེར་ས་ཡ་ ༡༠༠ འགོ་གྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཡ་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ནས་ས་ཡ་ ༢༨ ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ནས་འཚོ་དངུལ་བསྡུ་མ་ཐུབ་མཁན་དྤེ་དག་གྱི་བསྡུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་ཆྤེད་དུ་འཆར་གཞྱི་དང་
ངོ་སོད་ལག་འཁྱྤེར་བཟོ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག འདྱི་མ་འོངས་པར་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡོང་བསམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོགས་པ་ཞྱིག་དང་།ཤབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ནས་མར་གནང་རྒྱུ་རང་
རང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་ཁོ་རང་དགོས་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
བསམ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་དངུལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་དངུལ་མ་རག་པའྱི་
སྐབས་སུ་གང་འདྲ་བས་ནས་ཚོགས་མྱི་དངུལ་བསྡུ་མ་ཐུབ་མཁན་དྤེ་དག་གང་འདྲ་བས་ནས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། སན་བཅོས་
བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་སོ་སོས་དང་དུ་བངས་ནས་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེར་འགྤེལ་བཤད་ཚང་མ་
བྱུང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁྱོན་བསོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༦,༢༡༥,༤༦༡ སྱི་མོས་
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ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༤༣,༥༢༢,༦༢༧ དྤེའྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་
རྒྱུན་གོན་གྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ལ་གཅོག་ཆ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅོག་ཆ་དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༤༥,༠༠༠ ཞུས་
གནང་འདུག ༥,༠༠༠ གཅོག་ཆ་བས། ཧྱིན་སོར་ ༡༤,༠༠༠༠ ཐམ་པ་དྤེར་ང་ཚོས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོ་ ༡༧ ནང་གྱི་དྤེ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁ་སང་འགྤེངས་ཤོག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་བས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བལྟས་དང་ལྟ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བཟོས་ཚར་མ་སོང་། ད་ལྟ་
ང་ཚོས་བཟོ་བཅོས་བས་ཏྤེ་སང་ཉྱིན་བར་དུ་བཀམ་ཚར་བ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་གཅོག་ཆ་དྤེ་
རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢་༡ ཀ་ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དབུས་སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༡༢ པ། ཁ་སང་གྱི་འགོ་སྟངས་གསར་པ་ལྟ་བུ་
བས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༣༥༩,༦༣༦ དང་། ད་ལྟའྱི་གཅོག་ཆ་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠༠ དང་། 
དྤེའྱི་འཕྲོས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བསོམས་འབོར་དྤེ་རྤེད། ཟུར་འཛར་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་གང་ལྟར་དབུས་ཀྱི་སྣྤེ་ལྤེན་དང་
འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདས་པའྱི་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་ནང་ལ། ས་ཁུལ་ཁག་བཀ་ཤྱིས་ལོངས་ནས་ཀུ་ལུ་མ་
ནཱ་ལྱི་བར་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཆྤེ་ཆུང་བསོམས་པས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ ༧ དང་། འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་གྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ནང་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་བར་ལམ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་
ལས་འཆར་མང་པོའ་ིནང་ལ་སྱི་འཐུས་ཕྱིན་པ་དྤེར་ཕལ་ཆྤེར་རྱིན་ཐང་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན། གཅྱིག་ཞུས་སོང་། ང་ཚོས་སོན་རྱིས་ཞུས་ཡོད། སྱིད་སྐྱོང་ཕྤེབས་འདུག གཅྱིག་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། བཀའ་བོན་ཞྱིག་
ཕྤེབས་འདུག གཅྱིག་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། སྱི་འཐུས་ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྱིན་ནས་ཡར་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ། ཕལ་ཆྤེར་
བདག་མྤེད་ལྟ་བུ་མྱི་མང་ནས་སྐད་ཆ་ཡར་བསྒྲུགས་ནས་འཁྱྤེར་ཡོང་ནས་ཕུལ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ཁ་སང་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་བསད་ནས་དྤེ་མ་གཏོགས་མཐོང་མ་བྱུང་ལ། ལས་འཆར་ཅྱི་ཡང་མཐོང་མ་བྱུང། ང་དང་ཕག་སྦྲྤེལ་
འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་སའྱི་ས་གནས་ཁག་ནང་ལ་སོན་མ་སན་ཁང་བདུན་ཡོད་པ་རྤེད། སན་ཁང་བདུན་གྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་སན་
ཁང་བཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སན་ཁང་གསུམ་མཁོ་བསྡུ་གནང་བ་རྤེད། བསྡུས་གནང་བའྱི་སན་ཁང་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་



90 
 

མྱི་མང་གྱིས་སན་ཞབས་པ་བཀོད་རོགས་གནང་། དཀའ་ངལ་འདུག་ཅྤེས་ལམ་བཟོ་རྒྱུགས་སོད་མཁན་གྱི་སོན་མའྱི་མྱི་ཀུ་ལུའྱི་
ས་ཁུལ་གྱི་འགམ་ལ་ཡོད་མཁན། དྤེའྱི་ནད་པ་དྤེ་དག་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་གོང་ཁྱྤེར་ལ་ཡོད་སྟབས། ཨམ་རྤེ་དགོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
གལ་སྱིད་ན་བ་ཡྱིན་ན་ཀུ་ལུ་མ་ནཱ་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་སན་ཞབས་པ་དྤེ་མར་ཡོང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་བཀའ་ཤག་རྱིང་པས་སོན་མ་དགོངས་པ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་སན་ཞབས་པ་རྤེ་རྤེ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་མཐུན་འགྱུར་
གནང་རྒྱུ་ག་ལ་ཡོད། སན་ཁང་འདྱི་དག་སོན་མ་རང་སྱིག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཡོ་ཆས་དྤེ་དག་གང་འདྲ་བས་ནས་བྤེད་སོད་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་
དམ། སོ་ལགས་རྒྱག་སྟྤེ་ལྷག་བསད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་གསལ་
བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 ཉྤེ་བའྱི་ཆར་སན་ཞབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་གནང་སོང་། ཡྱིག་ཚད་བཏང་བའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་
བསྐུལ་བས་པའྱི་བཀ་ཤྱིས་ལོངས་དང་། དྤེ་བཞྱིན་སོན་ཊ་ཁོ་རང་ཚོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཐབས་ཤྤེས་བས་ཏྤེ་གནས་
སྐབས་རྱིང་ལ་རག་འདུག དྤེར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་རོགས་པ་བས་འདུག ཚོགས་པ་དྤེས་རོགས་པ་བས་པ་མ་གཏོགས་འཛིན་
སྐྱོང་ནས་གང་ལྟར་མཐུན་འགྱུར་གནང་མྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཀུ་ལུ་དང་མ་ནཱ་ལྱི། སྦུན་ཐར་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་སུ་སན་ཞབས་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེ་དག་ལ་ཨ་རྱི་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་རག་སོང་ཞྤེས། རྒྱ་
བསགས་བོད་བསགས་བས་པ་དྤེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་། ང་ཚོའྱི་ས་བགོས་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སན་ཞབས་པ་དྤེ་ཚོ་རག་རྒྱུའྱི་
རྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་མྱི་འདུག གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་སན་ཞབས་པའྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུར་སྤེབས་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ག་
སྱིག་དང་མ་སྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱིས་དམ་བསགས་བས་ཏྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་ RC སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱྤེར་ཨ་མ་
དངོས་གནས་དྤེ་ཁྱྤེར་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མདུན་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་རྣམ་པ་ཚོར་ཕུལ་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བར་སྐད་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་དྤེབ་དྤེ་འཁྱྤེར་མྤེད་པས། ཡྱིག་
ཚད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ས་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་ཡོང། སྱིང་རྤེ། སྱིར་ལ་འབོར་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ཡྱིག་ཚད་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་ཅྤེས་མྱི་ ༡༧ ནས། མྱི་ ༧།༨ ཅྱིག་སྟོང་ལོག་ཕྱིན་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་གསལ་བསགས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
ཕྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་རྤེ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་ཕྤེབས་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་ RC ངོ་
མ་དྤེ་མ་ཁྱྤེར་བ་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་གྱིས་ཉྤེར་ལྤེན་ལ། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་སྟོང་ལོག་བས་ནས་བཏང་བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་
དམ། ང་ཚོས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རྤེད། ཧ་ཅང་སོབ་ཀྱི་མ་རྤེད། བཅོ་བརྒྱད་འགའ་བྤེད་དགོས་པ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་དགོངས་བཞྤེས་ག་རྤེ་བས་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་དག་མ་
ཞུས་ཐབས་མྤེད་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ས་བགོས་དྤེ་དག་ལ་སན་ཞབས་དང་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་གནང་བ་བཞྱིན། ས་གནས་འདྱི་དག་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་སོན་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་སན་ཞབས་པ་རྤེད། འཕྲོད་ལས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འཆར་གཞྱི་འོག་ནས་དྤེ་ལྟར་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་
ན། ཀུ་ལུ་དང་མ་ན་ལྱི་ 15 mile Dhope དྤེ་དག་ས་གནས་ཁག་ཆུང་ཆུང་ཉྤེ་འགམ་དྤེ་དག་ལ་རྤེ་རྤེར་ང་ཚོ་འཕྲོད་ལས་པ་རྤེ་
རྤེ་བཞག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་མ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་སན་ཞབས་པ་ BSc 
nurse བུ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་བྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ས་གནས་དྤེ་དག་ཚང་མར་སྐོར་བསྐྱོད་ལམ་ཐོག་ནས་ནད་པ་གཟྱིགས་དང་
གཟྱིགས་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འཕྲོད་
བསྟྤེན་སོབ་གསོ་སྤེལ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་དག་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་
ས་གནས་དྤེ་དག་གོང་ཁྱྤེར་འགམ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སན་ཁང་རྤེད། སྤེར་གྱི་སན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་དུས། ཉྤེ་འགམ་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་མཐུན་རྤེན་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་
ཐོག་ནས་དྤེ་སོན་ང་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ས་གནས་ཆུང་ཆུང་རྤེ་རྤེར་སན་ཞབས་པ་ཉྤེ་འགམ་ལ་
ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། དམྱིགས་བསལ་རྤེ་རྤེ་བཞག་དུས་ལས་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་རྤེད། ནད་པ་བསྟྤེན་གཏུགས་བ་རྒྱུའྱི་ཆ་ནས་
རྤེད། གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་སོན་
བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་སྱིད་བྱུས་རང་འཇགས་མུ་མཐུད་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས། ས་གནས་འདྱི་དག་
བཞྱི་ལ་ང་ཚོས་སན་ཞབས་པ་གཅྱིག་རང་བསྐོ་གཞག་གནང་ནས་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སོན་ཊ་
དང་མཚོ་པདྨ་གཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་འཕྲོད་ལས་པ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཕར་ཚུར་སྐོར་བསྐྱོད་ལ་ཕྤེབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་འགའ་
ཤས་ལ་མྱི་གཅྱིག་གཞག་རྒྱུ་དྤེ་ལས་འབོར་དང་། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་མ་འཚམ་པར་ལག་ལྤེན་དྤེ་ལྟར་བསྟར་དགོས་པ་འཁྤེལ་
བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མྱི་མང་ནང་ལ་སོབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རྤེད། བཀ་ཤྱིས་ལོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཉྤེ་
ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ནས་ང་ཚོས་སན་ཞབས་གསར་པ་རང་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེ་ཡང་གསོལ་ཕོགས་དྤེ་
དག་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་སན་
ཞབས་པ་བསྐོ་ཕོགས་ཐོག་ལ་རྤེད། དྤེ་སོན་བཀ་ཤྱིས་ལོངས་གཙོས་པའྱི་སན་ཁང་ཁག་ ༨།༩ ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད། དྤེ་དག་ལ་ང་
ཚོས་སན་ཞབས་བསྐོ་བའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དང་པོ་ནས་ང་ཚོས་ས་
མྱིག་གསལ་བསགས་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཡྱིག་ཆ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ལ་ང་ཚོས་
གསལ་བསགས་བས་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་སྐད་ནང་ལ་ཡང་ཆ་ཚང་གསལ་བསགས་བས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་གཅྱིག་ལ་
བསམ་ཤྤེས་བས་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་པ་ལའང་བསམ་ཚུལ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས། ཡང་ཡྱིག་ཆ་མ་ཚང་མཁན་ལ་ངོ་ཤྤེས་བས་
པ་ཡྱིན་ན། གཞན་པ་ཚོས་ཁོ་ཚོ་ཡྱིག་ཆ་མ་ཚང་བར་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བས་ཚུད་པ་རྤེད། ཟྤེར་རྒྱུ་རོག་གྤེང་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་
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པ་སོགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་བས་ཏྤེ་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་དྤེ་འདྲ་བས་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་
དྤེ་དག་ཚང་དགོས་པ་ཞྱིག་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། གསལ་བསགས་ནང་ལའང་ཆ་ཚང་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་
ནས་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསྟར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡ པོའ་ི ༢ པའྱི་ག་པ་དྤེ་ཕྤེབས་འཁོར་གསར་ཉོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱིན། ཧྱིན་སོར་ 
༡,༤༠༠,༠༠༠ ཞྱིག་འདུག ཕྤེབས་འཁོར་གཅྱིག་ཉོ་རྒྱུ་རྤེད་དམ་གཉྱིས་ཉོ་རྒྱུ་རྤེད། ཕྤེབས་འཁོར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཉོ་རྒྱུ་རྤེད། 
འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དབུས་ལ་ཉོ་རྒྱུ་རྤེད་དམ་ཡན་ལག་ལ་ཉོ་རྒྱུ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ་ ༡་༤ ཡྱི་ནང་གསྤེས་
ད་པ་དྤེ་རྤེད་འདུག ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་། དྤེ་ནས་ཟུར་འཛར་ ༡༡ ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
ཤོག་གངས་ ༢༥༨ ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་བ་རྒྱུ་དྤེ། སན་ཁང་གྱི་
ལས་ཤག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་པ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་གཞྱི་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་སན་ཁང་གསར་པ་རྒྱག་ནས་སྐད་གགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་
འདྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསད་འདུག མ་གཞྱི་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་སན་ཁང་གསར་པ་བརྒྱབས་ནས་སན་ཁང་གསར་པ་དྤེར་སྐད་གགས་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་དུས། དྤེ་ལ་ལས་ཤག་གྱི་མཐུན་རྤེན་མྤེད་པ་རྤེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དོན་དག་གཉྱིས་པ་དྤེ་ལས་ཤག་
གསར་རྒྱག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དྤེ་ལ་སོན་མའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོའ་ིཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་
འཆར་གཞྱི་གསར་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ཨར་སྐྲུན་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འདྲ་ཞྱིག་
གནང་རྱིས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྲྱི་བ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་ནང་ལ་གསལ་བ་བཞྱིན་སྣུམ་འཁོར་དྤེ། སྣུམ་
འཁོར་གཅྱིག་ཉོ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་དབུས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
གཉྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་སན་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ལས་ཤག་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སན་ཁང་གྱི་ལས་
བྤེད་ཚོ་ལ་ལས་ཤག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་འཁྤེལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྟ་བའྱི་ཐོག་ནས་
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དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཁྱྤེར་བསད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་རོགས་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཐོབ་པའྱི་རྤེས་སུ་ས་གནས་ས་ཐོག་
ལ་ལག་ལྤེན་བསྟར་བའྱི་སྐབས། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་དང་སན་ཁང་འགན་འཛིན་གྱིས་སྣྤེ་འཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས། འཕྲོད་བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་དང་། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དཀའ་ངལ་རྱིགས་དྤེ་དག་མ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས། མ་
འོངས་པར་དངུལ་ཐོབ་པའྱི་རྤེས་ལ་ལས་ཤག་དྤེ་གསར་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྤུས་དག་པོ་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཅར་ནས་སན་ཐོ་ཕུལ་བའྱི་མཇུག་སྐྱོང་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཁ་ཤཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་། དང་པོ་ས་གནས་ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་དང་། ཀུམ་རའོ་ས་པ་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ལ་འཕྲོད་
ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཧར་པ་སྤུར་ལ་འཕྲོད་ལས་པ་ཞྱིག་བཏང་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་། ཀུམ་རའོ་ས་པ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཟུར་བཀོལ་ཨང་ ༡་༣ 
པའྱི་ཀ་པ་ནང་། ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོ་དྤེའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་སོད་ཁང་ཁག་ནང་འཐུང་ཆུ་
དང་། གསང་སོད། ཆུ་ཡུར་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སྐོར་འཁོད་འདུག ས་གནས་ས་འགོ་གཉྱིས་ཙམ་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་འཕྲད་ཀྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Shimla ས་གནས་ནང་གནས་སོད་ཁྱྱིམ་ཚང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལོ་མང་རྱིང་གསང་སོད་མྤེད་པར་ Bus 
stop རང་ལ་གསང་སོད་བྤེད་སོད་གཏོང་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ངས་སན་ཐོའ་ིནང་ལའང་ཞུས་ཡོད། རྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཚུད་ཀྱི་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཀུམ་རའོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་གསུང་བསད་ཀྱི་
འདུག འདྱི་ཚོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སྤེལ་དང་སྦྲགས། དྤེ་སོན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྲྱི་བ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སན་ཁང་གྱི་
ལས་ཤག་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སན་ཁང་ལ་ལས་ཤག་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་རྱིང་
སོང་ཆགས་ཏྤེ། ལས་ཤག་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ 
khera/Lakhanwala རྤེད། དྤེ་ཚོར་སན་ཞབས་གསར་བསྐོ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཀུམ་རའོ་གནད་དོན་དྤེ་དྤེ་སོན་ང་
ཚོས་གསལ་བསགས་ཐྤེངས་ཅྱིག་བཏང་བ་རྤེད། བཏང་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་སན་ཞབས་པ་རང་ཕ་
གྱིར་བཅར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྤེན་གྱིས། ཡང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བསྐྱར་དུ་གསལ་བསགས་འདོན་སྤེལ་
གནང་ཡོད། རྱིང་མྱིན་གསལ་བསགས་བཏང་བ་གཞྱིར་བཟུང་མྱི་འགོ་དྤེ་དག་འདྤེམས་སྒྲུག་བས་ནས། རྱིང་མྱིན་གསར་བསྐོ་བ་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིམ་ལའྱི་
གསང་སོད་དང་ཀུམ་རའོ་ཡྱི་འཐུང་ཆུ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་མྤེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་བཞྱིན་བསམ་ཤྤེས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་རྤེ་ཟུང་
ཞྱིག་ཡོད། འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་གནས་སོ་ཐྤེངས་གཉྱིས་བཏང་བ་རྤེད། གནས་སོ་ཐྤེངས་དང་པོ་བཏང་བ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེའྱི་སང་ལ་ལས་བྤེད་བདུན་ཞྱིག་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་གནས་སོས་བཏང་གནང་བ་
རྤེད། བཏང་གནང་བ་དྤེས་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་ཞྱིག་རྤེད་འདུག འཚོ་
བྤེད་སན་ཁང་གྱིས་ལས་བྤེད་བདུན་བཏང་བ་དྤེས། ལས་བྤེད་བདུན་གཅྱིག་པུ་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ས་ཆ་གཞན་གྱི་
ལས་བྤེད་ལའང་དོ་ཕོག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཙམ་མ་ཟད་གནས་སོས་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་
འདུག ང་ཚོས་གང་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད། ང་གཏོང་གྱི་རྤེད། ཁོ་གཏོང་གྱི་རྤེད། ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་བསད་འདུག བས་ཙང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་སྐྱྤེལ་དང་མ་བན་འདུག སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་ལོ་ ༣༨ ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་རྤེད། ཁྱབ་ཁོངས་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་མ་བན་དང་ཡྱིག་སྐྱྤེལ་གནས་སོས་བཏང་ཟྤེར་བ་དྤེ་གོ་ཡང་
མ་མོང་། དཔྤེར་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན་ཁྱབ་ཁོངས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སོ་སོས་འགན་འཁུར་ནས་བསད་པ་རྤེད། གནས་
སོས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་དྲན་ཡང་མ་མོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་གནས་སོ་གཏོང་དུས། དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་གཟྱིགས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་འགོ་གོན་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་རྤེད། 
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འགོ་གོན་དྤེ་ཚོའྱི་འཆར་འགོད་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཅྱིག་བྤེད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ག་པར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དགོངས་ནས་
བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
ཞྱིབ་ཚགས་དྲགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། ཕོགས་མཐའྱི་སན་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་སན་པ་ཚོ་ངྤེས་མྤེད་
གུང་སྤེང་ཉྱི་མ་ ༥ ཞུ་རྒྱུར་སྟངས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཕོགས་མཐའྱི་སན་ཁང་ཁག་གྱི་ཡྱིག་སྐྱྤེལ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། 
ཐད་ཀར་ཁ་པར་ནང་ནས་བཀའ་བཀོན་གནང་གྱི་འདུག ཅྤེས་དྤེ་འདྲའང་གོ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཚོ་མ་འགྱིག་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དགག་པ་
ཞུ་གྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འོས་ལོས་དང་རན་ལོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། གང་འདྲ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ལྟར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཡན་གྱི་ལས་བྤེད་ཚང་མ་གནས་སོས་ག་རྤེ་བས་ནས་
གཏོང་གནང་གྱི་མྤེད་དམ། གནས་སོ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཐོག་མར་ང་ཚོ་ས་མྱིག་གཏན་འབྤེབས་བས་རྤེས་
ས་མྱིག་དྤེ་གནས་སོས་གཏོང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྤེས་སུ་རྱིག་པ་ཅན་འགའ་ཕྤེབས་ནས་མྱི་མ་བཏང་སོན་ལ་ས་མྱིག་
གནས་སོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཙམ་ཚད་ཀྱི་མ་རྤེད། མྱིའྱི་རྒྱབ་ལ་ས་མྱིག་བསྐུར་ནས་གནས་སོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་
པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གནས་སོས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོ་གནས་སོ་ག་རྤེ་བས་ནས་གཏོང་
གནང་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དྤེ་ནས་སྦྱོང་བརྡར་ཐོག་ལ་དངུལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག སྦྱོང་བརྡར་མང་པོ་གནང་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག འཚོ་བྤེད་
སན་ཁང་ལ་བུད་མྤེད་ཕྲུ་གུ་བཙས་པའྱི་སྐབས་སུ། སོན་མ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེས་མ་ཐག་པ་ལ་མཁྱིག་པ་ཕོག་པ་ཡྱིན་ན་ཉྱི་མའྱི་
སང་ལ་སྐམ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་མཐུན་རྤེན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེང་དུས་གོག་གྱི་དྲོད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲའང་ཡོད་
ས་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་གོག་དྲོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ machine དྤེ་ཉོས་ནས་དུས་ཡུན་མང་པོ་ཕྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནད་པ་གཅྱིག་
སན་ཁང་ལ་ཕྱིན། ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་དྲོད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་སན་ཁང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཡར་ཡོང་འདུག ང་
ཚོས་དྤེ་འདྲ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད། ཡར་ཡོང་དུས་ machine དྤེ་ operation བྤེད་ཤྤེས་མཁན་མྤེད། ས་ཆ་གཞན་པ་
ཞྱིག་ནས་སན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ཆ་སྦྱོང་བརྡར་དྤེའྱི་
རྱིགས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གཉྱིས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སན་ཁང་གྱིས་སན་ཞབས་ཚོས་
ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་མཐུན་རྤེན་དྤེ་དག་མཐོང་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་རྤེད། སྱིར་བཏང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
ལས་བྤེད་ཚང་མ་ལ་སྐྱོ་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་གཞན་པ་སུ་ལའང་མྤེད་པ་ཞྱིག་འདུག ཁོ་ཚོ་ལོ་ག་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒན་རྱིམ་
བས་ནས་ཕོགས་འཕར་འགོ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་མྱི་འདུག དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཀྱི་འཕར་ཆ་དྤེ་མྱི་འདུག་
ཟྤེར་གྱི་འདུག མྤེད་ན་ཁོང་ཚོས་ཉོ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཅ་ལག་དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཆག་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཕྱིས་བྱུང་ལ་
མྤེད་བསད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཨ་མ་འདྱི་ནས་བཞྤེས་བསད་སྐབས། ཁོང་ཚོ་ལའང་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཆ་ག་རྤེ་འབབ་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་། གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཙམ་མ་ཟད་སན་ཞབས་
པ་དང་འཕྲོད་ལས་པ་ཕག་ཚོད་ ༢༤ ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་རྱིགས་འདུག དུས་ཆྤེན་ཁག་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་འགོ་རྤེས་ཞྱིག་ཡོད་
ས་རྤེད། གཟའ་ཉྱི་མ་ལ་ལས་ཀ་བས། མཚན་མོ་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཁྤེལ་བ་ཡྱིན་ན། མཚན་མོ་རང་འཇགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཆུ་ཚོད་ 
༢༤ བྤེད་པ་དྤེ་ལ་ལས་ཀ་སོད་སྟངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གནང་སྟངས་རྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་
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རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ཐོག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གཞན་ན་ནྱིང་སྱི་སྤེར་གཉྱིས་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ལས་བྤེད་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་སད་པ་རྤེད། ད་ལོ་དངུལ་ལྷག་བསད་འདུག བས་ཙང་ད་ལོའང་དྤེ་ལྟར་མ་གནང་བ་གང་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟ་
ལས་བྤེད་འགོ་ཚར་བ་དྤེ་དག་གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ལས་བཅར་ཞུས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ལས་
ཀ་གཞན་ཞྱིག་འཚོལ་བར་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་གནས་སོ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་བཏང་བ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་དྤེ་མཚུངས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་དྤེ་མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཡོང་བཟོ་འདུག གང་ལྟར་མདོ་དོན་གནས་སོས་བཏང་ནས་
ལས་བྤེད་པར་ག་ཕོགས་སོར་ ༦༠༠༠།༧༠༠༠ ཞྱིག་ལས་མྤེད་པ། ཐབ་གཉྱིས་འཛིན་དགོས་པ་དང་ཕྲུ་གུ་རྒས་འཁོགས་ལ་བལྟ་
དགོས་པ། ཤར་ནས་ལྷོ་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་མང་ཆྤེ་བ་
གནས་སོས་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད། སོ་སོའ་ིཕ་མ་རྒས་འཁོགས་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཡང་ན་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་བལྟས་ནས་
བསད་པ་རང་རང་རྤེད། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་པོ་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད། ཁོང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་ལྷྤེམ་
མྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་དག་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུས། དྤེ་སོན་གྱི་སྱི་སྤེར་གཉྱིས་མྤེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཡང་
མྤེད་པ་དང་། འགོ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་ན་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། 
གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཕག་ལས་
ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་གལ་ཆྤེན་པོ་གཉྱིས་གནང་བཞག་པ་
དྤེའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་མྱིང་ཙམ་གྱི་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ལམ་སྟོན་གནང་ཟྱིན་པ་རྤེད་ཀང་ང་རང་གཅྱིག་བས་ན་མ་
ཤྤེས་པ་རྤེད། ལམ་སྟོན་དྤེ་ལ་ཧ་ཅང་འགོར་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་རང་གྱི་ཐུགས་འགན་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་སན་ཁང་གྱི་བྤེད་སོ་དྤེ་དག་འཐུས་ཚང་མྤེད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་བས་ནས་གཏོང་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་བས་ན་ལས་བྤེད་
སྤེབ་སྤེབ་ལ་གནས་སོ་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་བཀུར་འོས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། སོ་སོ་རང་ངོས་ནས་མ་གྱིའྱི་སན་ཁང་ལ་ལས་
ཀ་བྤེད་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་མ་གྱིའྱི་སན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་རྒྱུས་ཡོད་ཅྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་གནས་སོས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། གཙོ་བོ་འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས། འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་སན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་འདྱི་རྱིགས་དཀའ་ངལ་མ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། མ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་
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གནང་རྒྱུ་ལ་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གནས་སོས་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་བཞྱིན་
ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བྤེད་གནས་སོས་བཏང་ཟྱིན་པའང་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འདྲའང་
ཆགས་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡྱིག་གད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་གད་
གཅྱིག་ལ་བཀའ་བཀོན་གཏོང་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག སྦྱོང་བརྡར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་
གྱི་སན་ཞབས་པ་གཉྱིས་དྤེ་ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྤེད། ས་གནས་སན་ཁང་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེས་རྒྱུར་ཡོང་
མཁན་མང་ཐག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ། 
Photo therapy machine གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མ་ཤྤེས་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་བསད་ཀྱི་
འདུག སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འདྱི་གོ་བ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་བས་ཏྤེ་ག་རྤེ་
ཆགས་འདུག་ཏན་ཏན་བལྟ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་དུ་སྐད་བཏང་ནས་རྡ་རམ་ས་
ལ་རང་ལ་སྐད་བཏང་ནས་སྦྱོང་བརྡར་སོད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡུལ་ཐང་གུན་
གསབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ར་བའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ལས་བྤེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དབུས་ལས་
བྤེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཚང་མས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་སོད་མཁན་ཤ་སྟག་ཅྱིག་ཡྱིན་
བསད་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་དག་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་རྤེད། གསོལ་ཕོགས་རྤེད། གུན་གསབ་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་བསྡུར་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་
ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་རྱིམ་པས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ནས་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་ལ་རོག་གྤེང་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྟྤེ། གཙོ་བོ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དྤེར་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
རང་ནས་ལས་བྤེད་ཅྱིག་མར་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་མ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཡོད་མྤེད། དྤེ་
དག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡྱིག་ཆ་རྤེད། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡྱིག་ཆ་རྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། འདྱི་དག་ལམ་སྟོན་ཆ་ཚང་གནང་
བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ལ་བཀོད་མངགས་ཟྱིན་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་གྱི་སན་ཞབས་གཉྱིས་ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་མཆོག་ཏུ་
གྱུར་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཁོ་རང་གཉྱིས་ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེས་རྒྱུར་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ། ཕལ་ཆྤེར་ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེས་
སྟངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་
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དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག རྱིས་འགོ་དྤེ་ལས་འཆར་མྱིན་པའྱི་འགོ་གོན་གྱི་ཁ་པ་དྤེར། ཕོགས་མཐའྱི་
སན་ཁང་གྱི་འགོ་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༡༣།༣ དྤེ་ལ། ངས་དོན་དག་དྤེ་མགོ་འཚོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་
ནང་ལ་དྤེ་བྱིས་འདུག ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང་བྱིས་འདུག འདྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་པར་སོང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་བཟོ་
བཅོས་བསྐྱོན་གནང་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་ཐབས་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སྤེལ་དང་སྦྲགས། ད་གྱིན་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་གྱི་སན་ཞབས་ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེས་བསུའྱི། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ཞུས་ན། Delivery handling བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། ཏན་ཏན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྲན་གསོ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་མཛུབ་མཐྤེབ་སྣོན་དུས་ནོར་
ཡོད་ས་རྤེད། ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པ་དྤེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཅྱིག་བཀུར་འོས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གནང་ཚར་སོང་། འདྱི་ལས་
འཕྲོས་པའྱི་མ་བན་གཅྱིག་གནས་སོས་གནང་བཞག་པ་དྤེ། ང་ཚོ་ས་གནས་ནས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་ལས་བྤེད་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་སན་
ཁང་ནས་གནས་སོ་གནང་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་མ་བན་གནས་སོས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་དྲྱི་བ་གནང་ཟྱིན་སོང་། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་
བསམས་བྱུང་སྟྤེ་ཞུས་ཚར་སོང་། དྤེ་ནས་སོན་མ་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སན་པ་རག་རྒྱུའྱི་
དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་གནང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་སྐབས་ངས་སན་པ་རག་པ་ཚོར་མཐུན་རྤེན་སྦྱར་རྒྱུ་དང་། ས་
གནས་ཁག་ལ་ཕྤེབས་དུས་མཐུན་རྤེན་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ངས་དྤེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སན་པ་དྤེ་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོ་སོབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་ཚོའྱི་གནས་རྱིམ་ཡྱིན་
ནའང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་རྤེད། ས་གནས་ཁག་ལ་སྤེབས་སྐབས་དྤེ་འདྲའྱི་ཆྤེ་མཐོང་གྱི་མཐུན་རྤེན་མྤེད་པ་ཞྱིག སོ་སོའ་ིས་གནས་ལ་
ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཞུགས་ས་དྤེ་སོན་མ་ངས་དྲན་ཚོད་བས་ན། Doctor གྱི་ལས་ཤག་ཟྤེར་དུས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་
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པ་རྤེད། བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་བགོ་བཤའ་བརྒྱབས་ནས་ལས་བྤེད་གསུམ་བཞྱི་
མཉམ་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་མ་ TB ཡྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཁང་པ་དྤེ་བྤེད་སོད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ལས་ཤག་
ལ་ཚུར་བསྒྱུར་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་ནང་ལ་སན་པ་བཞུགས་ས་དྤེ་ཡང་དྤེའྱི་ནང་ལ་འདུག ཁོང་ཚོའྱི་འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་
གསུང་གྱི་འདུག ངས་དྤེ་ཞོར་ལ་ལྟ་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དངོས་གནས་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཞྱིག་འདུག ལས་བྤེད་བཞྱི་ཞྱིག དཔྤེར་ན་ཨྤེམ་
རྤེ་དང་། འགན་འཛིན་དང་། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བྤེད་བཞྱི་ལ་མཉམ་དུ་ཆ་བགོས་གནང་ནས་བཟོ་བཅོས་བསྐྱོན་རྒྱུ་རྤེད་
འདུག དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཆུང་དྲགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས། ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གང་གནང་
བ་དྤེ་རང་སང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུགཤ འདྱི་ས་གནས་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ནས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཨྤེམ་རྤེ་དྤེ་ཚོར་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་དུས། མཐུན་རྤེན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་
ན། ག་ཆ་ཙམ་མྱིན་པར་མྱི་ལ་མཐོང་དང་ཚང་མ་ཞྱིག་དགོས་པ་རྤེད། གཞན་པའྱི་མཐུན་རྤེན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཨྤེམ་རྤེ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡང་ཕྤེབས་ཚར་འདུག འདྱིར་ཕྤེབས་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་བཞུགས་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲའྱི་ཨྤེམ་རྤེ་དྤེ་ཚོ་ས་གནས་གང་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཞུགས་ས་རྤེད། ཞལ་ལག་རྤེད། ཧ་ཅང་
དཀའ་ངལ་འདུག ཕོ་རང་ལོ་གཞོན་གཞོན་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། སོ་སོའ་ིཞལ་ལག་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ཡར་མར་ཕྤེབས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཁོ་
རང་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་ག་རྤེ་སྦྱར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་ན། Lab ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། Lab དྤེ་ལ་ཁག་བརག་དཔྱད་བྤེད་རྒྱུའྱི་གྲུབ་
འབས་དྤེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཐོག་བཤད་ན་ accurate ཏག་ཏག་མྱི་འདུག Lab བརག་དཔྱད་གནང་མཁན་དྤེས་འཕྲུལ་ཆས་དྤེ་
ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་འཕྲོ་བརླག་ལ་འགོ་ནས་བྤེད་སོད་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་དྲྱིས་དུས། ང་ཚོས་བཀའ་བོན་ཕྤེབས་དུས་དྤེ་ལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ངས་གསར་པ་ཉོས་ན་འབུམ་ ༢ ལྷག་ཙམ་
གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ Bandra གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཉོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། བྤེད་སོད་མྤེད་པར་འཇོག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཚུར་གནང་ན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་དུས་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་ཐུགས་
བསྤེལ་མྤེད་ན། ངས་ཐད་ཀར་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཕ་གྱིར་བྤེད་མྤེད་ཡྱིན་པ་འདྱིར་བྤེད་སོད་གནང་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་
ཡོད་ན། གཅྱིག་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་
ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སན་རྡ་རར་ཅ་ལག་མར་གཏོང་ས་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ Lab technician དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་བསད་ཀྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་སན་ཁང་ལ་ཉྤེ་ཆར་རང་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིང་མྱིན་ད་ལོའ་ིལོར་ང་ཚོ་སན་པ་བཞྱི་ཙམ་ཐོན་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་
ང་ཚོས་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདྤེ་
ལྤེགས་སན་ཁང་ལ་ཉམས་མོང་གསོག་ཆྤེད་དྤེ་བཞྱིན་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གཉྱིས་ནས་ཡང་ལྡྱི་ལྱི་ནས་
ཐོན་པའྱི་སན་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བདྤེ་ལྤེགས་སན་ཁང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད། གསུམ་ནས་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་དྤེ་བཞྱིན་སྤེབས་ཡོང་
དུས། ཧོན་སུར་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གཏོང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སན་པའྱི་ལས་ཤག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ལས་ཤག་དྤེ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ། མ་གྱིར་དྤེ་སོན་གྱི་ལས་ཤག་ཡོད་པ་ཚོ་གནས་སྟངས་སྐྱོ་པོ་ཡོད་
པ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ན་ནྱིང་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཁྱྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཧོན་སུར་ཕན་བདྤེ་
སན་ཁང་གྱི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་སོན་མ་ TB ནད་གསོ་སན་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། TB ནད་གསོ་ཁང་དྤེ་སྤེལ་ཀོབ་ལ་ TB ནད་
གསོ་ཁང་བརྒྱབས་པ་སོང་ཙང་། ཕ་གྱིར་ TB ནད་གསོ་ཁང་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོས་པ་རྤེད། ར་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ 
TB ནད་གཞྱི་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དང་། ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་ལ་བསྟྤེན་གཏུགས་བ་རྒྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
དང་། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཧོན་སུར་སན་ཁང་གྱི་ TB ནད་གསོ་ཁང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་སོ་བརྒྱབས་པ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་མྤེད་དུ་མ་ལྷག་པའྱི་
ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ཐོག་མར་འཆར་གཞྱི་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཤག་གཉྱིས་རང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བང་བསྱིགས་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རྤེད། འཆར་འགོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ཕ་གྱིར་ལས་ཤག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་སན་པ་དང་འགན་
འཛིན་ལ་ཉུང་མཐར་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཆྤེན་མོ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ལས་ཤག་ཅྱིག་མ་
གཏོགས། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཤག་གྱི་ཆྤེ་ཆུང་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་བསད་པ་མ་
གཏོགས། བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུས་ཐུགས་ཐག་བཅད་བསད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་
འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་ལས་ཤག་འདྱི་སན་པ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། འགན་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱི་ཧང་ཧང་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཆྤེ་ཆུང་དང་དྤེ་དག་ཡག་པོ་
ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་སན་པའྱི་ལས་ཤག་འདྱིའྱི་སོན་དང་ད་ལྟ་རྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆྤེ་
ཆུང་མ་གཏོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་དག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་
མ་གྱིར་ཁག་ལུད་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་ཉྤེ་ཆར་རང་གསལ་
བསགས་བཏང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མྱི་འགོ་རྱིང་མྱིན་བདམས་པའྱི་ཐོག་ནས་མར་ཕན་བདྤེ་སན་ཁང་ལ་གཏོང་འཆར་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ 
Bio chemistry Analyzer ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་
གསལ་བཤད་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ལས་བྤེད་གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུ་དང་སྤེབས་ལ་གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
བཀའ་ལན་གནང་བ་དྤེར་དོགས་པ་ཞྱིག་སྐྱྤེས་སོང་། བཀའ་ལན་འདྱི་ཏག་ཏག་མྱི་སོད་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། ད་ལྟ་སྐུ་
ངོ་བཀའ་བོན་གྱིས་དྤེ་གསུངས་སོང། ལས་བྤེད་སྤེབས་ལ་གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་མ་གྱིར་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་
དུ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་དང་མ་གྱིའྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ཁོར་ཡུག་མ་མཐུན་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནམ། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་དང་མ་གྱིའྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ཁོར་ཡུག་མ་མཐུན་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ལས་བྤེད་
རང་ནང་ཁུལ་ལ་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་མ་མཐུན་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་
བསམས་བྱུང། ཁོར་ཡུག་མ་མཐུན་པའྱི་གནད་དོན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཟབ་མ་ཐུབ་ནའང་། གནད་དོན་གཙོ་བོ་འདྱི་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་དམ། ལས་བྤེད་ ༦ ཙམ་ཞྱིག་གནས་སོས་གཏོང་དགོས་པ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་དྤེ་འདྲ་
ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་ཤྤེས་འདོད་བྱུང། འདྱིའྱི་ཞོར་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ལོ་མང་པོ་ཕག་ལས་གནང་བསད་
པའྱི་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ས་གནས་རང་ལ་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་ཕག་ལས་ལོ་མང་པོ་བས་སོད་མཁན་དྤེ་དག་གྱི་གནས་
སྟངས་དང་། ཁོ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ལའང་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་སམ། 
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མ་གྱིར་ས་གནས་ལ་ལས་བྤེད་གནས་སོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཟྤེར་
བ་འདྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་མ་གྱིར་ལས་བྤེད་སན་ཁང་རང་གྱི་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་འབད་བརོན་
བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ར་བའྱི་འདྱིའྱི་སོན་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ཐྤེངས་མ་གཉྱིས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་སན་ཐོ་རྤེད། འདྱི་དག་སྱི་ཡོངས་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་
ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་ལས་བྤེད་ཚོས་ཏན་ཏན་ཕག་ལས་
ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་བདྤེ་སྡུག་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་སན་ཁང་ལས་བྤེད་ཚོར་རྤེད། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྱིས་པའྱི་
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ལས་བྤེད་ཚང་མའྱི་བདྤེ་སྡུག་གྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་དགོས་
མཁོ་ཅན་གྱི་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བྤེད་ཚོར་བར་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་
འཕྲད་རྒྱུ་དྤེ་ས་གནས་སུ་སྱི་འཐུས་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོས་སྱི་འཐུས་ལ་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འདྱི་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
ལས་བྤེད་སྤེར་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཞལ་པར་གནང་ནས་གནད་དོན་དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདུག ད་ལྟ་མངོན་དགའ་
སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བྤེད་ཚོར་ང་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་རྤེད་དཱ། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ལས་བྤེད་རྤེད་དཱ་ཅྤེས་རྤེས་མ་དྤེ་དག་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
བས། དྤེ་འདྲའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་གོ་སོང། འདྱི་འདྲ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པ། ད་ལྟ་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་དག་གྱིས་
ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། སོ་སོའ་ིའགོ་གཙོ་འདྱི་སོ་སོས་ངོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ལ་ཐུག་པ་རྤེད་དམ། འདྱི་འདྲའྱི་སྱི་འཐུས་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་དོན་འགྱིག་པ་དང་མ་འགྱིག་པ་སྣ་ཚོགས་
ཤྱིག་མྱི་མང་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་སྐབས་མཚམས་སྐབས་མཚམས་སུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་བཞྤེས་
གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་མགོགས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་རོགས་བས་ན། 
འདྱི་མགོགས་ཙམ་ཞྱིག་སྒྲུབ་རོགས་བས་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་མ་འོངས་པའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་
དང་འབྤེལ་བའྱི་སན་ཁང་ཁག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ལས་བྤེད་བང་དོར་
སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ལྷན་ཁང་ཡོངས་རོགས་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། འདྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་གཅྱིག་པུར་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཚོ་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་སྡུག་གསན་བཞྤེས་གནང་བར་ང་ཚོ་འགོ་
དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་མ་འོངས་པར་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་བདྤེ་སྡུག་དྤེ་དག་ཁྱྤེར་ཡོང་
ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། བ་ལམ་བྤེད་བདྤེ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་གནས་སྟངས་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཉྱིས་
པ་དྤེར་ལས་བྤེད་ཚོ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་བསྟོད་བསགས་གནང་སོང། ད་ལྟ་གནས་སོས་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་
དག་ཡག་དྲག་ནས་གནས་སོས་གནང་བ་རྤེད་དམ། དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤེམས་ནང་དུ་སྤེབས་སོང། ཁོར་ཡུག་
བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་གཟྱིགས་
ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་སྤེལ་ཀོབ་རང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ཤོས་
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ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་འབོར་ཆྤེ་ཤོས་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དག་གྱིས་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་གྱི་སན་སོད་
སྟངས་ལ་རགས་ཅན་དང་རྱིགས་ཅན་གྱི་སན་སོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་བརླག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་
ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིད་ཆྤེས་འདྱི་རྤེད་རྒྱུར་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དྤེ་དག་ཚང་མ་
གནས་སོས་ནས་གསར་པ་རང་རང་ཞྱིག་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་གྱིས་མྱི་མང་གྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་སན་ཁང་འདྱིར་ཡྱིད་ཆྤེས་
རྤེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་སྤེབས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འདུར་བཀའ་མོལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བང་སྱིག་པའྱི་སན་ཁང་ངས་ད་ལྟ་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་གཅྱིག་པུ་ཟྤེར་གྱི་མྤེད། ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་
སོ་སོ་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁང་པ་གསར་པ་བརྒྱབས། མྱི་རྒས་འཁོགས་
ཚང་མ་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་ལྷམ་དང་རྐང་སུག་གོན་མྱི་ཆོག་པར་ཞལ་ལ་གང་མོ་འདྱིའྱི་སང་འགོ་དགོས་སྟབས། པུས་མོ་དང་ཚིགས་
ནད་པ་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅྤེས་ས་གནས་སུ་ཞུས་པ་རྤེད། འདྱི་མ་གྱིར་སན་ཁང་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་
རྤེད། དྤེ་དག་ལ་ཞུས་ཟྤེར་སྐབས། འདྱི་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། འདྱི་བཀའ་བོན་རང་གྱི་བཀའ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། 
རྤེས་སུ་སྦྱྱིན་བདག་གྱི་བཀའ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། རྤེས་སུ་མཐའ་མ་དྤེར་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་གོན་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་
ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཡོང་སོད་སྐབས་གང་ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་བསད་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བང་ག་རྤེ་ག་སྱིག་གནང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྲྱི་བ་གནང་བ་
ནང་བཞྱིན། ར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་
ཁག་ལ་སྱི་འཐུས་ཕྤེབས་སྐབས། ཐད་ཀར་ཞུ་གཏུགས་བ་རྒྱུ་དང་དྤེ་དག་ཞུ་མྱི་ཆོག་པའྱི་རྱིགས་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་གྱིར་ས་གནས་སན་ཁང་ལ་ཡྱིན་ན་སན་ཁང་འགན་འཛིན་ཡོད་
པ་རྤེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན་མངོན་དགའ་འགན་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
དག་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་དང་པོ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་དག་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་བྤེད་གཅྱིག་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་རྤེད། འདྱི་ངས་ཞུས་པ་དྤེ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་
ནས་ང་ཚོ་ཕལ་ཆྤེར་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་སོན་ལ་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་སྤེབས་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཚང་མ་ཞུས་ནའང་ལས་བྤེད་མང་ཆྤེ་བ་
ཞྱིག་གྱི་མཚན་རགས་བརྒྱབས་ནས་དྤེ་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་མ་རྤེད། ང་འདྱིར་ལས་ཁུངས་སུ་སྤེབས་པ་ནས་བཟུང་ཐྤེངས་བཞྱི་ཙམ་
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ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་མ་གྱིར་ཏན་ཏན་ལས་བྤེད་བར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག 
༢༠༡༤།༡༢།༣ ལ་ང་མ་གྱིར་འཛམ་གྱིང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཉྱིན་མོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་གྱིར་ཕྱིན་པ་རྤེད། འདྱི་
སྐབས་སུ་ལས་བྤེད་ཚོར་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་སྟངས་ཞུ་
ལུགས་ལམ་ཁ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འཕྲལ་དུ་སྱི་འཐུས་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ། 
སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འཕྲལ་དུ་གོས་ཚོགས་སུ་ཁྱྤེར་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཞྱིག་
སོད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ལས་བྤེད་ཚོར་དྤེ་རྱིགས་ཞུས་སོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་གྱིར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདྱི་
ལས་བྤེད་རྱིང་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་རྱིང་པ་ཚོས་གསར་པ་ཚོར་མྱིག་
དཔྤེ་ཡག་པོ་བཏོན་དགོས་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་རྱིང་དྲགས་ནས་རྱིང་དྲྱི་ཁ་ཡྱི་འདུག་དཱ། དྤེ་འདྲའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་གོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ལ་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་སྤེབས་འདུག འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ། དྤེ་སོན་ང་ཚོ་ལས་བྤེད་གཅྱིག་མ་གྱིར་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་ལ་གནས་སོས་གཏང་བ་
རྤེད། ནང་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་དང། ཁོ་རང་གཉྱིས་བཟའ་ཚང་ཆང་ས་བརྒྱབས་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེ་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་མཉམ་དུ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ་ངོས་
བཞྤེས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ལས་བྤེད་མཚན་རགས་བསྐྱོན་མཁན་ལ་མ་གྱིར་སན་ཁང་འགན་འཛིན་
ལ་མངགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་སྐད་ཆ་དྲྱིས། ང་ཚོས་བཀོད་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། བཀོད་མངགས་ཞུས་
པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དག་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་བས་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད། དོ་བདག་སོ་སོ་རྤེ་རྤེར་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ནས། ལས་བྤེད་
གཅྱིག་གྱིས་འགོ་ཁྱིད་ནས་སྣང་མྤེད་ཀྱི་མཚན་རགས་བརྒྱབས་བཞག་པ་རྤེད་དམ། ཡང་གང་འདྲ་བས་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་
དག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་མ་
འོངས་པར་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བྤེད་གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཡག་དྲགས་ནས་གནས་སོས་བཏང་
བ་རྤེད་དམ། སྡུག་དྲགས་ནས་གནས་སོས་གཏང་བ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། གཉྱིས་ཀ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ང་ཚོ་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་བས་ནས་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ད་ལན་གནས་སོས་གཏོང་དགོས་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་ནས་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་དྤེ་སྤེལ་ཀོབ་མྱི་མང་ནང་དུ་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་ཁྱོན་ནས་མ་རྤེད་པ་བས་ནས། 
སྤེལ་ཀོབ་ལ་བསྟྤེན་གཏུགས་བ་རྒྱུར་ཁྱོན་ནས་མྱི་ཡོང་བ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་སན་ཁང་འགན་
འཛིན་རྤེད། སན་ཁང་འགན་འཛིན་ལ་མར་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སན་ཁང་འགན་འཛིན་གསར་པར་མངགས་བཞག་ཡོད། མ་
གྱིར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སན་ཁང་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་འཕྲད་པའྱི་ཐོག་
ནས་མྱི་མང་ནང་དུ་འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དང། གནས་ཚུལ་བདྤེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྤེ་དག་འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་
རྒྱག་དགོས་པ། དཔྤེར་ན་སན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་ལ་སན་དྤེ་དག་སྤུས་ཀ་ཡག་པོ་མྤེད་པ་རང་
རང་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁྱབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་དག་བདྤེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང། དྤེ་དག་མྱི་མང་
ནང་དུ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དང། ལམ་སྟོན་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་སན་ཁང་འགན་འཛིན་གསར་
པ་ལའང་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཡོད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་ས་གནས་སུ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ལའང་དྤེ་
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འདྲ་ཞུས་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སན་ཁང་སྐོར་ལ་ལྷམ་མ་གོན་པར་སན་ཁང་ནང་དུ་བཅར་རྒྱུ་དང་། དྤེ་
དག་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་མར་ལམ་སྟོན་གནང་ནས་ལྷམ་མ་གོན་པར་སན་ཁང་ནང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྱིང་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་
སོན་ཙམ་ནས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སན་ཁང་གསར་པ་བརྒྱབས་ནས་རོགས་ཚོགས་
རང་གྱིས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། རོགས་ཚོགས་རང་གྱིས་ཨུ་ཚུགས་མང་པོ་བསྐྱོན་ནས་སན་ཁང་འདྱི་གཙང་
མ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་སན་ཁང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ལ་ཤཤུགས་ཆྤེན་པོ་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ནས། སན་ཁང་
ནང་དུ་ལྷམ་སྤུད་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  དྤེ་ནས་ 
༢༠༡༣།༤ པར་ང་མ་གྱིར་བཅར་བ་རྤེད། བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ང་ཚོ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
འདུག དྤེ་དུས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷམ་གོན་ནས་འགོ་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་དམ་མུ་མཐུད་ནས་
ལྷམ་མ་གོན་ན་འགྱིག་ས་རྤེད། ལག་པ་རོང་རོགས་ཟྤེར་དུས། མང་ཆྤེ་བས་ལྷམ་མ་སྤུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
དང་སན་ཁང་འགན་འཛིན་ལ་མངགས་རྒྱུ་བྱུང། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་
ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་
རྤེད་ཅྤེས་མར་བཀོད་མངགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱིས་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལྷམ་དྤེ་དག་སྤུད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
སན་ཁང་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༤༣,༥༢༢,༦༢༧ འདྱི་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བ། གཅོག་ཆ་དྤེ། ཁ་སང་གྱི་དྤེ་དང་གཅྱིག་པ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཅོག་ཆ་དྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༠༠ 
ཞྱིག་འདུག འདྱི་བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསོམས་འབོར་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་
ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་བཙུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༢༤ དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་ ༨ པ་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེ་རྱིང་ས་དྲོའ་ིལས་རྱིམ་
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དང་པོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཨང་ ༡༣ པ་དྤེར་གཟྱིགས་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གང་
འདྲ་བས་ཏྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག བཀའ་
ལན་དྤེ་ལའང་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་ལ་ནམ་རྒྱུན་ལན་རྒྱག་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དོགས་པ་ཞྱིག་ལ་དྲྱི་བ་བསྐུལ་བའྱི་
བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་དང་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དང་བཅས་པ་ནས་འདྱི་དྲྱི་བ་ལ་
ངོས་འཛིན་གང་འདྲ་བས་ནས་བས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་གཏོང་གནང་མཁན་གྱིས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་བཏང་གནང་བ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་འདྱིར་བཀའ་འཁོལ་སད་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་བཏང་ནས་
ལན་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། བས་ཙང་མར་འགོ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༡༣ པ། 

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

དྲྱི་ཤོག 
དྲྱི་བ་ཨང་ ༡༣ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༩ཤཔ། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༡༦ཤནས་ཤ༢༨ཤབར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཕོགས་མཐའྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་རྤེའྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་
ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ཁོངས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གཉྱིས་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་འཕར་ཆག་གནས་



107 
 

སྟངས་གསལ་འདོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕ ྱི་ལ ོ་  ༢༠༠༢།༣།༣༡ ནས་ཕྱི་ལ ོ་ 
༢༠༡༥།༣།༣༡ བར་གྱི་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་ཇྱི་བྱུང་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་གསལ་ཁ་གཏོད་གནང་ཡོང་བ་ཞུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་

ཨང་ ༡༣ པའྱི་ལན། 
ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་གྱི་འཕར་ཆག་གནས་བབ་དྤེ་ས་གོས་ཚོགས་སུ་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་འབུལ་ལམ་མྤེད་པ་དང།  ཕྱི་ལ ོ་ 
༢༠༠༢།༣།༣༡ ནས་ ༢༠༡༥།༣།༣༡ བར་གྱི་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་ཇྱི་བྱུང་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་གསལ་ཁ་གཏོད་རྒྱུ་ལས་
འབོར་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་དཀའ་བ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱི་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པ་ལྟར་ས་ལོའ་ིསོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ དང་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ ལོའ་ིགནས་བབ་ཅྱིག་
གོས་ཚོགས་སུ་སན་སོན་ཞུས་ཡོད། གནས་དོན་འདྱི་སྐོར་བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕྤེབས་
པ་བཞྱིན་མཁྱྤེན་ཆུབ་ཡོང་སད། འདྱི་ལོའ་ིསོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་དུའང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་གནས་བབ་སན་
སོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡང་རྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ིསོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་འདས་ལོའ་ིགནས་བབ་མུ་
མཐུད་འབུལ་ཐབས་ཞུ་འཆར་ཡོད། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ལ་ཕུལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་དང་འཕྲོས་པའྱི་བཀའ་དྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ལན་གྱི་ནང་དུ་
ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ས་གོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་ལམ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དང། གཉྱིས་པ་འདྱི་ལས་
འབོར་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་འདུག དྤེ་ས་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་འབུལ་
སོལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འབུལ་སོལ་མྤེད་པ་བཟོ་མ་ཆོག་པ་དང། དྤེ་བཞྱིན་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བཟོ་མ་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་གང་ནས་ཀང་བཀག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་མྤེད། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་ས་མྤེད་པ་ཞྱིག་གསར་དུ་གཏོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་
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ཤག་གྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་མཐུན་པ་ཆགས་ནས་གསར་དུ་གཏོད་པ་དྤེར་གཡང་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡན་སོན་ཆགས་ཀྱི་མ་
རྤེད་དམ། དོན་དག་ཨ་མ་འདྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ནང་གསལ་གྱི་གནད་དོན་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་དོན་དག་ངོ་མ་འདྱི་ལས་
འབོར་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུང་ཐུང་མ་གཏོགས་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ནང་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཟླ་བ་ ༦ གྱི་དུས་ཚོད་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱི་ངོ་བོར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་
བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལའང་ཚོར་སྣང་དྤེ་ལྟ་བུ་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་བར་
བརྤེན་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྲྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་དྤེ་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་ཡྱིན་
ནའང་འཕྲོས་དོན་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་གཞན་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་བྱུང། བས་ཙང་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དང་ལྤེན་ཞུས་
པ་ཡྱིན། དྤེ་ས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འབུལ་ལམ་མྤེད་པ་ཞྱིག་འབུལ་ཆོག་དང་མ་ཆོག་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། ཡྱིག་ཐོག་
ལའང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ས་ལམ་སོལ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་དུ་གསལ་བཏོན་གནང་དགོས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ཐྤེ་ཚོམ་
ཞྱིག་ཟ་སོང་། མ་འོངས་པར་གསལ་བཏོན་གནང་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་རྤེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་
གསལ་བཏོན་གནང་དགོས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་ཐྤེ་ཚོམ་ཞྱིག་ཟ་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་མྱིན་པར་བརྤེན། ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་སུ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ ༦།༧ གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་དུས་ཚོད་དང་། འདྱིར་ལོ་དུས་
གསལ་བ་དང་ལས་འབོར་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། འདྱི་
ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བརྱི་བཀུར་མ་ཞུས་ནས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ཞུས་པ་གཅྱིག་མ་རྤེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བྱུང་སོང་གནས་བབ་དྤེ་དག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ཚང་མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། ཟུར་བཀོལ་གནས་བབ་ཀྱི་བྱུང་སོང་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེའང་དབུས་དང་ཕོགས་མཐའྱི་ལས་ཁུངས་ཇྱི་སྤེད་ཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མར་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་ནས་རྱིས་ཁ་ཁྱྤེར་
ཤོག་ཟྤེར་བ་དང་། རྱིས་ཁ་ཡར་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་
བལྟས་ནས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་དུའང་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ད་
ལྟ་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ལན་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། དྤེ་ས་ ༢༠༡༠ གནས་བབ། ༢༠༡༡ གྱི་གནས་
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བབ། ༢༠༡༢ ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གོས་ཚོགས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རྤེད། ༢༠༡༣ གྱི་གནས་བབ་འདྱི་དཀྱིལ་ལ་ལུས་པ་རྤེད། འདྱི་
ཕུལ་ནས་དྤེ་ཙམ་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༡༤ གནས་བབ་དྤེ་ད་རྤེས་ཕུལ་ཡོད་པ་
རྤེད། མ་འོངས་པར་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥ ད་ལྟ་ཟྱིན་རྒྱུ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཟྱིན་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ཟྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་འབྤེལ་ཆགས་སོན་
རྱིས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་མར་བས་ཏྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ལོ་བསྟར་ཆགས་
ཀྱི་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་གཏོད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ལའང་
ཞུས་ཡོད། གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཏན་ཏན་རྤེད། དངོས་གནས་བས་ན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་ཁོ་ལྤེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཆ་རྤེན་དང་གནས་བབ་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་གནས་བབ་དོན་འཁྱོལ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ལམ་སྤེང་བསམ་པ་བཞྱིན་
བས་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་སོད་མཁན་གྱི་ལས་བྤེད་གང་ཟག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བས་གཞག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྱིས་པ་དང། དྤེ་དང་འབྤེལ་ཆགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་མཁོ་སྒྲུབ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་སྟབས། ཚང་མར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཡྱིན་དང་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་ཡྱིན་དྤེ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་
པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། གནས་ཚུལ་འདྱི་ད་ལྟའང་ཕུལ་ཐུབ་མ་སོང། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་དང་ལས་འབོར་ནང་དུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟླ་བ་ ༦ 
གྱི་ལས་འབོར་དུས་ཚོད་ཕུལ་ནས་དྤེ་ནས་ཀང་ཕུལ་གྱི་མྱིན་གསུངས་པ་དྤེ། དང་པོ་ལས་འབོར་དང་དུས་ཡུན་ཟྤེར་བ་འདྱི་
གཉྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གང་འདྲ་བས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་
གཙོའྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གྱི་གནད་དོན་དང་འགལ་མྤེད། འདྱི་
ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཏང་བ་ཡྱིན། འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་ཀང་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཐག་གཅོད་བས་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། དྤེ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་འདྱིར་བཀའ་ལན་གནང་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་
ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ཁོངས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གཉྱིས་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་འཕར་ཆག་གནས་
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སྟངས་འདྱི་གསལ་ཁ་ཡོང་བ་ཟྤེར་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་དྲྱི་བའྱི་རྣམ་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གོ་བ་བངས་ནས་
བཏང་བ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སར་ཡང་གསུངས་མྱི་དགོས་པ་བས་ཏྤེ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་དང་ལས་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ཟྤེར་བ་འདྱི་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་རོགས་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤།༥ ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསོན་རྱིས་ཁ་ཤོག་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
གཅྱིག་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ལས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོ་འདྱིར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འདྱི་ལས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མ་རྤེད། ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་ཕོགས་མཐའ་
ཁག་གྱི་ལས་ཁུངས་ནས་འབོར་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་
འགོར་གྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱི་འགོར་བའྱི་ཆ་ནས་ ༢༠༡༣ འདྱི་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་ ༢༠༡༣།༢༠༡༤ 
གཉྱིས་ཀ་གོས་ཚོགས་སུ་ཕུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ལྤེགས་པའྱི་རྒྱན་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་གནད་འགག་བཟོ་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཇྱི་འཕྲད་གོས་ཚོགས་སུ་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྲྱི་བའྱི་ལས་རྱིམ་རོགས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ས་དྲོའ་ིལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། སྐུ་ངོ་ཚོགས་དྲུང་མཆོག ད་ལྟ་མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་འདྱི་བཀམ་གནང་རོགས་གནང། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའྱི་
ལས་བསོམས་དང་སན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སན་སོན་གནང་མཁན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའྱི་ལས་བསོམས། 
༡༽ ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་དང་། ལས་དོན་བཀོད་ཁྱབ། བར་དུ་འགྱུར་བ་སོང་བའྱི་སྐོར། 
༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་དགོངས་དོན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་དུམ་བུ་གཉྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ ནང་གསལ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པར་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་མཐའ་མའྱི་སན་ཐོ་དང་། དྤེ་དག་ལ་ལས་
ཁུངས་སོ་སོས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཏྤེ་སྱིག་གསལ་དུས་ཐོག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བ་ཆ་ཚང་ལ་བོད་



111 
 

མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་མཁྱྤེན་རོགས་དང་། སྟངས་འཛིན། བཀའ་འཁོལ་བཅས་དགོས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཆྤེད་ཚོགས་
མྱི་ལྔ་ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་པ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སྱི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་
པོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ འཁོད་བཀོད་ཁྱབ་བསྩལ་བའྱི་ནང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་
འཕྤེལ་དང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད། སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ། སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་
ཤྤེས་བཅས་ལ་དམྱིགས་འཛུགས་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟྤེ་ལས་འགན་ཞུ་དགོས་ཐད་(འདྱི་བཀོད་ཁྱབ་ནང་གྱི་ལུང་འདྲྤེན་ཞུས་པ་
རྤེད། ) ལུང་འདྲྤེན། "ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཡུན་ཟླ་དྲུག་སོན་མའྱི་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ དང་ ༢༠༡༢༌༌༡༣ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོ་འབོར་རྱིགས་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ཟླ་དྲུག་
རྤེས་མར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའྱི་སན་ཐོར་སྱི་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པར་
མཇུག་སྐྱོང་གནང་བའྱི་ཁོངས་ནས་ཐག་གཅོད་དང་གཙང་སྤེལ་མ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བཅས་ཞྱིབ་ཚགས་གནང་སྟྤེ་
གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པར་འགོད་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུར་འཁུར་བསྐྱྤེད་གནང་གལ་" ཞྤེས་གསལ་
འདུག་ཀང་། རྤེས་སུ་ཚོགས་ཆུང་ལས་དོན་ཐོག་དངོས་སུ་ཞུགས་ཟྱིན་རྤེས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའྱི་
སན་ཐོའ་ིཟུར་འཛར་ནང་གསལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་ཁོམ་མ་གྱུར་བའྱི་སྤེ་ཚན་གངས་ ༣༢ དང་། ཐོ་གཞུང་དྤེ་དང་། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་གོང་གསལ་རྱིས་ལོ་གཉྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོ་གཞུང་གནང་བ་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་མྤེད་པའྱི་སྤེ་
ཚན་གངས་ ༡༨ ཐོན་པ་དྤེ་རྣམས་ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་བ་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་། གོང་གསལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ 
༨ པར་མཇུག་སྐྱོང་གནང་བའྱི་ཁོངས་ནས་ཐག་གཅོད་དང་གཙང་སྤེལ་མ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ་ཕྤེབས་ཐད། 
རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོའ་ིནང་མ་ཚུད་པ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པ་དང་། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་འདྱི་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཐག་གཅོད་ཞུས་ཡོད་པར་
སོང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་སྐུ་
སྤེར་ཕག་ལས་ཀྱིས་རྤེན་པས་ཚོགས་ཆུང་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་དགོས་བྱུང་བར་བརྤེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ 
ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོས་ཁོང་གྱི་ཚབ་ཏུ་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་བཅས། 
༢༽ ཚོགས་ཆུང་ནང་ཁུལ་ལས་བགོས་དང་། ལས་དོན་བ་ཕོགས་སྐོར། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་སོ་སོའ་ིལས་དོན་གྱིས་རྤེན་པས་ལམ་སྤེང་དུས་ཁོམ་མ་གྱུར་བས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ཐོག་མར་འཛོམས་ཏྤེ་ནང་ཁུལ་བཀའ་བསྡུར་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་དང་། 
ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པར་གཏན་འཁྤེལ། དྤེ་རྤེས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་
པོར་བཅར་ཏྤེ་ར་བའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ནང་གསལ་འཁོད་ཡོད་ཀང་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་ཐད་ལམ་སྟོན་ཞུས། 
 རྤེས་སུ་སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་བསྐོ་གཞག་གནང་བར་ཚོགས་
ཆུང་ནང་ཁུལ་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་དུ་གཏན་འཁྤེལ་ཞུས། རྣམ་ཀུན་ལས་དོན་བ་ཕོགས་ཐད་ཐག་
གཅོད་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ། 



112 
 

ཀ༽ རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོ་དང་། ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ཐག་གཅོད་སྐབས་ཚོགས་མྱི་ཉུང་
མཐར་གསུམ་ངྤེས་ འཛོམས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ཁོངས་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་དྲུང་སུ་རུང་ཞྱིག་ངྤེས་པར་ཡོད་
དགོས་པ་ཡྱིན། 

ཁ༽ གནད་དོན་ཛ་དྲག་དང་། ཤྱིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆྤེ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཚོགས་མྱི་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་གོས་བསྡུར་ཐོག་ཐག་
གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 

ག༽ ཚོགས་ཆུང་ནམ་འཚོགས་སྐབས་ཚོགས་མྱི་རྒྱུན་ལས་པ་སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་དང་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་
གཉྱིས་ཕུད་གཞན་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་ལས་བཅར་ཉྱིན་དྤེབ་འགྤེངས་ཤོག་ནང་འབོར་ཐོ་ངྤེས་པར་འགོད་དགོས་པ་
ཡྱིན། 

ང༽ ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ནས་བདྤེ་ལྤེགས་སན་ཁང་གྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོན་ཞུ་དགོས་པར་སོང་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ལས་དོན་ཐོག་རག་བཅར་མྱི་དགོས་པ་དང་། དྤེ་འབྤེལ་སྱི་ལྷན་ནས་ལས་དོད་སོགས་གང་ཡང་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
ཡྱིན། འོན་ཀང་ལས་དོན་ཐོག་གང་ཐུབ་དང་ལྷག་པར་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་ཐག་གཅོད་དང་ཚོགས་མྱིའྱི་གྲུབ་ཆ་མ་ཚང་
བའྱི་སྐབས་ཚོགས་བཅར་དགོས་རྒྱུ། 

ཅ༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ནས་དུས་ཐུང་དགོངས་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་ངག་ཐོག་ཞུ་འཐུས་
དང་། ཉྱིན་ཕྤེད་དང་། དྤེ་ལས་ལྷག་པའྱི་དགོངས་ཞུའྱི་རྱིགས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། 

ཆ༽ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་
བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་དང་འ་བྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་སྐོར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བཀའ་
འཁོལ་མྤེད་པར་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཕྱིར་བསགས་མྱི་ཡོང་བ་བ་རྒྱུ་བཅས། 

༣༽ ཞྱིབ་འཇུག་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་གནས་སྟངས། 
ཀ༽ ཚོགས་ཆུང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་སྤེ་ཚན་ ༡༢༢ ཀྱི་རྱིས་སན་དང་ལན་

འདྤེབས་བཅས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་སྐབས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཐྤེངས་ ༢ དང་། དཔལ་ལྡན་སྱི་
ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་མཆོག་ཐྤེངས་ ༢། ལྷན་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་ ༧ དྲུང་འཕར་ ༧ དང་། 
ཟུང་དྲུང་། ༣ རྱིས་པ། ༩ གཞན་ཡང་སྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྤེད་བཅས་ ༡༠ གདན་ཞུ་དང་འབྤེལ་
ངག་ཐོག་འདྲྱི་བརད་ཞུས་ཏྤེ་ལས་དོན་མཇུག་སྐྱོང་ཞུས། 

ཁ༽ ཞྱིབ་འཇུག་ཇྱི་ཞུས་ཀྱིས་མཐའ་མའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞྱིབ་ཕྲ་སན་ཐོའ་ིནང་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་ནས་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོང་
རྒྱུ་དང་། མདོར་ན་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 

གནད་དོན། གངས་འབོར། 
སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༡༠༨ 
མང་ཚོགས་སྐབས་ ༥ པས་འགྱིག་པ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པས་
འགྱིག་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པས་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་གོས་

༢༢༨ 
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ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་སྐབས་ལ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིལན་
འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ཡང་དྲྱི་བ་བཏང་ནས་འགྱིག་པ། མཐའ་མ་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་དག་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་
རྒྱུའྱི་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༣༣༨ 
རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༥༣༧ 
དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༤༥༠ 
དྭོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༢༢༤ 
མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༧༨༡ 
༤༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཁག 
ཀ༽ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་ཡན་ལག་ཁག་ནས་རང་འཁྱིའྱི་ལས་འགན་ཐད་རུ་ངར་ཞྱིབ་ཚགས་

དང་། ལྷག་བསམ་དྲང་བདྤེན། ངོ་སྲུང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བཞྱིན་འདུག་པར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་
འོངས་པར་ཡང་སྱི་དོན་ཁོ་ནའྱི་སད་མུ་མཐུད་ཚགས་ཚུད་དགོས་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དྤེ་དག་ལ་
གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གནང་དགོས་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། 

ཁ༽ སྱིག་འཛུགས་གང་ཞྱིག་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད་དང་། དྲང་བདྤེན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྱིན་དྤེའྱི་རྱིས་ཁའྱི་གནས་ སྟ ང ས ་
ནས་གསལ་རོགས་ཐུབ་རྒྱུར་སོང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་གངས་ ༡༢༢ ཀྱི་རྱིས་ཁར་ཞྱིབ་
སྐབས་སྤེ་ཚན་རྤེ་ཟུང་གྱི་གནས་སྟངས་འདོད་བོ་ཁྤེངས་ངྤེས་མྤེད་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་དང་འགའ་ཤས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིན་ཏུ་ཞན་པོ་འདུག 

ག༽ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆགས་ཏྤེ་ལོ་ངོ་ ༥༦ སོང་བ་དང་། དྤེའྱི་ལས་དོན་བ་ཕོགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ ག ན ས ་
ཚད་དང་མཉམ་པ་ཡོང་རྒྱུར་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནས་བཅའ་སྱིག་ཁག་དང་ཡན་ལག་སྱིག་གཞྱི་
དང་། ལམ་སྟོན་མང་དག་ལོ་མང་སོན་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལྟར་ཡང་སྤེ་ཚན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱི་རྱིས་
ཁའྱི་སྐྱོན་གནད་དང་། ལན་འདྤེབས་གནང་སྟངས་དྤེ་དག་དང་ར་འགལ་གྱིས་གང་ཡང་མྱི་ཤྤེས་པ་ལྟ་བུའྱི་མཐོང་ཚུལ་
བྱུང། ལྷག་པར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་རྱིགས་མྱི་ཉུང་བ་
ཞྱིག་འདུག་པ་སན་ཐོ་ནས་གསལ་མཁྱྤེན་ཡོང་རྒྱུ། 

༥༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག 
 ར་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་ཆ་ཚང་འདྱི་གའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱིན་པ་ཞུ་མ་དགོས་ཀང་། གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་
 དཔལ་ལྡན་གོས་ཚོགས་དང་། བཀའ་ཤག་གཉྱིས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེ་ཁག་ཡྱིན། 
ཀ༽ བོ་ཕམ་ངང་ཞུ་རྒྱུར། ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་སྤེ་ཚན་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ནས་རྱིས་ཁའྱི་

གནས་སྟངས་ཞན་ཤོས་ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སྐྱོང་ཁང་རྤེད་འདུག ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནད་དོན་ཁག་སན་ཐོ་
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ནས་མཁྱྤེན་ཆུབ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཞྱིག་དགོས་པར་མཐོང་
བས་དྤེ་དོན་གོས་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཆྤེད་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཁ༽ རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་དག་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དྤེ་
མཚུངས་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་དགོས་རྒྱུ་ཡང་གལ་གནད་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན། འོན་ཀང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྱིས་ཁའྱི་གནས་
སྟངས་ཞན་པོ་འདུག་པ་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཁྱྱིམ་ལག་ཤྤེས་བཟོ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིན་ཏུ་སྐྱོ་པོ་འདུག བོད་ཁྱྱིམ་
ཁྱབ་ཁོངས་བྤེང་ལོར་གོང་ཁྱྤེར་ནང་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་མཉམ་འབྤེལ་ (TCV Credit Co-operative 
Society) འགོ་འཛུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་བ་བྱུང་མྱི་འདུག ཡང་། སྤེང་ལོར་ཉྤེ་འདབས་སུ་
ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་(Dalai Lama Institute of Higher Education) གྱི་རྱིས་ཁར་
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༣ བར་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ཡོད་འདུག་ཀང་། འདྱི་ག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡྱིག་ཆ་འབོར་རྱིགས་མ་བྱུང་། 
(ཁ་སང་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ། ༢༠༡༠ ནས་ ༡༣ བར་གྱི་རྱིས་ཁ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ནས་
ཁུངས་སུ་རྱིས་སན་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ལ་བཏང་འདུག དྤེ་བས་དུས་སྱིག་གཞྱི་ནང་
གསལ་ཟླ་ ༩ ཡྱི་ནང་ཚུད་ལ་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ 
པོའ་ིཚེས་ ༡༡ ལ་ཟླ་གངས་ ༩ དྤེ་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་འབོར་མ་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།)  གོང་
གསལ་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་ཐོག་བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་སོབ་བདྤེ་དོན་མ་དངུལ་དང་།  ལས་བྤེད་གསོག་
དངུལ་གྱི་མ་དངུལ། ཕྲུ་གུའྱི་དངུལ་རྔན་སྤེ་ཚན་(སྤེ་ཚན་དྤེའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ དྤེ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཟྱིན་པ་
རྤེད།)  རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོའ་ིརྱིས་ཁར་ཞྱིབ་འཇུག་ཟྱིན། ཡང་བསྣན་ཏྤེ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤།༣།༣༡ བར་རྱིས་
ཞྱིབ་འཕྲལ་མར་གནང་དགོས་པ་དང་། དྤེ་དག་ཟྱིན་རྤེས་གོང་གསལ་སྤེ་ཚན་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་
སད་གོས་ཚོགས་ནས་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་རྒྱུ། དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། སྤེ་ཚན་གསུམ་དྤེ་མཉམ་འབྤེལ། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་། 
དྤེ་ནས་ལས་བྤེད་གསོག་དངུལ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་དངུལ་རྔན་ཞྤེས་སྤེ་ཚན་གསུམ་དྤེ་རྱིས་ཁ་དང་འབྤེལ་བ་འདུག ཤང་ཚོ་ལ་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དང་། འདྱིར་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀོད་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ད་རྱིང་སང་
ཉྱིན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ན་མ་གཏོགས་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། དོགས་པ་འདྲ་པོ་ཡོད་པས་རྱིས་
ཁ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ། ད་ལྟ་མཉམ་འབྤེལ་དྤེ་ལ་རྱིས་ཁ་བས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གསུམ་གྱི་རྱིས་ལ་འབྤེལ་
ཡོད་སྟངས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་ལས་བྤེད་དོ་ཆོད་པ་སྐད་བཏང་ནས་མར་ཕྤེབས་རོགས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ། ངག་
ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་གནང་ནས། ང་ཚོ་ལ་སས་གསང་མྤེད་པར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་གསུངས་ནས་ག་རྤེ་གསུང་
གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ལས་བྤེད་གསོག་དངུལ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་དངུལ་རྔན་ཟྤེར་བའྱི་སྤེ་ཚན་དྤེའྱི་ནང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་
འདུག དྤེའྱི་དངུལ་དྤེ་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་རྱིས་ཁའྱི་ནང་ལ་ཁ་བསྒྱུར་བས། མཉམ་འབྤེལ་དྤེའྱི་རྱིས་ཁའྱི་ནང་ལ་མཉམ་
འབྤེལ་དྤེའྱི་མ་གཤྤེར་གྱི་བདག་པོ་དྤེ་སོབ་ཕྲུག་དང་སོབ་ཕྲུག་ཟུར་པ་དང་ལས་བྤེད་དྤེ་འདྲ་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་
དངུལ་གཡར་བ་ཞྱིག་བསྟན། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་དངོས་གནས་དྤེ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་ས་ཆ་ཉོ་
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རྒྱུ་དང་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་གནང་སོང་། དྤེས་ན་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་
སྱིའྱི་རྱིས་ཁ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་བས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འབོར་མྤེད་པས་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
མཉམ་འབྤེལ་གྱི་རྱིས་ཁ་དྤེ་ནྱི་རྱིས་ཞྱིབ་བས་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེས་ན་དྤེ་གསུམ་གྱི་རྱིས་ཁ་དྤེ། ར་བའྱི་རྱིས་ཁ་དྤེ་
ཡོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། དྤེའྱི་ནང་ཕར་ཚུར་འདྲྤེས་ནས་རྱིས་ཁ་བསྟན་སྟངས་
དང་། ལག་ལྤེན་བསྟར་སྟངས་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག དྤེས་ན་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་ན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། 

ག༽ རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སན་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་འཁོད་ཡོད་ན་ལས་དྤེ་མྱིན་ "འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སམ་
འགན་ལྷན་" ཞྤེས་འཁོད་པ་དྤེ་དག་བོད་ཁྱྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་སྤེ་ཚན་སོ་སོའ་ིའཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་བོད་
ཁྱྱིམ་སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་བོ་དྤེར་གོ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ང༽ སྐབས་ ༡༣ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་རོགས་མཚམས་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཕྤེབས་སྐྱྤེལ་གསོལ་སྟོན་འབུལ་
སྟངས་ལ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་གནང་འདུག དྤེའྱི་ལན་འདྤེབས་
སུ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་མ་འོངས་བྤེད་ཕོགས་ལ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་བཞྤེད་ཡོད་གནས་
ཕྤེབས་འདུག་ན། ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེ་ནས་གསོལ་སྟོན་དང་ཕག་རགས་འབུལ་བ་མྱིན་པར་རན་འཚམ་གྱི་འགོ་ལུཊ་ཤྱིག་
བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབྤེབས་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་རྒྱུ། 

ཅ༽ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དང་། ངྤེས་ཅན། རྒྱུན་གོན། དམྱིགས་བསལ། 
དམྱིགས་བཀར་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་སན་ཐོ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༣ གྱི་རྱིས་སན་ཤ༤་༢་༥༥། ནང་གོས་འདྲྱི་བ་
བསྐོ་ཕོགས་ཐད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པའྱི་སན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༡་ཆ་༣། ནང་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར་གོས་
ཚོགས་ནས་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་དགོངས་བཞྤེས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་རྒྱུ། དྤེ་གོང་དུ་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། གོས་འདྲྱི་བའྱི་སྐོར་ལ།  གོས་འདྲྱི་བ་ད་ལྟའྱི་བར་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དྤེ་
ཚང་མ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་གྱི་འདུག ལས་བྤེད་བསྐོ་གཞག་བས་ན་ལས་
བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བས་ནས། རྱིས་འགོ་ཁོ་རང་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
གོས་འདྲྱི་བ་དྤེ་དག་གྱི་ག་ཆ་ལ་སོགས་པ་རྱིས་འགོ་མ་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་འགག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་གོས་
ཚོགས་རང་ནས་གོས་འདྲྱི་བ་དྤེ་བསྐོ་ཕོགས་དང་བསྐོས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་དག་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
དྤེ་ཚོ་རྱིས་ཁའྱི་ནང་ལ་འགག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་གོས་ཚོགས་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག 

ཆ༽ བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༦།༡ ཉྱིན་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་
རྱིས་སྟངས་འཛིན་ལག་དྤེབ་ཀྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པར། བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་འགོ་བརོད་དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་གྱི་རགས་ནང་ལ་
བྱིས་བཞག་པ་དྤེ་རྤེད།"དུས་ཚོད་ཕྱིར་བཤྱིག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་" ཞྤེས་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་
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པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པ་ (༣ ་པ་དྤེ་འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རྤེས་ཞུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།) དང་ཡོངས་སུ་ནང་
འགལ་ཡྱིན་པར་སོང་གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་བཞྤེས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། བཀའ་ཤག་ནས་འཛིན་
སྐྱོང་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཟུར་དུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་སྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་སོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་
གྱི་ལག་དྤེབ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་ཕྱིར་བཤྱིག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག དྤེ་ཕྱིར་བཤྱིག་དྤེ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་
གཞྱི་ ༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པ་དྤེ་དང་ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལ། རྱིས་ཁ་ཚགས་མ་ཚུད་པ་དྤེ་རྱིས་ཁ་རྤེད་མོ་
རྤེ་རྒྱུའྱི་ཕོགས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེས་ན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུར་ཆ་རྤེན་དྤེ་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་སོན་རྱིས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 

ཇ༽ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་༢༠༡༢ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༢༣་
༡(ཀ)། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཁུངས་གསར་པའྱི་ཨར་ལས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པའྱི་
སན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༡༢་ཆ་༣། ནང་འཁོད་ལྟར་གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུར་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་རྒྱུ། འདྱི་ང་ཚོའྱི་
སན་ཐོ་ ༡༢་ཆ་༣། འདོན་པའྱི་སྐབས་ལ་གནད་དོན་ཞྱིབ་པ་དོན་ཡོང་གྱི་རྤེད། 

ཉ༽ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་སྤེ་ཚན་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ བར་གྱི་རྱིས་སན་ཤ
༡་༢་༦། རྱིས་སན་དྤེའྱི་འགོ་བརོད་འདྱི་རྤེད།"ཕྱི་རྒྱལ་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐོར་" ཞྤེས་པའྱི་ནང་། དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྤེད་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་
པ་དང་འབྤེལ། ད་ཆར་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ལས་བསོམས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འབུལ་དགོས་མྤེད་པར་སོང་། སད་
མར་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ཕྱི་ནང་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་ལྤེགས་སམ་པར་
གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། 

ཏ༽ ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་རྱིས་སན་ཁག་གྱི་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་དང་། དྤེ་དག་གྱི་རྒྱབ་རྤེན་དྤེན་
རགས་ཡྱིག་ཆ། དྤེ་བཞྱིན་དོགས་འདྲྱི་དང་ཡང་འདྲྱི་སོང་བའྱི་ལན་འདྤེབས་བཅས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆར་ཁྱབ་ཁོངས་དབུས་ཀྱི་
འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཕུལ་བའྱི་ཁ་ཤོག་ཙམ་ལས། ལས་ཁུངས་སམ་སྤེ་ཚན་སོ་སོའ་ིདབང་ལྡན་འགན་
འཛིན་ནམ་འབྤེལ་ཡོད་རྱིས་པ་སོགས་ཀྱི་ས་རགས་དང་ལས་ཐམ་མྤེད་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག་ན། དྤེ་དག་
འགྱིག་མྱིན་ལ་སོང་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ་དང་། དབུས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ཀང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་
བརྒྱུད་འབུལ་ཐུབ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཡྱིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མྤེད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་སྟངས་འཛིན་ངྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 

ཐ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་སོ་སོས་རྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ིརྱིས་སན་དང་ལན་འདྤེབས་རྣམས་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་སད། རྱིས་སན་དང་ལན་འདྤེབས་རྣམས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་དུས་ཚོད་ངྤེས་
ཅན་ནང་འབོར་དགོས་ཀང་། དྤེ་ལྟར་དུས་ཐོག་མ་འབོར་བར་འདྱི་ནས་བརྡ་འདྤེད་ཐྤེངས་འགའ་གཏོང་དགོས་བྱུང་བར་
སོང་། མ་འོངས་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིས་སན་རྣམས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་གཏོང་སྐབས་དྤེའྱི་ངོ་
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བཤུས་རྤེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་གཏོང་གནང་དགོས་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པར་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་
གཏན་འབྤེབས་དུས་ཚོད་ནང་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཀང་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་བཅས། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ཤཔས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ལ།། དོན་
ཚན་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ང་ཚོའྱི་འདྱི་སྐབས་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་གྲུབ་པ་བས་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི
རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཟླ་ ༩ ཡྱི་ནང་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབོར་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་མ་འབོར་
བའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་འབོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་སྐུལ་མ་ཐྤེངས་
འགའ་ཤས་ཞུས་པ་རྤེད་དྤེ། འབོར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་དུང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་མ་
འོངས་པ་ལ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དང་། སན་ཐོ་དྤེ་སྤེ་ཚན་སོ་སོ་ལ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་ལ་སན་ཐོའ་ི
ངོ་བཤུས་ཤཤྱིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྱིས་ཞྱིབ་ཚར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག སྤེ་ཚན་ག་
རྤེ་རྤེད་འདུག དྤེ་དག་ལ་བརྡ་འདྤེད་ཁ་ཐུག་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁྤེ་ཕན་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 

༡༽ ཚོགས་གཙོ།  སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ། 
༢༽ ཚོགས་དྲུང་།  སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས། 
༣༽ ཚོགས་མྱི།  སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད། 
༤༽ ཚོགས་མྱི།  སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ། 
༥༽ ཚོགས་མྱི།  སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས། 
 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢  དང་། ༢༠༡༢་་་༡༣། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ 
པས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་ཁོམ་མ་གྱུར་བའྱི་སྤེ་ཚན་ ༣༢ གཙོས་པའྱི་རྱིས་སན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་
ཀྱིས་འགྱིག་པ་དང་། མང་ཚོགས་སྐབས་ ༥ པས་འགྱིག་པ། མང་ཚོགས་སྐབས་ ༥ པའྱི་སན་ཐོར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་འགྱིག་པ། ད་དུང་ཡང་མ་འགྱིག་པ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་། སྤེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་མུ་
མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་རྒྱབ་གཉྤེར་སན་ཐོ་གཤམ་གསལ། འདྱིའྱི་ནང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ངས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུར། འདྱི་ནས་མར་ཀོག་ཡོང་དུས་གཙོ་བོ་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད། དྤེས་ན་
ང་ཚོས་འདྱི་ནས་མར་ཀོག་དུས། གཞན་དག་དྤེ་དག་སན་སོན་ཞུས་མ་དགོས་པ་བས། མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དྤེ་དག་རང་སན་
སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མཇུག་སྐྱོང་དང་སྐྱོན་གནད་ཁག་ཡོད་པ་དྤེ།) 
༡༽ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དང་། ངྤེས་ཅན། རྒྱུན་གོན། དམྱིགས་བསལ་བཅས་
ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་སན་ཐོ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༣ ར་བའྱི་ཚང་མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དབུས་ཀྱི་སྱིག་
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འཛུགས་ཁག་གྱི་ནང་ནས། བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་ནང་ནས་འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་
སན་ཐོ་ཕོགས་བསོམས་བས་ནས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མཉམ་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་རྤེད། 
༡་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༣༢ 
༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༡༩ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༡༠། ༤་
༢་༡༨། ༤་༢་༢༠། ༤་༢་༢༣། ༤་༢་༢༤། ༤་༢་༢༧། ༤་༢་༣༤། ༤་༢་༣༥། ༤་༢་༣༦། ༤་༢་༤༣། ༤་༢་༤༤། ༤་༢་༤༦་
༣། ༤་༢་༤༦་༤། ༤་༢་༤༦་༥། ༤་༢་༤༩་༢། ༤་༢་༥༡། ༤་༢་༦༩། (ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པར་བཏང་ཡང་། མ་འོངས་
དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་དགོས་རྒྱུ།) ༤་༢་༧༥(༢༥)། ༤་༢་༧༥(༣༠)། 
༡་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༦༤ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༡། ༤་༢་༢། ༤་༢་༣། ༤་༢་༤། ༤་༢་༥་༡། ༤་༢་༦། ༤་༢་༧། ༤་༢་༨། ༤་༢་༩། 
༤་༢་༡༡། ༤་༢་༡༢། ༤་༢་༡༣། ༤་༢་༡༤། ༤་༢་༡༥། ༤་༢་༡༦། ༤་༢་༡༧། ༤་༢་༡༩། ༤་༢་༢༡། ༤་༢་༢༢། ༤་༢་༢༥། ༤་
༢་༢༦། ༤་༢་༢༨། ༤་༢་༢༩། ༤་༢་༣༠། ༤་༢་༣༡། ༤་༢་༣༢། ༤་༢་༣༣། ༤་༢་༣༧། ༤་༢་༣༨། ༤་༢་༣༩། ༤་༢་༤༠། ༤་
༢་༤༡། ༤་༢་༤༥། ༤་༢་༤༦། ༤་༢་༤༦་༢། ༤་༢་༤༧། ༤་༢་༤༨། ༤་༢་༤༩་༡། ༤་༢་༤༩་༣། ༤་༢་༥༠། ༤་༢་༧༥(༡)། 
༤་༢་༧༥(༢)། ༤་༢་༧༥(༣)། ༤་༢་༧༥(༤)། ༤་༢་༧༥(༥)། ༤་༢་༧༥(༨)། ༤་༢་༧༥(༩)། ༤་༢་༧༥(༡༠)། ༤་༢་
༧༥(༡༡)། ༤་༢་༧༥(༡༣)། ༤་༢་༧༥(༡༤)། ༤་༢་༧༥(༡༥)། ༤་༢་༧༥(༡༦)། ༤་༢་༧༥(༡༧)། ༤་༢་༧༥(༡༩)། ༤་༢་
༧༥(༢༠)། ༤་༢་༧༥(༢༡)། ༤་༢་༧༥(༢༢)། ༤་༢་༧༥(༢༣)། ༤་༢་༧༥(༢༤)། ༤་༢་༧༥(༢༦)། ༤་༢་༧༥(༢༨)། ༤་༢་
༧༥(༢༩)། ༤་༢་༧༥(༣༡)། 
༡་ང༽ རྱིས་སན་ལ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༢༦ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༥༢། ༤་༢་༥༣། ༤་༢་༥༤། ༤་༢་༥༦། ༤་༢་༥༧། ༤་༢་༥༩། ༤་༢་༦༠། ༤་༢་
༦༡། ༤་༢་༦༢། ༤་༢་༦༤། ༤་༢་༦༥། ༤་༢་༦༦། ༤་༢་༦༧། ༤་༢་༧༢། ༤་༢་༧༤། ༥་༤། ༥་༥། ༥་༦། ༥་༧། ༥་༨། ༥་༩། 
༥་༡༠། ༦་༢། ༦་༥། ༦་༩། ༦་༡༠། 
༡་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༧ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༤༢། ༤་༢་༦༨་༡། ༤་༢་༦༨་༢། ༤་༢་༧༣། ༥་༡། ༦་༦། ༦་༨། 
༡་ཆ༽ དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༦ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༦༨་༡། ༤་༢་༦༨་༢། ༤་༢་༧༣། ༥་༡། ༦་༦། ༦་༨། 
༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༡༧ 
༡་ཇ་༡༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༤༢། དགོས་དངུལ་འཕྲོས་ལྷག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་བསད་ཐད། ཀྲུ་ཀྱིང་རང་
ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བསད་སོར་ ༧,༩༢༠།༠༠ དང་། ལ་བང་རང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བསད་སོར་ ༥༤༠།༠༠ དྤེ་བཞྱིན་བར་ཁྱད་དངུལ་
འབོར་བཅས་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ངྤེས་པར་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གསལ་པོ་མཁྱྤེན་ཐུབ་
ཀྱི་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྱིས་ཁའྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། རྱིས་སན་རྤེད། ལན་འདྤེབས་རྤེད། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད། 
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ཡྱིན་ནའང་སྤེ་ཚན་སོ་སོ་དང་། སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་ཡར་བསྐྱར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། རྱིས་སན་གྱི་ཨང་ཀྱི་དྤེ་
དག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ལམ་སྤེང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ཁ་ལྷམ་མྤེར་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད། 
༡་ཇ་༢༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༤༩་༤། སར་སྱིལ་དོན་ཁང་གྱི་ཁལ་འབབ་ཐད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ལྟར། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དོན་ཚན་ ༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་པར་ཕག་ལྤེན་དོན་འཁྤེལ་ཡོང་རྒྱུར་འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས། འདྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཐོན་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཁ་སྤེང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གཞུང་འབྤེལ་
གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
༡་ཇ་༣༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༥༥། གོས་འདྲྱི་བ་བསྐོ་ཕོགས་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལོ་
བསྟུད་མར་སྱིག་འགལ་ཡྱིན་གནས་སོགས་དག་མཆན་མ་བཀོད་པར་རྱིས་འགོ་གཏོང་གྱི་མྤེད་ནའང་། བཀའ་ཤག་ནས་ད་བར་
གནང་སྟངས་རང་འཇགས་ཐོག་གོས་འདྲྱི་བ་མུ་མཐུད་བསྐོ་གཞག་གནང་བཞྱིན་པར་སོང་། གནད་དོན་འདྱི་ཐོག་གོས་ཚོགས་
ནང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
༡་ཇ་༤༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༥༨། ཐོག་མའྱི་སོན་རྱིས་སྐབས་ཀྱི་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་
འབྤེབས་གནང་ཕོགས་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་འཁོད་ལྟར་མ་འོངས་པར་ཡང་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་
ནང་བྱུང་སོང་ལྷག་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་གསལ་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
༡་ཇ་༥༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༦༣། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་ལས་བྤེད་པའྱི་
ཡྱིག་ཆ་དང་འབྤེལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ནང་གསལ་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡་ཇ་༦༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༧༠། ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བར་རང་བདག་ཁང་པ་ཉམས་གསོའ་ིཐོབ་
ཐང་མྤེད་བཞྱིན་དུ་གནང་བའྱི་ཐད། དྲུང་ཆྤེ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟུར་པ་ཨ་མྤེས་ཚང་ཐུབ་བསྟན་བཀྱིས་ལགས་ནས་འཕྲོས་ལྷག་
དངུལ་འབོར་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཚེག་དྤེ་འབོད་མ་དགོས་པ་བས་ན་
སྟབས་བདྤེ་ས་རྤེད། 
༡་ཇ་༧༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༧༡། རྱིས་ལོ་རྱིང་པའྱི་འགོ་གོན་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་སོན་རྱིས་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༣) དང་འགལ་བའྱི་ཐད། ནོར་འཛོལ་གཙོ་བོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་འདུག་ན། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་
དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
༡་ཇ་༨༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༧༥(༦)། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུང་དྲུང་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་
དབང་མོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དོན་
ཚན་ ༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་པར་ཕག་ལྤེན་དོན་འཁྤེལ་ཡོང་
རྒྱུར་འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
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༡་ཇ་༩༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༧༥(༧)། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དྲུང་གཞོན་ཚེ་འདས་བཀྱིས་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དོན་ཚན་ 
༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་པར་ཕག་ལྤེན་དོན་འཁྤེལ་ཡོང་རྒྱུར་
འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༡་ཇ་༡༠༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༧༥(༡༢)། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་བཅོས་བདག་
གཅྤེས་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བར་སོང་། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་
དགོས་རྒྱུ། 
༡་ཇ་༡༡༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༧༥(༡༨)། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་བཞྱིའྱི་གསོལ་
ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དོན་
ཚན་ ༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་པར་ཕག་ལྤེན་དོན་འཁྤེལ་ཡོང་
རྒྱུར་འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༡་ཇ་༡༢༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༧༥(༢༧)། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གསོལ་ཕོགས་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དོན་ཚན་ 
༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་པར་ཕག་ལྤེན་དོན་འཁྤེལ་ཡོང་རྒྱུར་
འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཁོང་
གྱིས་ཀོག་སྟངས་དྤེ་རྱིས་ལོ་དྤེ་སོན་ལ་ཀོག་འགོ་ཡྱི་འདུག ༡ཇ༡༣ རྱིས་ལོ་ཞྤེས་མར་གསུང་བཞག་ན། ཚེག་དྤེ་འབོད་མ་
དགོས་པར། ༡ཇ༡༣ཞྤེས་ཀོག་ན་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ) ལགས་སོ། དྤེ་འགྱིག་དཱ་འགྱིག་གྱི་རྤེད། རོག་དྲ་ག་རྤེ་
ཡྱིན་པ་མཇུག་སྐྱོང་བྤེད་རྒྱུའྱི་སྐྱོན་གནད་དོན་པའྱི་ངོ་བོ་འདྲ་པོ་དྤེ་ཨང་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་སོག་དུས་སྐབས་དྤེ་ནས་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་
རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་རོགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཀོག་གནང་རོགས་གནང་།) ལགས་
སོ། ད་ཧ་ཅང་མགོགས་པ་དགོས་ན། འདྱི་མ་ཀོག་པར་བཞག་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་ཏུ་ཕུལ་བ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་
གནང་བཞག་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གནང་སྟངས་དྤེ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མུ་
མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་དང་།) 
༡་ཇ་༡༣༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༥་༢། དངུལ་བརྤེ་ཁ་ཤོག་ནང་འཛའ་ཐང་རྱིས་ཁུར་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། འཛིན་
སྐྱོང་ནས་འཛའ་ཐང་འཕར་ཆག་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མྤེད་པའྱི་གསལ་བཤད་ལན་མང་གོས་ཚོགས་སུ་གནང་ཡོད་
ཀང་། རྱིས་ཞྱིབ་ནས་འདྱིའྱི་སྐོར་ཡང་ཡང་རྱིས་སན་ཁག་ནང་སྐྱོན་གནད་འདོན་བཞྱིན་པར་སོང་། དཔལ་ལས་དང་རྱིས་ཞྱིབ་
གཉྱིས་དབར་གོས་བསྡུར་གྱིས་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་གང་མགོགས་དགོས་གལ། 
༡་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སན་ཨང་། ༥་༣། གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་ནང་མྤེད་པ་ཕོགས་མྤེད་གུང་གསྤེང་ལས་ཁུངས་ནས་བསྩལ་བ་ཞྤེས་
པའྱི་ནང་། བདྤེ་སྲུང་ཆོད་གན་ལས་བྤེད་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་མཉམ་བཞག་པའྱི་གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་ནང་ཕོགས་མྤེད་གུང་གསྤེང་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་གསལ་མྤེད་པར་བརྤེན། ཕོགས་མྤེད་གུང་གསྤེང་ཉྱིན་བཅུ་ཞུས་པའྱི་དོད་ཟླ་གཅྱིག་ག་ཕོགས་ནས་ཉྱིན་གངས་རྤེ་ལ་
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ཇྱི་ཐོབ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ཉྱིན་གངས་བཅུའྱི་དོད་དོ་བདག་འབྤེལ་ཡོད་ནས་ཕྱིར་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་འབྤེལ་
ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ། 
༡་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སན་ ༦(༡)། རྱིས་ཁོངས་དག་མཆན་འགོད་ཐབས་མ་གྱུར་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༦(༡)། བཀའ་ཤག་ངྤེས་མྤེད་ཀྱི་
དྲུང་ཟུར་བཀྱིས་ནོར་བུ་ལགས། རྒས་ཡོལ་རྤེས་རང་གནས་སུ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་རྡ་ས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བར་བསྐྱོད་ཆྤེད་དྤེ་ཉྱིན་གཞུང་
འབྤེལ་འགྲུལ་སྐྱྤེལ་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཁ་ལོ་བ་རྣམས་ནས་འགྲུལ་བཞུད་མཚམས་འཇོག་གྱི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་བརམས་པ་དང་
སྟབས་འཁྤེལ་ཏྤེ། Tempo (མྱི་ ༡༣ འགྲུལ་བཞུད་བྤེད་སའྱི་ Bus ཆུང་བ།) གས་ཏྤེ་བསྐྱོད་པར་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་སྱིག་གཞྱི་
དང་མཐུན་མྱིན་ཐོག དག་མཆན་མ་བཀོད་པར་རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་ཡོད་ཀང་། དྤེ་ཉྱིན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་
བརྤེན་ཐབས་ལམ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་བརྤེན་དགོས་གྱུར་བ་ཡང་དངོས་ཡོད་ཡྱིན། འོན་ཀང་། རྡ་ས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བར་བསྐྱོད་རྒྱུར་སྤེར་
གྱི་འགྲུལ་སྐྱྤེལ་སྣུམ་འཁོར་མང་དག་ཡོད་མུས་ཁར། སྤེར་འཁོར་ Tata Sumo སོགས་ཀང་ག་རྒྱུ་ཡོད་པར་བརྤེན། bus 
ཆུང་བ་ Mini bus གས་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཧྱིན་སོར་ ༡༥,༠༠༠།༠༠ གནས་པའྱི་སྣུམ་འཁོར་ག་དགོས་མ་མཐོང་བས་ཕྤེད་
འབབ་སོར་ ༧,༥༠༠།༠༠ དོ་བདག་ནས་ཕྱིར་བཞྤེས་ཐུབ་ཐབས་དང་། ཡང་ན་བགྤེས་ཕོགས་ནས་གཅོག་འཐྤེན་དགོས་རྒྱུ། 
༡་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སན་ ༦(༣)། དང་། ༦(༤)། གཉྱིས་ཀྱི་རྱིས་སན་ནང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་གསུམ་གྱི་ནང་ཆས་དྷ་ས་
ནས་ལྡྱི་ལྱི་བར་འོར་འདྲྤེན་བས་པའྱི་བདལ་གའྱི་ཐད། ལས་བྤེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བར་སོང་། ལས་
བྤེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༣༥(ཆ) ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
༡་ཇ་༡༧༽ རྱིས་སན་ ༦(༧)། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་གསུམ་གྱི་ག་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༦༥ དོན་ཚན་ ༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་པར་ཕག་ལྤེན་
དོན་འཁྤེལ་ཡོང་རྒྱུར་འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༢༽ ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༣ དྤེ་ལ་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་མྤེད། 
༢་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤ 
༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༡ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༡་༡། 
༢་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༡ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༡་༢། 
༢་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༢ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༢་༡། ༢་༢། 
༢་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
༢་ཆ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༠ 
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༣༽ སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ 
༣་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༩ 
༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༢ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༡། ༡་༢་༣། 
༣་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༢ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༢། ༡་༢་༤། 
༣་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༡ 
རྱིས་སན་ ༥་༡། 
༣་ཅ༽ དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༢ 
རྱིས་སན་ ༣་༡། ༣་༢། 
༣་ཆ༽ དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༢ 
རྱིས་སན་ ༣་༡། ༣་༢། 
༣་ཇ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༢ 
༣་ཇ་༡༽རྱིས་སན་ ༡་༢་༥། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤)  ལྟར་ཕག་
བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སན་ ༢་༡། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་
དགོས་རྒྱུ། 
༤༽ རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། ༢༠༡༡་་་༢༠༡༣ 
༤་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡ 
༤་ཁ༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༡ 
རྱིས་སན་ ༡་༡་༡། 
༤་ག༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༠ 
༥༽ འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ 
༥་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༧ 
༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༠ 
༥་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༢ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༡། ༡་༢་༢། 
༥་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༢ 
རྱིས་སན་ ༣་༡། ༣་༤། 
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༥་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༢ 
རྱིས་སན་ ༣་༣། ༤། 
༥་ཆ༽ དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༡ 
རྱིས་སན་ ༣་༣། 
༥་ཇ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༢ 
༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སན་ ༣་༢། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྱིག་མཐུན་བཞྱིན་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་འཕྲལ་མར་ངྤེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སན་ ༤། ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ངྤེས་པར་དུ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༦༽ ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༣ 
༦་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣ 
༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༡ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༡་༡། 
༦་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༠ 
༦་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༠ 
༦་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༥། 
༦་ཆ༽ དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༡ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༥། 
༦་ཇ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༡ 
༦་ཇ་༡༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་ཐད། སོན་རྱིས་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
༧༽ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ། ༢༠༡༢་་་༡༤ 
༧་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༤ 
༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༠ 
༧་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༤ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༣་༡། ༡་༣་༢། ༡་༣་༣། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༣་༡། 
༧་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༣ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༣་༢། ༣་༡། ༣་༣། 
༧་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
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༧་ཆ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༧ 
༧་ཆ་༡༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༠། སན་ཐོར་མཇུག་གནོན་ཞུ་མུས་ཐད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པར་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་བ་རྒྱུ་ནྱི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེར་སོང་། ལས་དོན་དུས་ཐོག་སྒྲུབ་པར་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་
ལས་བྤེད་འདང་ངྤེས་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་སོས་མྱི་དགོས་པ་ལགས་ན། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གསུམ་
བཀའ་བསྡུར་གྱིས་དཀའ་ངལ་འདྱི་དག་སྤེལ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། 
༧་ཆ་༢༽ རྱིས་སན་ ༡་༣་༣། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གཉྱིས་ནས་ཐུགས་འགན་ཆྤེ་
བཞྤེས་ཐོག་ས་གནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་སོགས་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་
གཞྱིའམ་འབྤེལ་ཡོད་སྱིག་གཞྱི་སོ་སོའ་ིཟུར་འཛར་ཐོ་གཞུང་ཁོངས་གསར་འཇུག་གནང་གལ། འདྱི་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་
བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་བཞྱིན་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ནང་མ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ཞྱིབ་གནང་
གྱི་མྤེད་གསུངས་པ་བཀོད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། 
༧་ཆ་༣༽ རྱིས་སན་ ༣་༢། སན་དོད་བསྡུ་ཕོགས་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། སན་དོད་སོར་ ༡,༧༩༧།༠༠ དོ་
བདག་སྤེ་འགན་ཟུར་པ་ཚེ་རྱིང་ཆོས་སོན་ནས་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ། 
༧་ཆ་༤༽ རྱིས་སན་ ༣་༤། ལས་བྤེད་ལས་བཅར་མ་ཞུས་གོང་ལས་བཅར་ཕར་འགངས་ཞུས་སྩལ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལས་བྤེད་
བང་དོར་སྱིག་གཞྱིར་གསལ་ཁ་གཏོད་ཕོགས་ཐད། ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་
བསྡུར་གྱིས་གནང་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། 
༧་ཆ་༥༽ རྱིས་སན་ ༣་༥། ཚོད་བལྟའྱི་དུས་ཡུན་སྐབས་ཕོགས་མྤེད་དགོངས་ཞུ་ཞུས་སྩལ་བྱུང་བའྱི་ཐད། གོང་འཁོད་མཇུག་
སྐྱོང་དགོས་པའྱི་དོན་ཚན་ ༧་ཆ་༤། ནང་ཞུས་པ་ལྟར་ཕག་བསྟར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༧་ཆ་༦༽ རྱིས་སན་ ༣་༦། བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་བྤེད་རྣམས་ཀྱི་གསོག་དངུལ་དང་སན་དོད་དུས་ཐོག་མ་ཕུལ་
བའྱི་ཐད། ལན་འདྤེབས་ནང་གསལ་ལྟར་དཀའ་སྤེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གང་མགོགས་འཚོལ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། 
༧་ཆ་༧༽ རྱིས་སན་ ༣་༧། གནས་སོས་སྐབས་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བ་གས་ཏྤེ་མཉམ་འཁྱིད་བས་པའྱི་ཐད། གོང་འཁོད་མཇུག་
སྐྱོང་དགོས་པའྱི་དོན་ཚན་ ༧་ཆ་༤། ནང་ཞུས་པ་ལྟར་ཕག་བསྟར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༨༽ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༣ 
༨་ཀ༽རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༨ 
༨་ཁ༽མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༣ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༣། ༡་༢་༦། ༡་༢་༧།  
༨་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༥ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡། ༡་༢་༢། ༡་༢་༥། ༡་༢་༨། ༡་༢་༩། 
༨་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༥ 
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རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡༢། ༣་༢། ༣་༤། ༤་༡། ༤་༢། 
༨་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ། ༠ 
༨་ཆ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༥ 
༨་ཆ་༡༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༤། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བའྱི་བྱུང་འཛིན་ས་རགས་སྦྱར་མ་མྤེད་
པའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྱིས་ཞྱིབ་པར་བྱུང་འཛིན་ངྤེས་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
༨་ཆ་༢༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡༠། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བའྱི་ས་རགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་
མ་འབོར་བའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྱིས་ཞྱིབ་པར་བྱུང་འཛིན་ངྤེས་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
༨་ཆ་༣༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་
དོན་ཚན་ ༥(༤) པ་ལྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་པ་དང་། དངུལ་འབོར་ཧ་ཅང་ཆྤེ་བ་འདྱི་འདྲ་མ་འོངས་པར་འགལ་འཛོལ་མྱི་ཡོང་
བའྱི་ཐོག་དམ་དོན་དགོས་གལ་མ་ཟད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་བ་ཙམ་མྱིན་པར་ཕག་བསྟར་གནང་
ཕོགས་ལ་དགོངས་བཞྤེས་དགོས་གལ། 
༨་ཆ་༤༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་༡༢ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༡། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བར་ས་རགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་
འབོར་བའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྱིས་ཞྱིབ་པར་བྱུང་འཛིན་ངྤེས་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
༨་ཆ་༥༽  རྱིས ་ལ ོ་ ༢༠༡༢་་༡༣  ལོའ ་ིར ྱིས ་སན་ ༣་༣། རྱིས ་ཤ་གཅ ོད་བསད་ (Suspense Account) ས ོར་ 
༣༣,༢༦༦།༠༠ ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ལུགས་མཐུན་རྱིས་བཅོས་བ་དགོས། 
༩༽ བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༣ 
༩་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤༤ 
༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༧ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༤། ༡་༢་༥། ༡་༢་༦། ༡་༢་༡༠། ༡་༢་༡༤། ༡་༢་༡༥། ༡་༢་༡༧། 
༩་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༨ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡། ༡་༢་༣། ༡་༢་༧། ༡་༢་༨། ༡་༢་༩། ༡་༢་༡༡། ༡་༢་༡༢། ༡་༢་༡༦། 
༩་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༡༥ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡༨། ༡་༢་༢༠། ༡་༢་༢༢། ༡་༢་༢༦། ༣་༢(༡)། ༣་༢(༣)། ༣་༢(༤)། ༣་༤། ༣་༥། 
༣་༨། ༣་༩། ༣་༡༠། ༣་༡༡། ༣་༡༢། ༥། 
༩་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ། ༠ 
༩་ཆ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༡༤ 
༩་ཆ་༡༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༢། ཚོང་བཅོལ་བཞག་ཡུལ་ནས་བྱུང་འཛིན་དང་ཚོང་དངུལ་རྱིས་ཞུ་བ་
དགོས་ཐད། རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་ངྤེས་པར་བཟོ་དགོས། 
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༩་ཆ་༢༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣་ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡༣། ལས་བྤེད་རྤེད། རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོན་
ནས་ཕྱིར་སོག་དགོས་པའྱི་དངུལ་འབོར་ ༣,༨༨,༤༩༢།༠༠ མུ་མཐུད་བརྡ་འདྤེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༩་ཆ་༣༽ རྱིས་ལོ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༢༡། ཟློས་གར་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༢༠ ཨ་རྱིར་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་
བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་རྱིས་ཁ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ཁམས་གཙང་བཟོས་ཏྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་པར་མྱིག་སྟོན་བ་གལ། 
༩་ཆ་༤༽ རྱིས་ལོ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༢༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་དངུལ་རྱིས། སོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ 
ནང་གསྤེས་ ༤ ལྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ། 
༩་ཆ་༥༽ རྱིས་ལོ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༢༤། གུང་གསྤེང་ཞུས་སྩལ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གནས་མྤེད་པའྱི་ཐད། གོ་པ་
གནམ་སང་ལྷ་མོའ་ིགུང་གསྤེང་ཐད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་གསྤེང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
༩་ཆ་༦༽ རྱིས་ལོ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༡། ཚོང་འབབ་ཀྱི་ཁལ་ (VAT) རྱིབ་ཞྱིབ་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་དོན་ལྟར་
ཕག་ལྤེན་བསྟར་ཕོགས་དགོས་གལ། 
༩་ཆ་༧༽ རྱིས་ལོ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༢(༢)། ཨར་ལས་པ་ནས་གན་ཡྱིག་གསར་པ་ལྤེན་དགོས་པ། རྱིས་སན་
ལན་འདྤེབས་ནང་གསལ་གན་ཡྱིག་གསར་པ་འཇོག་གནང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
༩་ཆ་༨༽ རྱིས་ལོ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༢(༥)། ས་འཇུག་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པའྱི་སན་
ཐོ་ངྤེས་པར་དུ་ལྤེན་ཐུབ་པ་བ་དགོས། 
༩་ཆ་༩༽ རྱིས་ལོ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༣། སྦྱྱིན་བདག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་བཞྱིན་རོགས་དངུལ་བགོ་
འགྤེམས་མ་གནང་བའྱི་ཐད། བ་ལམ་འདྱི་དག་ ༡༩༩༢།༩༣ ལོར་དྤེ་སྐབས་ཀྱི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་
ལགས་ནས་གསར་གཏོད་གནང་འདུག་པ་དྤེ་བཞྱིན་ལུགས་མཐུན་ཡོང་ཆྤེད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གནད་དོན་ཆ་ཚང་
སན་སྤེང་གྱིས་ཆོག་མཆན་ཞུ་ཐོབ་དགོས་པ་མ་ཟད། སྦྱྱིན་བདག་རྣམས་ནས་ཀང་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་པ་བཟོ་གལ། འདྱིའྱི་གནད་
དོན་དྤེ་ཟློས་གར་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་སྦྱྱིན་བདག་ཡོད་པ་བས་ནས། སྦྱྱིན་བདག་གྱི་དངུལ་རག་པ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་སོ་སོ་ལ་མ་སད་པ་
བས། དྤེ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཕོགས་བསོམས་བས་ནས། སྦྱྱིན་བདག་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་ལ་བགོ་བཤའ་རྒྱག 
དྤེའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ལས་བྤེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་འདྲ་ལ་ཡང་བགོ་བཤའ་ཐྤེབས་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་དྤེ། ར་བའྱི་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་འགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་སྦྱྱིན་བདག་ཚོས་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུའྱི་དངུལ་དྤེ་གཞན་པ་ལ་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་དང་། མཉམ་དུ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན་བསམ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་
སྦྱྱིན་བདག་གྱི་མཁྱྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཙང་མ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་རྤེད། 
༩་ཆ་༡༠༽ རྱིས་ལོ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༦། ཟ་འབྲུའྱི་ཟོག་ཆད་ཐད། རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ནང་གསལ་དོ་བདག་
ལས་བྤེད་ཀྱི་ཟླ་ཕོགས་ནས་མུ་མཐུད་གཅོག་འཐྤེན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༩་ཆ་༡༡༽ རྱིས་ལོ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༧། ཚོང་ཁང་ཨ་མར་རྱིས་ཆད་ཐད། གོང་འཁོད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་
དོན་ཚན་ ༩ ཆ་༡༠ ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་རྒྱུ། 
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༩་ཆ་༡༢༽ རྱིས་ལོ ༢༠༡༢་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༡༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་དངུལ་རྱིས། སོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསྤེས་ ༤ ལྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་པ། 
༩་ཆ་༡༣༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༩་ཆ་༡༤༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢་༥། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠༽ ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སྐྱོང་ཁང་དང་ཡན་ལག་ཆོས་ནོར་མགོན་ཁང་།  ༢༠༡༠་་་༡༢ 
༡༠་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༩༥ 
༡༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༠ 
༡༠་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༠ 
༡༠་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༢༥ 
རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༧། ༡་༡་༢། ༡་༡་༢་༢། ༡་༡་༣། ༡་༡་༤། ༡་༡་༥། ༡་༡་༧། ༡་༡་༨། ༡་༡་༩། ༡་༡་༡༠། ༡་༢་༢། ༡་༢་༥། ༡་༢་༦་
༡། ༡་༢་༦་༢། ༡་༢་༡༣། ༡་༢་༡༥། (ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པར་བཏང་ཡང་། མ་འོངས་སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དྤེབ་ངྤེས་པར་ཉར་
དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་བདུན་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་སྱིའྱི་ཆྤེད་སྣུམ་འཁོར་
གངས་ ༡༢ ལས་མྤེད་སྟབས། དྤེ་གར་སྣུམ་འཁོར་གངས་ ༡༡ ཡོད་པ་ནྱི་རྒྱས་སོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆྤེ་བར་མངོན།) ༡་༢་༢༣། (ལན་
འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པར་བཏང་ཡང་། མ་འོངས་ཕག་རགས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འཕྲལ་མར་བཟོ་གལ།) ༡་༢་༢༥། ༡་༢་
༢༦། ༡་༢་༢༨། ༡་༢་༣༡། ༡་༢་༣༣། (ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པར་བཏང་ཡང་། མ་འོངས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལོ་
རྤེའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཚུལ་མཐུན་ཞུ་དགོས།) ༡་༢་༣༦། ༢་༢། ༢་༦། 
༡༠་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༢༤ 
རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༡། ༡་༡་༡་༢(༡)། ༡་༡་༡་༢(༢)། ༡་༡་༡་༣། ༡་༡་༡་༤། ༡་༡་༡་༥། ༡་༡་༡་༦། ༡་༡་༡་༨། ༡་༡་༡་༩། ༡་༡་༡་༡༠། 
༡་༡་༡་༡༡། ༡་༡་༢་༡། ༡་༢་༣། ༡་༢་༡༢། ༡་༢་༡༤། ༡་༢་༡༦། ༡་༢་༡༧། ༡་༢་༢༤། ༡་༢་༣༢། ༢་༤། ༦་༡། ༦་༢། ༩་༡། ༩་༢། 
༡༠་ཆ༽ དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༢ 
རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༡༠། ༡་༢་༡༢། 
༡༠་ཇ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༦༨ དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། སྤེ་ཚན་དང་ལས་ཁུངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། 
མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དྤེ་མང་བ་དོན་ན།  རྱིས་ཁ་དྤེ་ཡག་པོ་མྤེད་པའྱི་རགས་རྤེད། 
༡༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༡། འགྤེམས་སྟོན་ Exhibition ཐད། རྱིས་བསུབ་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞྤེས་པ་ལུགས་མཐུན་མྱིན་
པ་མ་ཟད། མཆོད་གཤོམས་དང་རྒྱ་ལོག་ལོ་ཤས་ནང་འཕྲོ་བརླག་འགོ་མྱི་སྱིད་པས་དངུལ་འབོར་ཡོང་བསད་བསོམས་སོར་ 
༡,༨༧,༤༥༩།༧༤ འདྱི་མུར་མ་བཞག་པར་མུ་མཐུད་བསྡུ་ཐབས་བྤེད་དགོས། 
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༡༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༢(༡)། ཟུར་རྱིས་ཉར་བ་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་རྤེད། ཟུར་རྱིས་ཐད། རྱིས་
བསུབ་བཏང་བར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་གཞྱི་གོས་ཆོད་ལམ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༢(༢)། ཟུར་རྱིས་ཐད། རྱིས་བསུབ་གཏོང་བར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་གཞྱི་གོས་ཆོད་
ལམ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། རྱིས་བསུབ་བཏང་སྟངས་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་
བསུབ་གང་འདྲ་བཏང་དགོས་ན། རྱིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་སན་ཐོ་གང་ཐོན་པ་དྤེ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་
ཞུས་ནས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དང་འགལ་
བ་རྤེད། རྱིས་བསུབ་ཡྱིན་གསུངས་ནས་ལམ་སྟོན་དྤེ་ལུགས་མཐུན་བཞྱིན་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
༡༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༣། སྱིག་འགལ་ཐད། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
གཉྱིས་ཀ་དང་འགལ་བ་ཚབས་ཆྤེན་ལ་སོང་། གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་
རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༤། རྱིས་ཁའྱི་ནང་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་རྱིས་འཁུར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ཟོག་ལྷག་གྱི་མ་གནས་
དངུལ་འབོར་སོར་ ༡༢,༧༨,༣༧༤།༠༠ དྤེ་དག་ཆྤེན་པོར་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ 
ཞུས་ཏྤེ་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༦༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༥། སྤེ་ཚན་ནང་ཁུལ་སོད་ལྤེན་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ནང་གསལ་རྱིས་ལོ་
རྤེས་མར་སོད་ལྤེན་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༧༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༦། གནམ་བསྐྱོད་བཀའ་འཁོལ་དང་ཀྱི་སྱི་མྤེད་པའྱི་ཐད། གནམ་བསྐྱོད་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཐོག་
དགོས་པ་ལས། ངག་ལམ་གསལ་བཤད་ཀྱིས་འགྱིག་མྱིན་ལ་སོང་། དྤེ་དོན་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ། སྤེ་ཚན་འདྱི་གཅྱིག་པོ་མ་
རྤེད།  གཞན་དག་ལ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག སོ་སོས་བཟོས་བཞག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་དང་
འགལ་བའྱི་ལས་ཀ་ཤ་སྟག་ཅྱིག་བཟོས་ནས། དཔྤེར་ན་གནམ་བསྐྱོད་ལ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང། བཀའ་འཁོལ་སུ་ཡྱི་ར་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་ལ་སོ་སོ་རང་གྱི་རྱིས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
༡༠་ཇ་༨༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༨། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་བསོམས་བཟོ་སོལ་མྤེད་པའྱི་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་
འགྤེམས་སྟོན་དང་། ཟབ་སྦྱོང་། ཚོགས་འདུ་སོགས་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ལས་བསོམས་ངྤེས་པར་
དགོས་རྒྱུར་སོང་། མ་འོངས་པར་དྤེ་དོན་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༩༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༩། སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན་གནང་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་
བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་ངོ་བཤུས་མཉམ་འབུལ་མྱིན་འདུག་ཀང་། གང་ལྟར་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་མ་སོང་སོན་གྱི་གནད་དོན་རྣམས་
ལ་དྤེ་སྐབས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༠་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༡་༡༡། སྱིག་གཞྱིའམ་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ཐད། སྤེར་གྱི་གུང་གསྤེང་གྱི་
ལམ་གོན་གཞུང་གོན་ནས་བཏང་བ་དྤེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་དངོས་གནས་བས་ན་ཧ་ཅང་གྱི་འཛོར་པོ་ཞྱིག་རྤེད། སྤེར་གྱི་གུང་སྤེང་ལ་ཕྱིན་པའྱི་ལམ་གོན་དྤེ་ཚོ་ཡང་སྱིའྱི་དངུལ་ནས་
བཏང་ནས། 
༡༠་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༢་༡། ས་ཆའྱི་སྐོར། ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ཁྱིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་སུ་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་
གནང་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སན་ ༡་༡་༦། ཨ་སོར་ ༦༧,༢༨༤།༡༣ གྱི་འབབ་ཧྱིན་སོར་ ༢༨,༢༥,༩༣༣།༠༠ བས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༨།༨ 
ཉྱིན་མྱི་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་
རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག་ནའང་། དྤེ་ཉྱིན་བཀའ་ཁྱི་གསར་པས་དམ་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ཉྱིན་མོར་སོང་། རྱིས་བསུབ་
བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་འགྱིག་མྱིན་མཐོང་བས་དྤེ་དོན་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡། ནོར་གྱིང་སན་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་འཐུས་གཙང་མྤེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ནང་རྱིས་
ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་བ་བཞྱིན་ཡོད་གནས་བཀོད་འདུག་ན། དྤེ་ལྟར་ཡོད་མྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་པས་མུ་མཐུད་ཞྱིབ་
འཇུག་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༣། གསོལ་ཕོགས་སར་ཕོགས་ལ་སོམ་གཞྱི་དང་ར་འཛིན་བ་ཡུལ་མྤེད་པའྱི་ཐད། འདྱི་གའྱི་
དོགས་འདྲྱི་ནང་འཁོད་ལྟར་ཕོགས་གཞུང་ཆ་ཚང་དང་། ལས་བྤེད་ག་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འབུལ་གནང་མྱིན་འདུག་ན་འགྱིག་
མྱིན་དང་། ལུགས་མཐུན་དང་རན་འཚམ་གྱི་ག་ཕོགས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཕོགས་སྐོར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་
གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། ངག་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཞྤེ་དྲགས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག 
༡༠་ཇ་༡༥༽  རྱིས་སན་ ༡་༢་༤། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱ ོད་ཀ ྱི་ཟུར་ཕོགས་ས ྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་བའྱི་ཐད། སོར་ 
༣,༧༢,༢༥༩།༠༠ སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་བའྱི་ཟུར་ཕོགས་དྤེ་དག་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་བསྡུ་བཞྤེས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་
པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་སྱིག་གཞྱི་དང་མྱི་འགལ་བ་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༧། འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་ལག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ད་འབབ་ཁལ་དྤེ་གནས་ཡོད་
གཞུང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་རྤེད། ལས་བྤེད་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ཅྤེག་འཛིན་སད་པ་ནྱི་དངུལ་རང་སད་པ་དང་ཁྱད་པར་མྤེད་ཅྱིང་། མ་
འོངས་ཅྤེག་འཛིན་ཁག་དངོས་ཆས་ཉོ་སའྱི་ཚོང་པའྱི་མྱིང་ཐོག་སོད་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༡༧༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༨། དངུལ་རང་ཉར་ཚད་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱིར་རྱིས་མྤེད་ལོ་བསྟུད་མར་
གཏོང་བཞྱིན་པར་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་སྟངས་འཛིན་གང་ཡང་གནང་གྱི་མྤེད་པ་མངོན་གསལ་འདུག་ན། འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀོད་འདོམས་ནན་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༡༨༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༩། རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། སྐྱོན་གནད་གངས་ ༦ འདུག་པའྱི་གནས་སྟངས་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་མཁྱྤེན་རོགས་དང་འབྤེལ་བཀོད་འདོམས་ནན་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༠་ཇ་༡༩༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡༠། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་སན་དོད་མ་བསྡུས་པའྱི་ཐད། ལས་བྤེད་ཚུལ་ཁྱིམས་དབངས་
ཅན་མུ་མཐུད་རད་གཅོད་ཀྱིས་དངུལ་བསྡུ་ཐབས་གནང་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་སུ་ཡྱིན་ནས་
སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡྤེ་ཤྤེས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ཚེ་བསྡུ་དངུལ་ཆ་ཚང་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་དགོས། 
༡༠་ཇ་༢༠༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡༡། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་རྱིས་བསུབ་གནང་བའྱི་ཐད། བཀའ་
འཁོལ་མྤེད་པར་རྱིས་བསུབ་དང་ག་བསྒྱུར་བཏང་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་མྱིན་ལ་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དོན་ཚན་
རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་སན་སྤེང་དང་འབྤེལ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དོ་བདག་འགན་ཡོད་ལས་བྤེད་སུ་ཡྱིན་ལ་ཉྤེས་ཆད་ཡན་པོར་
མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྤེ་ཚན་སོ་སོའ་ིའགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་དྤེ་དག་ཚགས་ཚུད་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་
སྤེང་མ་ཞུས་ནས། གནས་ཚུལ་གལ་ཆྤེན་པོ་མང་པོ་ཐག་གཅོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། གཞན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་
ཚགས་ཚུད་པོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཀོད་འདོམས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
༡༠་ཇ་༢༡༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡༤། སྤེར་གོན་གཞུང་རྱིས་སུ་བཏང་བའྱི་ཐད། ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་
མ་གྱུར་ན། རྱིས་སན་ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང་། འདྱི་གའྱི་དྲྱི་བའྱི་ནང་དྤེ་གའྱི་ལན་འདྤེབས་སོན་མའྱི་ནང་དྤེ་
ལུང་འདྲྤེན་རྤེད། "ནོར་གྱིང་དང་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡྤེ་ཤྤེས་དབར་གན་རྒྱ་གསར་པ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད།" ལུང་འདྲྤེན་
གྲུབ་པ་རྤེད། གསལ་བ་དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་དགོས་པ་ལས་ Hong Kong དུ་ཡོད་པའྱི་ Humming Bird Ltd. དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་མྱིན་ལ་སོང་། འབྤེལ་ཡོད་གན་རྒྱར་རྱིས་ཞྱིབ་པས་སར་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༢༢༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡༦། སོར་འབུམ་ ༡༡།༦ ལྷག་གྱི་དངོས་ཟོག་ཚོང་བཅོལ་དུ་བཞག་ཡོད་པའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པར་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་དངུལ་འབོར་སོར་ ༢,༢༥,༨༡༩།༢༧ དྤེ་དག་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་དང་འབྤེལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། དངོས་ཟོག་ཚོང་བཅོལ་ལྷག་བསད་རྣམས་མུ་
མཐུད་བརྡ་འདྤེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༢༣༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡༧། འགྤེམས་སྟོན་སོ་སོར་འབབ་གོན་རྱིས་ཁ་ཟུར་དུ་དགོས་པའྱི་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་
འགྤེམས་སྟོན་གནང་སྐབས་ཚོང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་མ་གྲུབ་པར་གོང་གུན་སོར་ ༣,༥༨,༡༥༣།༣༩ ཙམ་ཆགས་འདུག་ན། མ་
འོངས་པར་དྤེ་ལྟའྱི་གོང་གུན་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཡྱིད་གཟབ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༢༤༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡༨། སྱིལ་འཛིན་མྤེད་པའྱི་འགོ་གོན་ཐད། རྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་ཀྱི་སྱིལ་འཛིན་ངོ་མ་ཡོད་ན་ལས་
རྱིས་འགོ་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན་པར་བརྤེན། དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། རྱིས་པ། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་བཅས་
མཉམ་རུབ་ཀྱིས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༢༥༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡༩། ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་བངས་ལས་བྤེད་དུ་བསྐོ་གཞག་དང་འགོ་གོན་གྱི་ཐད། འགོ་གོན་འདྱི་དག་
ཡུལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་དང་། དྭང་བངས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་མྱི་མཚུངས་བ། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དྤེ་དག་ནས་བོད་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་གཅྤེས་སྐྱོང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཇྱི་བྱུང་གྱི་གསལ་བཤད་མྤེད་པ་བཅས་ལ་བརྤེན་རྱིས་འགོ་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན་ན། དངུལ་འབོར་དྤེ་
དག་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་བསྐོ་གཞག་བྤེད་མཁན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་བཅས་ནས་སྒྲུབ་དགོས། ད་དྤེ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཀོག་པ་
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ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་དྤེ་འདྲ་དང་བངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་། ག་ཆ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་གནང་འདུག གནང་ནས་དྤེ་
དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་ཁོལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ག་རྤེ་བྱུང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ཡང་གང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ག་ཆ་ཆྤེན་པོ་སད། དྤེ་ཚོ་ལ་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་བརྒལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོའ་ི
ནང་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་བཏོན་འདུག 
༡༠་ཇ་༢༦༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༢༠། གཞུང་འབྤེལ་ཕྱིར་བསྐྱོད་ཀྱི་ཟུར་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། ཟུར་ཕོགས་
འཕར་མ་ཁག་གཉྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་ཞྱིབ་གནས་བཏོན་འདུག་པ་གཞྱིར་བཟུང་། དོ་བདག་དགྤེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་དང་
འགན་འཛིན་སོལ་མ་སྐྱབས་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ལྟར་བསྡུ་བཞྤེས་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་
རྱིས་པ་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། ང་ཚོ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་ལ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། རྱིས་པ་དང་། 
འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ནས་བསྡུས་དགོས་པ་རྤེད། སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་མང་པོ་ལབ་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་མ་
ལབ་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་སྟངས་འཛིན་ནམ་ཡང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག སོ་སོའ་ིསང་ལ་ཁབ་ཟུག་ན། གཞྱི་ནས་དམ་པོ་
དང་གཅྱིག་བྤེད་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་རྤེད། དངོས་གནས་བས་ན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས། ཡང་མྱིན་ན་དོ་བདག་གྱིས་
སྒྲུབ་དགོས་པ་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱིས་སྒྲུབ་དགོས་པ་དྤེ་འགོ་སྟངས་རྤེད། 
༡༠་ཇ་༢༧༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༢༡། ༢༠༠༦་་་༠༧ ལོའ་ིཕོགས་ ༢༠༠༩་་་༡༠ ལོའ་ིནང་སར་ཆ་གནང་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། འདྱི་
རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་འགོ་བརོད་རྤེད། སན་ཐོའ་ིའགོ་བརོད་ཁོ་རང་སན་པོ་འདུག་གཱ གསོལ་ཕོགས་ཁུངས་མྤེད་སར་ཆ་བས་པ་དྤེ་དག་
དོ་བདག་ལས་བྤེད་སོ་སོ་ནས་ཕྱིར་བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་འགན་འཛིན་སོལ་མ་སྐྱབས་དང་དབང་ལྡན་འགན་
འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༢༨༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༢༢། སྤེར་གོན་གཞུང་གོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཐད། འགན་འཛིན་སོལ་མ་སྐྱབས་དང་བསོད་ནམས་ཆོས་
འཛོམས་ཡྤེ་ཤྤེས་གཉྱིས་ནས་སྤེར་ཟས་(ཁ་ལག་བཟས་པ་) གཞུང་གོན་དུ་བཏང་བ་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་ཞྱིབ་གནས་བཏོན་པ་ལྟར་དོ་
བདག་སོ་སོ་ནས་འཕྲལ་དུ་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། དཔྤེར་ན་ ༢༠༠༩་་་༡༠ ཡྱི་ལོར། བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡྤེ་ཤྤེས་ཀྱིས་
སོར་མོ་ ༥༨༤༨ འབབ་ཀྱི་ཁ་ལག་སྱི་པའྱི་ཟ་ཁང་ནས་བཟས་ཏྤེ། དངུལ་མ་སད་པར་བཞག་པ། སོལ་མ་སྐྱབས་ནས་སོར་
༨༨༦༥། དྤེ་བཞྱིན་༢༠༡༠་་་༡༡ ལ་ཡྱིན་ན། བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡྤེ་ཤྤེས་ནས་སོར་ ༤༦༥༠༠ འབབ་དངུལ་གྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་བཏོན་འདུག དྤེ་བཞྱིན་སོལ་མ་སྐྱབས་ནས་ ༢༤༧༥༨ ཀྱི་ཁ་ལག་སྱི་པའྱི་ཟ་ཁང་ནས་བཟས་ཏྤེ། དྤེར་དངུལ་མ་སད་ནས་
བཞག་པ། 
༡༠་ཇ་༢༩༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༢༤། གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་སྤེར་སོད་བས་པའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། ལས་བྤེད་སོལ་མ་སྐྱབས་ནས་
སོར་ ༨,༧༣,༥༤༢།༠༠ དང་། ཀྱིམ་ཡྤེ་ཤྤེས་ནས་སོར་ ༡༠,༤༧,༤༡༩།༠༠ སྤེར་སོད་ཆྤེད་ས་འདོན་འཁྱྤེར་འདུག་པ་ནས་
རྤེས་སུ་རྱིས་ཞུ་བས་འཕྲོས་ད་ལྟ་སོལ་མ་སྐྱབས་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༥༨,༦༧༤།༦༧ དང་། ཀྱིམ་ཡྤེ་ཤྤེས་ནས་ཡོང་བསད་
སོར་ ༢༩,༠༥༣།༠༠ བས་འདུག རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ནང་དྤེ་དག་རྱིས་གཙང་བཟོས་ཟྱིན་ལུགས་འཁོད་འདུག་པར་དན་
རགས་ཡྱིག་ཆ་འབུལ་དགོས་ཞུས་པའྱི་དོགས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་ཇྱི་བཞྱིན་ཕུལ་འབོར་མྱིན་འདུག་ན། རྱིས་ཞྱིབ་
པས་མུ་མཐུད་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༠་ཇ་༣༠༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༢༧། ཟོག་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། ཟོག་ཆད་ཀྱི་དངུལ་འབོར་བསྡུ་བསད་རྣམས་གང་
མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ལས་བྤེད་ར་དགོངས་སོང་བ་ཁག་ནས་ཀང་བསྡུ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་
དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༣༡༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༢༩། སྱིག་གཞྱིར་གསལ་ཁ་མྤེད་པར་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་ཡོད་ནད་དགོངས་སྩལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་ཕོགས་ཡོད་ནད་དགོངས་སྩལ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་མྤེད་པར་བརྤེན། འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སོལ་མ་སྐྱབས་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་
ཕོགས་འབབ་དྤེ་དག་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།  དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་
དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༣༢༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༣༠། རྱིས་ཞྱིབ་ནས་བཏོན་པའྱི་ཡོང་བསད་སོད་བསད་དང་རྒྱ་གར་ཆྤེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་
རྱིས་ཁའྱི་དབར་མཐུན་མྱིན་ཐད། དགོས་ངྤེས་རྱིས་བཅོས་གནང་སྟྤེ་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་པ་བཟོ་གལ། 
༡༠་ཇ་༣༣༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༣༢། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་ཐད། རྱིས་སན་
ལན་འདྤེབས་ནང་འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་བརྒྱུད་རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་ཡྱིན་གསལ་བར། ཡང་བསྐྱར་དྲྱི་བ་བཏང་སྟྤེ་བཀའ་
འཁོལ་ཡྱིག་ཆའྱི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་
ཚེ། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་མྤེད་པར་ཡོད་མདོག་གྱིས་མགོ་བསྐོར་གཏོང་ཐབས་བས་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན་སྟབས། བ་ལམ་འདྱི་དག་
སྐོར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༣༤༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༣༤། ལས་བྤེད་མཐོ་བ་རྣམས་ལ་ག་ཕོགས་ཚད་མྤེད་སར་བའྱི་ཐད། ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་གཅྤེས་སྐྱོང་ཁང་ནྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སྐྱོང་ཁང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། ཚོང་གྱི་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་མ་ཡྱིན། ལྷག་པར་ནོར་
གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སྐྱོང་ཁང་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་། ག་ཕོགས་ཚད་མྤེད་
སར་བ་ནྱི་འོས་འཚམ་མ་མཐོང་བས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ག་ཕོགས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་རན་འཚམ་ཞྱིག་གཏན་
འབྤེབས་དགོས་རྒྱུ། དོན་སྱིང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཡྱིན་ན། བསྡུར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ག་རྤེ་བས་ཟྤེར་
ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་རྤེད། གང་ལྟར་ཕ་གྱིར་ག་ཕོགས་ཡོད་པ་དྤེ། ང་རང་ཚོ་འདྱིར་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ག་མཐོ་ཤོས་ཡོད་པ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལས་མང་བའྱི་ག་ཕོགས་དྤེ་འདྲ་གཏན་འབྤེབས་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། 
༡༠་ཇ་༣༥༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༣༥། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ཟུར་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱི་དང་
མ་མཐུན་པའྱི་འཕར་སོང་ཟུར་ཕོགས་དྤེ་དག་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་ཕྱིར་བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ལྟར་བསྡུ་བཞྤེས་མ་ཐུབ་ཚེ་
དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༣༦༽ རྱིས་སན་ ༢་༡། ནོར་གྱིང་སྣྤེ་ལྤེན་མགོན་བསུ་ལས་གཞྱི་གསར་བཙུགས་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་
བཀའ་འཁོལ་གང་ཡང་མ་ཞུས་པའྱི་ལས་གཞྱི་གསར་རོམ་འདྱི་ཡྱིས་སོར་འབུམ་ ༣༠ ལྷག་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་འདུག་ན། དང་པོ་
འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཀོད་འདུག  ནོར་གྱིང་སྣྤེ་ལྤེན་མགོན་བསུ་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཀོད་ནས། རྤེས་སུ་
དྤེ་ལམ་ལྷོང་མ་ཕྱིན་པར། གང་ལྟར་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་འོག་གབས་དང་འགོ་སོང་བཏང་བའྱི་སོར་འབུམ་ ༣༠ ལྷག་ཅྱིག་འཕྲོ་བརླག་
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ཕྱིན་འདུག གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱིས་འབྤེལ་ཡོད་སུ་ཡྱིན་ལ་ཉྤེས་ཆད་
སོགས་འོས་འཚམ་ཐག་གཅོད་གནང་གལ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ནོར་གྱིང་སྱི་པའྱི་དངུལ་སོར་འབུམ ༣༠ ལྷག་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་
པ་རྤེད། 
༡༠་ཇ་༣༧༽ རྱིས་སན་ ༢་༣། བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ཁང་ག་སོར་ ༢༥,༠༠༠།༠༠ གཞུང་གོན་དུ་
བཏང་བའྱི་ཐད། དོ་བདག་གྱི་ཁང་ག་བསོམས་སོར་ ༣,༡༢,༥༠༠།༠༠ བཏང་བ་དྤེ་དག་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡྤེ་ཤྤེས་
ནས་ཕྱིར་སོག་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༣༨༽ རྱིས་སན་ ༢་༤། གསོལ་ཕོགས་སོར་ ༧༩,༡༡༦།༠༠ འཕར་མ་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་སན་ནང་ལས་བྤེད་
ཟུར་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡྤེ་ཤྤེས་ར་དགོངས་ཞུས་ཟྱིན་རྤེས་ཟླ་གསུམ་གསོལ་ཕོགས་འཕར་མ་སད་པ་བསོམས་
སོར་ ༧༩,༡༡༦།༠༠ དྤེ་དག་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པའྱི་ཐད་ལན་འདྤེབས་སུ་བསྡུ་བཞྤེས་ཟྱིན་ཞྤེས་ཞུས་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་
དྤེའྱི་བྱུང་འཛིན་གྱི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས་ཞྤེས་དོགས་འདྲྱི་བཏང་བའྱི་ལན་དུ་ས་རགས་སོགས་གང་ཡང་མྤེད་པའྱི་དོ་བདག་གྱི་
མྱིང་ཐོག་སོང་དང་། བྱུང་། གཅོག་འཕྲྱི་སོར་ ༧༩,༥༢༥།༠༠ བས་པ་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག་ན། འདྱི་ཡྱིས་ཁུངས་སྐྱྤེལ་ཐུབ་དཀའ་
བར་སོང་། རྱིས་ཞྱིབ་པས་སར་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་རྱིས་སན་ནང་གོང་གསལ་ལས་བྤེད་ཟུར་པ་དྤེ་
རྤེས་སུ་ཧོང་ཀོང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚོང་གྱི་སྤེ་ཚན་ Humming Bird Ltd. ཞྤེས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཚོང་ཤག་ཡྱིན་ཁུལ་གྱིས་ནོར་གྱིང་
དང་མུ་མཐུད་འབྤེལ་བ་བཞག་སྟྤེ། ཚོང་སྤེ་དྤེར་སོར་ ༡,༥༡,༧༥༦།༠༠ སོད་བསད་བཏོན་འདུག་ན། དྤེའྱི་ཐད་ཀང་མུ་མཐུད་
ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༣༩༽ རྱིས་སན་ ༢་༥། རྱིས་གསལ་ཡོང་བསད་སོར་ ༩༣,༠༠༠།༠༠ བུན་ནག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐད། དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་
རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་ར་བ་ནས་འགྱིག་མྱིན་ལ་སོང་། འབྤེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ཚོང་ཤག་ནས་བསྡུ་ཐབས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་
ཐུབ་ཚེ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡྤེ་ཤྤེས་དང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༤༠༽ རྱིས་སན་ ༢་༧། ལས་བཅར་ཞུས་མྤེད་ཀང་གསོལ་ཕོགས་ཞུས་སོད་གནང་བའྱི་ཐད། ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་
གསོལ་ཕོགས་དངུལ་འབབ་སོར་ ༨༠,༨༤༥།༠༠ དྤེ་དག་ཚོང་ཁང་སྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་དབངས་ཅན་ནས་བསྡུ་
ཐབས་དགོས་པ་ལས་རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་ར་བ་ནས་འགྱིག་མྱིན། དྤེ་ལྟར་བསྡུ་བཞྤེས་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་
སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༤༡༽ རྱིས་སན་ ༢་༨། སྱིལ་འཛིན་མྤེད་པའྱི་འགོ་གོན་ཐད། རྱིས་སན་ནང་གསལ་ལྟར་རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་
བསྐྱར་ཞྱིབ་ནན་ཏན་གྱིས་ཁུངས་འཕྤེར་སྱིལ་འཛིན་མྤེད་ན། རྱིས་འགོ་གཏོང་ཐལ་མྤེད་པ་དང་། དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་དོ་བདག་
སོ་སོ་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༤༢༽ རྱིས་སན་ ༢་༩། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་སན་
ནང་གསལ་ལྟར་ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་སད་པ་དྤེ་དག་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་
ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༠་ཇ་༤༣༽ རྱིས་སན་ ༢་༡༠ཀཤ ར་འཛིན་ནང་གསལ་ཟུར་ཕོགས་ལས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་བས་པའྱི་ཐད། བསྟན་འཛིན་དོན་
གྲུབ་ལ་དོན་མྤེད་ཟུར་ཕོགས་སད་པ་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་འབྤེལ་ཡོད་བསོད་ནམས་ཆོས་འཛོམས་ཡྤེ་
ཤྤེས་ནས་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་ཁོ་མོར་ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་སད་པ་ཡང་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་
དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། རྱིས་སན་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན། རྱིས་སན་དྤེ་༢་
༡༠་ ཀཤ རྤེད། དྤེ་བསོག་པ་ཡྱིན་ན་བལྟས་མོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
༡༠་ཇ་༤༤༽ རྱིས་སན་ ༢་༡༠ཁ། ར་འཛིན་ནང་གསལ་ཟུར་ཕོགས་ལས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་བས་པའྱི་ཐད། རྱིས་སན་ནང་
གསལ་ལྟར་ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་སྱིག་འགལ་གྱིས་སད་པ་དྤེ་དག་དོ་བདག་གསུམ་ནས་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་
ཐུབ་ཚེ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། ༡༠་ཇ་༤༥༽ རྱིས་སན་ ༢་༡༡། ཁ་དབང་ཐོ་
དྤེབ་འབྱི་ཉར་གནང་མྤེད་པའྱི་ཐད། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་གྱི་ཐོ་དྤེབ་གསར་བཟོས་ཀྱིས་བདག་ཉར་དགོས་པ་དང་། དྤེ་དག་རྤེས་
ལོར་རྱིས་ཞྱིབ་ངྤེས་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༤༦༽ རྱིས་སན་ ༢་༡༢། ཆྤེད་ལས་པའྱི་ལས་བསོམས་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ཐད། ཆྤེད་ལས་པ་ Hanna Joy 
Baynham ལ་ཟླ་རྤེར་ག་ཕོགས་ཧྱིན་སོར་ ༥༢,༨༠༠།༠༠ སད་པ་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་ཆྤེ་དྲགས་པར་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་དྤེ་ལྟར་བསྐོ་གཞག་དང་ཐག་གཅོད་བ་མཁན་སུ་ཡྱིན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཉྤེས་ཆད་འོས་འཚམ་གཏོང་དགོས་པ་མ་
ཟད། རྱིས་སན་ནང་གསལ་རྤེས་ལོར་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པར་སོང་རྱིས་ཞྱིབ་པར་དྤེ་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༤༧༽ རྱིས་སན་ ༢་༡༣། ཟོག་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། ཟོག་ཆད་ཐོན་པ་དྤེ་དག་གྱི་མ་གནས་འབྤེལ་ཡོད་སོ་སོ་
ནས་བསྡུ་ཐབས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་མྱིན་དངོས་ཟོག་སོད་མཁན་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་ཡང་མ་
ཐུབ་ཚེ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༤༨༽ རྱིས་སན་ ༢་༡༤། ཁང་ག་འབུལ་ཕོགས་ཐད་སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆའམ་སྱིག་གཞྱི་མྤེད་པའྱི་ཐད། ཁང་
ག་སོད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འཕྲལ་དུ་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཆོག་མཆན་དང་འབྤེལ་གཏན་འབྤེབས་
དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༤༩༽ རྱིས་སན་ ༢་༡༥། སྱིག་གཞྱིའམ་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ཐད། ལས་བྤེད་བསྟན་འཛིན་
ནོར་བུ་དང་། ཚེ་བརན་དོན་གྲུབ་གཉྱིས་སྤེར་གྱི་གུང་སྤེང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ལམ་གོན་གཞུང་དངུལ་ནས་བཏང་བ་སྱིག་འགལ་ལ་
སོང་། ཁུངས་སོ་སོ་ནས་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་
འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༥༠༽ རྱིས་སན་ ༢་༡༦། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་རྱིས་བསུབ་གནང་བའྱི་ཐད། རྒྱ་གར་ཆྤེས་
མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་མྤེད་པར་བརྤེན། ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རྱིས་བསུབ་བཏང་
བ་དྤེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༠་ཇ་༥༡༽ རྱིས་སན་ ༢་༡༧། ཕྱི་རྒྱལ་ཆྤེད་ལས་པ་རྣམས་ནས་འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐྤེན་གནང་མྤེད་པའྱི་ཐད། གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་བརྱི་སྲུང་དགོས་པར་སོང་། འབབ་ཁལ་བསྡུ་བསད་དྤེ་དག་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་
ཐུབ་ཚེ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༥༢༽ རྱིས་སན་ ༢་༡༨། སྤེ་ཚན་ནང་ཁུལ་སོད་ལྤེན་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། ནང་རྱིས་དྤེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་
སན་སྤེང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༥༣༽ རྱིས་སན་ ༣་༡་༠། ཡོང་བསད་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་(རྱིས་སན་ ༣་༡་༡། ༣་༡་༢། ༣་༡་༣།) དྤེ་དག་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སན་སྤེང་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཏྤེ་གནང་ཕོགས་དགོས་པ་དང་། འཕྲོས་ཡོང་བསད་རྣམས་
འཕྲལ་མར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༥༤༽ རྱིས་སན་ ༣་༢་༠། སོད་བསད་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པ་(རྱིས་སན་ ༣་༢་༡། ༣་༢་༢།) དྤེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཐོག་སན་སྤེང་གྱིས་གནང་ཕོགས་དགོས་པ་དང་། འཕྲོས་སོད་བསད་རྣམས་འཕྲལ་མར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༥༥༽ རྱིས་སན་ ༤་༢་༡། སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དྤེབ་ནང་སྱི་སྤེར་བྤེད་སོད་ཁ་གསལ་མྤེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་
ལྟར་སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དྤེབ་ནང་གནད་དོན་ཆ་ཚང་འཁོད་པ་འབྱི་ཉར་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༥༦༽ རྱིས་སན་ ༤་༢་༢། སྣུམ་འཁོར་རྒྱ་གར་བ་ R. S. Rana ཡྱི་མྱིང་ཐོག་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་པའྱི་ཐད། motor 
གསར་པ་ཉོས་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་བ་དྤེའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཉོས་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཞུ་སན་འབྤེལ་ཡོད་ཡྱིག་
ཚང་ལ་ཕུལ་ཟྱིན་ཞྤེས་འཁོད་པ་ལྟར། གང་མགོགས་དོན་འབས་སོན་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༥༧༽ རྱིས་སན་ ༤་༢་༣། ཟོག་བཤྤེར་འཐུས་གཙང་བྱུང་མྤེད་པའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། ཟོག་ཆད་ཀྱི་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་
འཕྲལ་དུ་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་མྱིན་ཆོས་ནོར་མགོན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༥༨༽ རྱིས་སན་ ༤་༢་༤། སྣུམ་འཁོར་སྤེར་སོད་གནང་བའྱི་དངུལ་འབབ་བསྡུ་འབུལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། 
ལས་བྤེད་ར་དགོངས་ཟྱིན་ཡང་རད་གཅོད་ཀྱིས་དོ་བདག་ནས་དངུལ་ཆད་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་
ཐུབ་ཚེ་རྱིས་པ་དང་ཆོས་ནོར་མགོན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་ལས་རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་འགྱིག་མྱིན། 
༡༠་ཇ་༥༩༽ རྱིས་སན་ ༤་༢་༥། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། རྒྱ་གར་ཆྤེས་
མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་མྤེད་པར་བརྤེན། རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་དྤེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༦༠༽ རྱིས་སན་ ༤་༢་༦། ཟ་ཁང་ནས་ནང་གྱི་རླངས་རས་ Domestic Gas བྤེད་སོད་བས་པའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། 
ནང་གྱི་རླངས་རས་སྱི་སོད་རླངས་རས་སུ་བརྤེ་ཐབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་བ་ལྟར་གང་མགོགས་དོན་འབས་སོན་པ་
དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༦༡༽ རྱིས་སན་ ༤་༢་༧། ལས་བྤེད་སན་བཅོས་སྱིག་གཞྱིར་གསལ་ཁ་མྤེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོར་འཁོད་དོན་
ལྟར་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་དགོས་པར་སོང་། འགོ་གོན་འཕར་མ་དྤེ་དག་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་ཕྱིར་བཞྤེས་དགོས་
པ་དང་། དྤེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༠་ཇ་༦༢༽ རྱིས་སན་ ༤་༢་༨། ཚོད་བལྟའྱི་ལས་བྤེད་ནས་གསོལ་ཕོགས་ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ གཅོག་ཆ་མ་
གནང་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བསྡུ་བསད་རྣམས་དོ་བདག་ནས་བསྡུ་
བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་མྱིན་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༦༣༽ རྱིས་སན་ ༥་༡། ལས་བྤེད་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་སར་ཕོགས་ཐད། གསོལ་ཕོགས་སར་ཆའྱི་ཐད་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་
དོན་དང་ལྷག་པར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་སར་ཆ་གནང་དགོས་པར་སོང་།  དྤེ་ལྟར་ལག་བསྟར་
དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༦༤༽ རྱིས་སན་ ༥་༢། ཁ་དབང་ཐོ་དྤེབ་འབྱི་ཉར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཁ་དབང་ཐོ་དྤེབ་ངྤེས་
པར་འབྱི་ཉར་གྱིས་རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྱིས་ཞྱིབ་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༦༥༽ རྱིས་སན་ ༦་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་འཕྲོས་ལྷག་རྣམས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༦༦༽ རྱིས་སན་ ༦་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་འཕྲོས་ལྷག་རྣམས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༦༧༽ རྱིས་སན་ ༩་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། འཛིན་སྐྱོང་དོད་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་སོར་ ༡༠,༩༦༦།༠༠ དྤེ་དག་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་གནས་ཞུས་འདུག་ཀང་། བྱུང་འཛིན་གྱི་ངོ་བཤུས་མཉམ་སྦྱར་མྱིན་འདུག་ན། རྱིས་ཞྱིབ་
པས་དྤེ་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ། 
༡༠་ཇ་༦༨༽ རྱིས་སན་ ༩་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་སོར་ ༦༦,༦༤༧།༨༥ དང་། གཙང་
ཁྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་འབབ་སོར་ ༩,༦༦,༤༢༥།༡༨ གཉྱིས་ལ་ཕན་པར་སོར་འབུམ་གཅྱིག་ཕུལ་ཟྱིན་གནས་ཞུས་འདུག་ཀང་། བྱུང་
འཛིན་མཉམ་སྦྱར་མྤེད་པས་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ་དང་། འཕྲོས་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༣།༣༡ 
ནས་འབུལ་བསད་རྤེད་འདུག་ན། འཕྲལ་མར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་གཙང་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༡༽ བོད་ཀྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ 
༡༡་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༠ 
༡༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༦ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༡། ༡་༢་༢། ༡་༢་༩་༢། ༡་༢་༡༠་༡། ༡་༢་༡༠་༢། ༡་༢་༡༣། 
༡༡་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༡ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༩་༡། 
༡༡་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༧ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༥། ༡་༢་༧་༡། ༡་༢་༧་༢། ༣་༣། ༣་༤། ༣་༦། ༣་༨་༢། 
༡༡་ཅ༽ དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༧ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༤། ༡་༢་༦། ༡་༢་༧་༣། ༡་༢་༨། ༤་༡། ༥་༡། ༥་༢། 
༡༡་ཆ༽ དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༥ འདྱི་ལ་དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱི་འགྱིག་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་
ཚོས་མཆན་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད། མཆན་དྤེ་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུར། 
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རྱིས་སན་ ༡་༢་༤། ༡་༢་༦། (ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པར་བཏང་ཡང་། ཡྤེ་ཤྤེས་བོ་གོས་སམ་ཡྤེ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་དཔྤེ་མཛོད་ཀྱི་
ལས་བྤེད་ཡྱིན་བཞྱིན་པར་ལུགས་མཐུན་དགོངས་པ་མ་ཞུས་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྱིར་ཐོན་བས་འདུག་ཀང་། གསོག་དངུལ་
སོར་ ༢༥,༤༩༤།༠༠ ཁོ་པར་སད་འདུག འོན་ཀང་དྤེ་དག་རག་རྱིག་གྱི་རྱིས་འགོ་ནས་སོང་བཏང་འདུག རག་རྱིག་གྱི་རྱིག་ལ་
ག་ཆད་འདུག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་གྱིས། དྤེའྱི་སྐོར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལུགས་མཐུན་དགོངས་ཞུ་མ་
བས་པ་གསལ་འཁོད་འདུག་ཀང་། དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག་པ་ཡ་མཚན་སྐྱྤེས་གཞྱི་ཆགས་འདུག) ༡་༢་
༧་༣། ༤་༡། ༥་༢། 
༡༡་ཇ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༡༡ 
༡༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞྱི་
པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༨། ཨར་རྒྱུ་ཟོག་དྤེབ་འབྱི་ཉར་མྤེད་པའྱི་ཐད། འབྤེལ་ཡོད་རྱིས་ཞྱིབ་པར་སན་འབུལ་ཞུས་ཟྱིན་
གནས་ལན་འདྤེབས་སུ་འཁོད་འདུག་ཀང་། དན་རགས་འདྱིར་ཕུལ་མྤེད་པར་སོང་། རྱིས་ཞྱིབ་པས་རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་ཞྱིབ་
འཇུག་དགོས་རྒྱུ། 
༡༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ནང་གསལ་དངུལ་
འབོར་འཕར་སོང་དྤེ་དག་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྱིས་ཞྱིབ་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
༡༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡༢། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་དྤེབ་ནང་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ནང་
གསལ་མ་དྤེབ་ནང་རྱིས་འཁུར་ཞུས་ཡོད་པ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྱིས་ཞྱིབ་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
༡༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སན་ ༣་༡། ལས་བྤེད་གསོག་དངུལ་གྱི་རྱིས་ཁ་ཉར་ཕོགས་ལ་བསམ་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་སན་
དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་ཞུ་སད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སན་སྤེང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྱིས་ཞྱིབ་པར་
མྱིག་སྟོན་ཐུབ་པ་བ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སན་ ༣་༢། ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་བྱུང་བའྱི་རོགས་དངུལ་རྣམས་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ངོ་བོར་རྱིས་འཁུར་གནང་མྤེད་པའྱི་
ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱ་གར་ཆྤེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པར་གོ་བསྡུར་གནང་སྟྤེ། ཡོང་འབབ་ངོ་བོར་རྱིས་
འཁུར་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
༡༡་ཇ་༧༽ རྱིས་སན་ ༣་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། སད་མར་སོན་རྱིས་ལྟར་འགོ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུར། 
དམ་དོན་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་བསྐྱར་བཅོས་དང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་སོགས་དུས་ཐོག་ཞུས་ཏྤེ་
དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་མྱི་འཕྲད་པ་ངྤེས་པར་བ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༡་ཇ་༨༽ རྱིས་སན་ ༣་༧། རྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ིའགོ་གོན་དུས་ཐོག་རྱིས་འཁུར་ཞུས་མྤེད་པའྱི་ཐད། སད་མར་སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ལས་མྱི་བརྒལ་བ་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལོ་འཁོར་སོ་སོའ་ིའགོ་གོན་ལོ་ཁམས་སོ་སོའ་ིནང་གཏོང་རྒྱུར་ལྷོད་གཡྤེང་
མྤེད་པར་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༡་ཇ་༩༽ རྱིས་སན་ ༣་༨་༡། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་འབོར་བ་ཁག་ཅྱིག་ཁྱིམས་མཐུན་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྱིས་
སན་ལན་འདྤེབས་ནང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་བ་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་འདུག་ན། རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྱིས་ཞྱིབ་པས་དྤེ་དོན་ཞྱིབ་
འཇུག་དགོས་རྒྱུ། 
༡༡་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ངྤེས་པར་རྱིས་གཙང་བཟོ་
ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༡་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སན་ ༥་༡། རོགས་དངུལ་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབུལ་འབབ་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཐོག་བརྒྱ་
ཆ་གཙང་ཕུལ་ཟྱིན་འདུག འོན་ཀང་རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབུལ་འབབ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར། དྤེ་ལྟར་སན་གསྤེང་གྱིས་
རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་གོང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༢༽ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ 
༡༢་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥༣ 
༡༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༨ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༥། ༡་༢་༩། ༡་༢་༡༡། ༡་༢་༡༢། ༡་༢་༡༥། ༡་༢་༡༦། ༡་༢་༡༩། ༡་༢་༢༢། 
༡༢་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༡༣ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༢། ༡་༢་༤། ༡་༢་༦། ༡་༢་༧། ༡་༢་༨། ༡་༢་༡༠། ༡་༢་༡༤། ༡་༢་༡༧། ༡་༢་༡༨། ༡་༢་༢༠། ༡་༢་༢༡། ༡་༢་༢༣་༤། 
༡་༢་༢༣་༥ཁ། 
༡༢་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༡༨ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༣(༡)། ༡་༢་༣(༢)། ༡་༢་༡༣། ༡་༢་༢༣་༡ཁ། ༡་༢་༢༣་༣། ༡་༢་༢༣་༤ཁ། ༡་༢་༢༣་༤ག ༣་༥། ༣་༦(༡)། 
༣་༦(༣)། ༣་༨། ༣་༩་༧(ཀ)། ༣་༩་༧(ཁ)། ༣་༩་༨། ༣་༩་༩་༡(ཀ)། ༤་༦། ༤་༧། ༥་༡་༡། 
༡༢་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡༠ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༡། ༡་༢་༢༣་༧། ༡་༢་༢༣་༨། ༣་༣། ༣་༤། ༣་༦(༢)། ༣་༧། ༣་༩་༧(ག)། ༣་༩་༩་༡(ཁ)། ༣་༩་༩་༢།  
༡༢་ཆ༽ དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༨ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༢༣་༧། ༡་༢་༢༣་༨། ༣་༣། ༣་༤། ༣་༦(༢)། ༣་༧། ༣་༩་༩་༡(ཁ)། ༣་༩་༩་༢། 
༡༢་ཇ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༦ 
༡༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡། བགྤེས་ཤག་བགོ་སོད་གནང་ཕོགས་ཐད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ་
ནང་དོན་གསུམ་ལ་དབྤེ་སྟྤེ་ ༡༽ བགྤེས་ཡོལ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན་ལ་ལྔ་ཁང་གཉྱིས་དྤེ་སྐབས་ཀྱི་བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱིས་གནང་གནས་འདུག་ཀང་། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དྤེ་དག་ལས་བྤེད་བདག་གཉྤེར་ཁང་གྱི་བཀའ་འབྤེལ་ཡྱིན་པའྱི་ལུང་འདྲྤེན་
བས་འདུག ༢༽ བགྤེས་ཡོལ་འཇམ་དབངས་དབང་རྒྱལ་ནས་བདག་སྲུང་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཁང་དྤེ་དག་རྱིང་མྱིན་ཕྱིར་
ལྤེན་ཐུབ་རྤེ་ཡོད་འདུག་ན། དྤེ་དོན་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་རྒྱུ། ༣༽ བགྤེས་ཡོལ་སྐྱྱིད་སྦུག་འདས་པོའ་ིབགྤེས་ཤག་ཕུན་ཚོགས་
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ཅན་ལ་ནང་བཤུག་གནང་བ་དོ་བདག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བསྐྱོད་དྤེ་འབྤེལ་བ་བ་ཡུལ་མྤེད་གནས་འཁོད་འདུག་ཀང་། ད་ལྟ་ཁང་པའྱི་ནང་
ཁོ་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཉྱི་མ་ཚེ་རྱིང་སོད་བཞྱིན་པ་མཁྱྤེན་གྱི་འདུག་ན། དྤེར་འབྤེལ་བ་གནང་སྟྤེ་བགྤེས་ཁང་ཕྱིར་བཞྤེས་ཐུབ་པ་དགོས་
རྒྱུ། 
༡༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༣(༣)། ན་གཞོན་རམ་འདྤེགས་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ནང་ཧོན་སུར་གཞྱིས་མྱིའམ་
སྤེང་ལོར་གནས་སོད་བཟང་པོའ་ིབུན་དངུལ་ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་སན་ནང་ཁོ་པ་ད་ཆ་ཁྤེ་ན་ཌར་ཡོད་གནས་འཁོད་འདུག་ན། 
དྤེ་དོན་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་གལ། 
༡༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༢༣་༡(ཀ)། བཀའ་ཤག་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ཐད། དྤེ་ནྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཁུངས་གསར་
རྒྱག་དྤེ། གོང་དུ་ང་ཚོ་རྒྱབ་སྣོན་ནང་ཐོན་པ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་ཞྱིབ་ནན་འདྲ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དྤེ་
རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅྤེས་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་ལ། 
 ཀ༽ རྱིས་ཞྱིབ་པས་ཨར་ལས་ཁྱད་ལས་པ་ནས་ཆྤེད་ལས་ (Technical) ཀྱི་གསལ་བཤད་མང་དག་ཅྱིག་གནང་
འདུག་པ་དྤེ་དག་འདྱི་ནས་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཞུ་ཚོད་དཀའ་བར་སོང་རྤེས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསྤེས་ ༣ ཁ། 
དགོངས་དོན་ཁྱད་མཁས་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ག་བའམ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་དྤེ་ལྟར་གས་ཏྤེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་ན་མ་
གཏོགས་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་རོགས་དཀའ་བ་ཡྱིན་འདུག ཅྤེས་གཅྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། 
 ཁ༽ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་གནད་དོན་འདྱི་དག་
མཇུག་སྐྱོང་བ་རྒྱུར་བཞག་སྟྤེ། སན་ཐོའ་ིནང་འདྱི་ལྟར་བཀོད་འདུག ང་ཚོ་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའྱི་འདྱི་ལུང་འདྲྤེན་
རྤེད། "ད་དུང་ཁྲུན་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མྱིན་འདུག་ན། མུ་མཐུད་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་
རྒྱུ།" 
 ག༽ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་འདྤེབས་ནང་ (ནང་སྱིད་ལན་འདྤེབས་དྤེའྱི་ལུང་འདྲྤེན་ཞྱིག་ཞུས་པ་འདྲ།) "དཔལ་
ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའྱི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོའ་ིནང་གསལ་
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་རང་ནས་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཚེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༤(༣) ཁ༽ པའྱི་དགོངས་དོན་ཕག་
བསྟར་གནང་ན་འཐུས་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་འདུག་པ་ལྟར་གང་དགྤེ་གཟྱིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།" (ཞྤེས་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྤེ་གསུངས་ཡོད་
པ་རྤེད།) བཅས་གོང་གསལ་གནས་སྟངས་ལ་སོང་འདྱི་ག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཀང་ཐག་གཅོད་ཞུ་དཀའ་བས། ད་ཆ་རྱིས་ཞྱིབ་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༤(༣) ཁ༽ པའྱི་དགོངས་དོན་ཁྱད་མཁས་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེད་འཛུགས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཚང་མས་གཟྱིགས་དང་གཟྱིགས་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཁང་པ་དྤེ་དབུ་འབྤེད་གནང་ནས་
བཀའ་ཤག་ལ་སོས་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་གཞན་དག་སོས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བས་ཏྤེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕྱི་དང་ནང་གཅྱིག་བཟོ་
བཅོས་རྒྱག་རྒྱག་པ་བསད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། 
༡༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སན་ ༣་༡། ན་གཞོན་རམ་འདྤེགས་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲོས་ལྷག་སོར་ ༥༢,༦༢༠།༠༠ མཇུག་སྐྱོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སན་ ༣་༢། དམྱིགས་བསལ་ཕོགས་ཡོད་གུང་སྤེང་དུས་ཐོག་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ནས་བཏོན་པ་ལྟར། 
སྱིག་འགལ་ཡྱིན་པར་(འདྱི་དྲུང་ལས་འཇྱིགས་མྤེད་ཚེ་རྱིང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད།) ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དོ་བདག་
གྱི་ཐོབ་སྤེང་ཉྱིན་གངས་དྤེ་དག་གཅོག་འཐྤེན་དགོས་རྒྱུ། 
༡༢་ཇ་༦༽ རྱིས་སན་ ༣་༧། ཁ་པར་གྱི་འགོ་གོན་ཞྱིབ་གནས་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ཐད། བཀའ་ཤག་ལ་ནང་སྱིད་ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༦།༡ ཉྱིན་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག་ཀང་ལན་གསལ་མྤེད་པར་ཉྤེ་ལམ་འདྱི་ནས་ནང་སྱིད་ལ་དྤེའྱི་སྐོར་འདྲྱི་
བརད་སྐབས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༡།༢༩ འཁོད་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་འདུག གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་ཡང་
ན་ཁ་པར་ཐོ་དྤེབ་ཚགས་ཚུད་འབྱི་ཉར་དགོས་པ་དང་། དྤེ་མྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ SDO ལས་ཁུངས་སུ་སན་ཞུ་ཕུལ་ཏྤེ་ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་
ཁ་པར་གྱི་གཏོང་གཞུང་ཞྱིབ་གནས་ཐོབ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༣༽ སྤེང་ལོར་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ལག་ཤྤེས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༢༠༡༢ 
༡༣་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥ 
༡༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༠ 
༡༣་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༠ 
༡༣་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༡ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༢། 
༡༣་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༣ 
རྱིས་སན་ ༣་༡། ༤་༡། ༤་༢། 
༡༣་ཆ༽ དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༢ 
རྱིས་སན་ ༣་༡། ༤་༡། 
༡༣་ཇ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༢ 
༡༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡། མཛེས་བཟོའ་ིསྤེ་ཚན་གྱི་ཟོག་ཆད་ཐད། རྱིས་ཕྲྤེང་ ༡ ནས་ ༥ བར་གྱི་ཟོག་ཆད་རྣམས་འབྤེལ་
ཡོད་རྣམས་ནས་ངྤེས་པར་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ངྤེས་པར་རྱིས་གཙང་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༤༽ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༣ 
༡༤་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦ 
༡༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༡ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༡། 
༡༤་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༡ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢། 
༡༤་ང༽  རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
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རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༡་༠། རྱིས་ལོ་ ༡༠༡༢་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༡་ དང་ ༣་༢། 
༡༤་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
༡༤་ཆ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༡ 
༡༤་ཆ་༡༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོའ་ིརྱིས་སན། ༡་༡་༡། ནང་གསྤེས་ ༡༽ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་མངགས་ལྟར་ངྤེས་པར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། ༢༽ རྱིས་སན་ནང་གསལ་ལོ་ཁམས་སོ་སོར་རྱིས་ཞྱིབ་པས་
བཏོན་པའྱི་ངོ་སོད་ནང་གསལ་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༥༽ ས་ཊོན་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༣། 
༡༥་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦ 
༡༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༠ 
༡༥་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༢ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༡། ༣་༢། 
༡༥་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༢་༡། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༡། ༤་༡། ༤་༢། 
༡༥་ཅ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༠ 
 
༡༦༽ ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༣ 
༡༦་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༤ 
༡༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༠ 
༡༦་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༠ 
༡༦་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༧ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༩། ༡་༢་༡༡། ༡་༢་༡༢། ༡་༢་༡༥། ༡་༢་༡༦། ༣་༢། ༣་༧། 
༡༦་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡༢ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡། ༡་༢་༢། ༡་༢་༦། ༡་༢་༨། ༡་༢་༡༠། ༡་༢་༡༣། ༡་༢་༡༦། ༡་༢་༡༧། ༣་༡། ༣་༣། 
༡་༢་༡༩། ༤་༡། 
༡༦་ཆ༽ དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༡༠ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡། ༡་༢་༢། ༡་༢་༦། ༡་༢་༨། ༡་༢་༡༠། ༡་༢་༡༣། ༡་༢་༡༦། ༡་༢་༡༧། ༣་༡། ༣་༣། 
༡༦་ཇ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༡༧ 
༡༦་ཇ་༡༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་
དང་འགལ་བར་བརྤེན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༦་ཇ་༢༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༤། གཏའ་འཇོག་དང་མ་ཤས་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྡོ་
བཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་གཅྱིག་དང་། མཉམ་འབྤེལ་གྱི་མ་ཤས་སོར་ ༥,༠༠༠།༠༠ གཉྱིས་ཀྱི་གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མུ་
མཐུད་འཚོལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༣༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༥། ཡོང་བསད་རྱིང་པ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། རྱིས་སན་ནང་
གསལ་ལྟར་ཡོང་བསད་རྱིང་པ་ཡོང་རྤེ་མྤེད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་ཀྱི་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། 
ཡོང་རྤེ་ཡོད་པ་རྣམས་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༤༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༧། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ཁག་གཉྱིས་སམ་གསུམ་ནས་ཐོབ་མུས་
ཐད། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ཉྱིས་ཟློས་ཐོབ་མཁན་ལ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་གྱིས་ཉམ་ཐག་གཞན་ལ་ག་བསྒྱུར་བ་ཐུབ་པ་
དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༥༽  རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣  ལོའ ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོར་
༢,༩༠,༤༤༣།༠༠ བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་འགོ་གོན་བཏང་བར་སོང་། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་བཀའ་
ཤག་ནས་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༦༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡༨། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་འགོ་གོན་བཏང་བ་ངོས་
ལྤེན་ཞུས་འདུག་ན། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༧༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༡་༢་༡༩། དངུལ་འདུམ་སྱིག་གྱི་རྱིས་ཤོག་ནང་སོར་ ༣,༤༦༥།༠༠ རྤེད་
སོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་འཚོལ་ཏྤེ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༨༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༣། དངུལ་གཉྤེར་ནས་སོར་ ༣༠,༠༩༣།༤༥ དངུལ་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད། 
དོ་བདག་ནས་འཕྲལ་མར་རྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༩༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༤། གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ཐོབ་གསྤེང་
འཕར་ཐོལ་ཞུས་པའྱི་ག་འབབ་རྱིས་སན་ནང་གསལ་གང་མྱུར་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༡༠༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༥། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ཁག་རོགས་ཚོགས་གཉྱིས་ནས་ཐོབ་བཞྱིན་
པའྱི་ཐད། རོགས་ཚོགས་གཉྱིས་ནས་ཐོབ་མཁན་གངས་ ༦ འདུག་པ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་གྱིས་ཉམ་ཐག་གཞན་ལ་ག་
བསྒྱུར་བ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༡༡༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༦། གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐད། ལས་དྲུང་མཉམ་ཀྲུ་ཀྱིང་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཟུར་པ་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་མཉམ་སོད་བས་པའྱི་འབབ་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༡༢༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༨(ཀ)། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༡༣༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༨(ཁ)། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༦་ཇ་༡༤༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༣་༩། བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཐད། བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་པའྱི་འགྤེངས་ཤོག་དང་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་བ་གཉྱིས་ར་འཕྲོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་དངུལ་འབོར་ཆ་ཚང་
དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བཞྤེས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༡༥༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་འཕྲལ་མར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༡༦༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་འཕྲལ་མར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༡༧༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྱིས་སན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། འབུལ་བསད་འཕྲོས་ལྷག་དངུལ་
འབོར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༧༽ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ 
༡༧་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༡ 
༡༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༡༦ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༡། ༡་༢་༣་༡། ༡་༢་༣་༢། ༡་༢་༣་༣། ༡་༢་༤། ༡་༢་༦། ༡་༢་༧། ༡་༢་༨། ༡་༢་༩། ༡་༢་༡༡། ༡་༢་༡༢། ༡་༢་༡༣། 
༡་༢་༡༤། ༡་༢་༡༥། ༡་༢་༡༧། ༡་༢་༡༨། 
༡༧་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༥ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༢། ༡་༢་༣་༤། ༡་༢་༥། ༡་༢་༡༠། ༡་༢་༡༩། 
༡༧་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༢ 
རྱིས་སན་ ༣་༡་༠། ༣་༣། 
༡༧་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༡༦། 
༡༧་ཆ༽ དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༠ 
༡༧་ཇ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༨ 
༡༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༡༦། བྤེད་མྤེད་དུ་གནས་པའྱི་ཁ་དབང་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། དྭོགས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་
ནང་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སན་ ༣་༢་༡། རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བར་བརྤེན་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
༡༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སན་ ༣་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་གོན་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་
འགལ་བར་བརྤེན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
༡༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སན་ ༤་༡་༡། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་ཡོང་བསད་ཐད། སོར་ ༥,༠༠༠།༠༠ གཙང་བཟོ་བྱུང་བའྱི་
འཕྲོས་རྣམས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
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༡༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སན་ ༤་༡་༢། ཕ་རན་སྱི་བྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་
གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སན་ ༤་༢་༡། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་རྤེས་
མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སན་ ༤་༢་༢། ཕ་རན་སྱི་བྱིས་ཚོགས་ཀྱི་སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་
ཚུན་ངྤེས་པར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༧་ཇ་༨༽ རྱིས་སན་ ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། འབུལ་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་
གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
༡༨༽ ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ 
༡༨་ཀ༽ རྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༢ 
༡༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་འགྱིག་པ། ༠ 
༡༨་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་འགྱིག་པ། ༤ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༡། ༡་༢་༢། ༣་༡། ༤་༢། 
༡༨་ང༽ རྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༥ 
རྱིས་སན་ ༡་༢་༤། ༡་༢་༥། ༣་༢། ༣་༣། ༣་༤། 
༡༨་ཅ༽ དོགས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡ 
རྱིས་སན་ ༤་༡། 
༡༨་ཆ༽ དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ། ༠ 
༡༨་ཇ༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༣ 
༡༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སན་ ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་བས་པའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) 
ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
༡༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སན་ ༣་༥། ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་དབྤེ་འབྤེད་ཀྱིས་ཟུར་དུ་འབྱི་ཉར་དགོས་པའྱི་ཐད། གོང་རྱིམ་གྱི་
ལམ་སྟོན་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་རྒྱུ། 
༡༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་འཕྲོས་ལྷག་སོར་ ༡༩,༠༦༢།༠༠ འཕྲལ་མར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 


