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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྒྲིམས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པའྒྲི་བརོད་པ་གཉྒྲིས་པ། ༡༌༌༌༡༧ 
༢ ལས་ཁུངས་གོ་རྒྲིམ་བཞྒྲིན་དུ་སོན་རྒྲིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང་གཏན་འབྲེབས་མུ་མཐུད།  ༡༨༌༌༌༣༨ 
༣ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྒྲིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར།  

ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པའྒྲི་ཀ་པ། 
 

༣༨༌༌༌༣༩ 
༤ བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གྒྲི་ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པའྒྲི་ཀ་པ་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྒྲིས་པ། ༤༠༌༌༌༥༨ 
༥ ལས་ཁུངས་གོ་རྒྲིམ་བཞྒྲིན་དུ་སོན་རྒྲིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང་། གཏན་འབྲེབས་མུ་མཐུད། ༥༨༌༌༌༩༣ 
༦ སོང་པའྒྲི་དུས་ཚོད། ༩༤༌༌༌༩༥ 
༧ ལས་ཁུངས་གོ་རྒྲིམ་བཞྒྲིན་དུ་སོན་རྒྲིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང་། གཏན་འབྲེབས་མུ་མཐུད་བཅས།། ༩༥༌༌༌༡༥༦ 

 



1 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་
པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༥ དྤེའྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་འགོ་གྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུར་དོན་ཚན་འདྱིའྱི་རྩ་བའྱི་མྱིང་དང་དོན་ཚན་ནང་གྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་གྱིས་ཏོག་ཙམ་ཆ་མ་མཚུངས་
པ་འདྲ་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག མྱིང་དྤེའྱི་ནང་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་གསུངས་པར་བརྤེན་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་གྲུབ་ཆ་གང་འདྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འཆད་དགོས་ངྤེས་འདྲ་པོ་རྤེད།  དངོས་གནས་བས་ན།  
སྱིར་བཏང་གྱི་མར་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་སྟངས་འདྲ་པོ་བས་ན། ཡང་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་མར་བལྟ་དུས། ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་
དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གསུངས་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གལ་སྱིད་ཁོ་སྔ་མ་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་བས་གནས་ཀྱི་ཡོད་ན།  འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་
དང་བཀོད་ཁྱབ་ཁག་ལ་དང་ལྤེན་མ་བྱུང་ཚེ། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ངམ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་བཅས་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་
ཁྱིམས་གཏུགས་བྤེད་དགོས་ཞྤེས་དྤེ་གསུངས་དུས།  ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་དང་བཀོད་ཁྱབ་ལ་དང་ལྤེན་མ་བྱུང་བའྱི་
རྤེས་ལ། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་སོད་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་ངས་དྤེ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་དང་བཀོད་ཁྱབ་ལ་དང་ལྤེན་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་སད་པར་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུག་དགོས་པ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག  
མ་གཏུག་པར་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དྤེའྱི་སྔོན་ལ་འབྤེལ་བ་རྩ་བ་ནས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ།  ཁྱྤེད་རང་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་ཞྤེས་པའྱི་
བཀའ་འཁོལ་སད་ཐབས་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག ནང་སྱིད་ཀྱིས་གཅྱིག་བས་ན། བཀའ་འཁོལ་སོད་སྱིད་པ་རྤེད། ས་ཁང་དྤེ་ནང་སྱིད་
ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་བཀའ་ལ་མ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁྱྤེད་རང་ས་ཁང་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱིས་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སྟངས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ནས་བཀའ་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་གནང་གྱི་རྤེད་དམ།  ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བཀའ་དྤེར་མ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན།  ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡར་གཏུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། མ་གཏུགས་པ་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་སོད་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་འཚོལ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་རོང་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་གྱི་འདུག  ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་བར་དུ་འཚོགས་དགོས་བྱུང་ཡང་།  དྤེ་རྱིང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཆ་ཚང་
གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ས་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོན་ཚན་བཅུ་པ་དྤེ་རྤེད། འདྱིར་གང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་མང་དུ་མང་དུ་
བཏང་། དོགས་པ་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་གྱི་འདུག ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྤེས་པ་འདྱི་འགོ་བརོད་དུ་འཁོད་བསྡད་འདུག  ད་ལྟ་
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་མཁན་དྤེ་གང་འདྲ་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད།  ས་གནས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་སད་ས་དྤེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་སད་ནས་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་ཕར་གཏུག་དགོས་པ་རྤེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། དོ་བདག་ས་གནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞག་པ། ཁས་མྱི་ལྤེན་མཁན་དྤེས་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་ཡོང་ན་དྤེ་
ལ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་སོད་དགོས་པ་རྤེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག  འདྱི་ངྤེས་
པར་དུ་བཟོ་བཅོས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་དྤེས་རྩ་བ་ནས་གོ་བརྡ་འཕོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་ ༥ པ་དྤེ་རྤེད། ནང་གསྤེས་ ༡།༢།༣།༤ ལ་གྲུབ་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་
པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  དྤེ་ནས་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་རོགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ངས་བསམ་འཆར་ཞུས་པའྱི་
སྐབས་སུ། གནས་སྐབས་ཁྱིམས་སྱིག་དྤེ་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  འབྤེལ་ཡོད་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་དང་།  སྱིད་གཞུང་དང་།  ཡོངས་
རོགས་མམ་དུ་ཕག་ལྤེན་འཁྤེལ་ཐབས་ཡོང་བར་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ།  དྤེ་འདྲའྱི་བ་ཐབས་ཤྱིག་ལ་ཕན་ས་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་གསུངས་གནང་
སོང་། དྤེ་གསུང་གནང་དུས་དོན་ཚན་གཞན་དག་ཚང་མ་ལ་སྱི་མོས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན།  རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་རྤེད།  མཐའ་མའྱི་
བསྡོམས་དྤེ་མ་གྱིར་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། ཡང་དྤེ་སྔར་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུར་མ་གཏོགས་བ་ལམ་བྤེད་ཐབས་གསར་པ་འདྲ་
པོ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་མར་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་གསུང་ཡོང་སྐབས་སྔོན་མའྱི་རྒན་རབས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་མཁན་ཚོ་ང་ཚོ་ལས་དྲག་པ་ཤ་སྟག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ལས་ཞན་པ་དྤེ་འདྲ་ཤ་
སྟག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་མྤེད།  ལྷག་པར་དུ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཚིག་ལྷུག་པོ་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མར་བསྣར་རྒྱུ་ཞྱིག  རང་ྱིད་གང་ཟག་གང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  མྱིན་ནའང་རྤེད།  སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་སོབ་སོང་བྤེད་མཁན་གྱི་
གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཚོ་ཚིག་ལྷུག་ནང་ལ་མཇལ་བ་ཞྱིག་མཐོང་མ་མོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲའྱི་
ཚིག་ལྷུག་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་པ་དྤེ་ཚོའང་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་བ་རྒྱུའྱི་སྒང་ལ་བསམ་བོ་གྱིས་པ་ཞྱིག་འཁོར་
དགོས་པ་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་གསལ་བཤད་མང་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས་དྤེ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག 

གྱིས་པ་དྤེ་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པོའ་ིནང་ལ་གྱིས་ང་ཚོས་ཁས་ལྤེན་ཞུ་
གྱི་མྱིན་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག མྱི་གསོད་ཁག་སོར་དང་། སའྱི་ཐོག་ལ་དབུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་རྩོད་རོག་འདྱི་གྱིས་ང་ཚོས་རྩ་བ་ྱིད་ནས་
ལྤེན་པའྱི་འགན་དབང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གནང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་ས་ཆའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུག་ཆོག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་།  དྤེས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན།  གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་རྣམ་པ་
ཚོས་གསུངས་པ་བཞྱིན།  ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས།  དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་གོ་རྒྱུ་མྱི་
འདུག གལ་སྱིད་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་གྱིན་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན།  གསུང་བབ་ལས་མར་ས་རུ་ས་རུ་ཡོང་དུས།  དྤེ་
གནས་སྐབས་ཀྱི་སྔར་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོའ་ིསྒང་ལ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། གལ་སྱིད་དྤེ་ཕ་གྱིའྱི་ཕུལ་སའྱི་ཡུལ་ལ་ཕུལ་ནས།  
ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་མྤེད་ན།  ད་
གྱིན་གོང་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་པ་དྤེ་ཚོ་བས་ཚར་བ་རྤེད། ད་ཆ་ཕྱིར་འཐྤེན་བ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་མཁན་བྤེ་བག་པ་འདྱི་ཡང་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ཚད་ལྡན་སོབ་སོང་བས་མོང་མཁན་ཞྱིག་
དང་དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་དྤེ་ཚོར་ཡང་སོབ་སོང་བས་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན། གོ་བརྡ་འཕོད་པ་ཆགས་པའྱི་རྤེ་བ་འདྲ་
པོ་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོང་དུ་བཀའ་བསྡུར་དང་དགོངས་འཆར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འམ་དྤེ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་འདྤེམས་ཀ་ཡོད་པའྱི་
བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེ་དངོས་གནས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་མཐོང་བ་རྤེད།  སྐབས་དྤེར་ཡང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བྤེད་དགོས་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་ཡང་དག་པ་རྤེད་བསམས་
བྱུང་། གུ་ཤང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་གལ་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་འདྲྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༥ པ་ད་ལན་ང་ཚོས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་
ཁྱྤེར་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཚབས་ཆྤེན་པོའ་ིབཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་འདྲ་ཞྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཀང་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་བྱུང་།  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་གྱི་སྐབས་སུ་
བཀའ་བོན་རྣམ་པ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས།  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་གྱི་ཡོད།  དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་
གསྤེས་ ༥ པ་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་གྱི་ཡོད།  གལ་ཏྤེ་དྤེ་ད་ལྟ་མང་མོས་ཐོག་ཕྤེབས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་།  དྤེའྱི་གོ་བརྡ་འདྲ་མྱི་
འདྲར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ཕན་པ་ལས་གནོད་པའྱི་ྤེན་ཁ་ཆྤེ་བ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་
བརོད་འདྱི་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་འགོ་བརོད་འཇོག་སྟངས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་འཆར་ཞུ་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། དྤེ་
ཚོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱི་ལ་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་དང་བསྐྱར་བཅོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  ད་ལྟ་ངས་
འདྱིར་ལམ་སྤེང་འབུལ་ཆོག་ཆོག་དང་ཚད་ལྡན་གཅྱིག ལམ་སྤེང་ང་ཚོར་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་འདྱི་རང་འཇགས་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཁྱིམས་འཆར་བཏོན་གནང་མཁན་གྱིས་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་བ་རྤེད། ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་བར་བརྤེན་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་ག་རང་ལྷག་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། རྱིང་པ་དྤེ་ག་རང་ཡང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག  འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  རྤེས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་བསམ་གཞྱིགས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  གང་
རྤེད་ཅྤེ་ན། འདྱིར་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གཅྱིག་པུར་ཁྱིམས་གཏུག་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་མ་གཏོགས།  དྤེ་ནས་འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་པ་ཡྱིན་ན།  
ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་དུས། འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་དང་མ་བསྡད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་འདྱིར་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་རང་གྱིས་རྤེན་
པས་འདྱིར་བངས་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ཀང་།  གང་ལྟར་ལྤེན་ཐབས་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་འདྱིར་མ་འོངས་པར་བསྐྱར་
བཅོས་ག་རྤེ་འཁྱྤེར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྱིར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་དྤེ་ཚོ་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ། དང་པོ་ད་ལྟ་འདྱི་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་སོང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།  ཡྱིན་
ནའང་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེའང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད།  བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྱི་མང་གཏུགས་བཤྤེར་འགོ་
ལུགས་ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་ལ། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ཁྱིམས་ཁང་ཁྱབ་ཚད་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཡར་ཆྤེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ལ་དང་པོ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་ཚར་
དུས་རྱིམ་པ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་གསལ་བསྡད་དུས། ཚང་མར་དྤེ་འབྱི་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་བ་འདྱི་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བཟོས་ནས་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་
ཐག་གཅོད་བས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག  ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུག་རྒྱུའྱི་ལམ་བཀག་བསྡད་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ནས།  གོས་
ཚོགས་ཀྱིས་འདྱིར་ངོས་འཛིན་བས་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱིས་འགྱིག་
པ་འདུག་གམ། འདྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ངོས་ལྤེན་བས་ནས།  མ་འོངས་པར་དོན་ཚན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པར་འགྤེལ་བཤད་
རྒྱག་པའྱི་སྐབས་ལ།  ཚང་མས་འགྤེལ་བཤད་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས།  སྐབས་རྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གཏན་འབྤེབས་
བས་ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་སྔོན་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་བར་འགོ་དུས་ཁྱོན་ནས་རྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ།  འགྤེལ་བཤད་ཁོ་རང་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ།  གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲའང་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་མ་འོངས་པར་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག 
དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༢ པ་དྤེ། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  མྤེད་པར་བརྤེན་
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཟུར་འཛར་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་རྤེད། 

 
གོས་ཚོགས་སུ་བསྣམས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨ་མ། 

ཟུར་འཛར། ‘ཁ’༽ 
༄༅།།   ཕྱི་ལོ་                   ཞྱིང་ས་རང་འདྤེབས་དང་བོགས་མ་གཏོང་ལྤེན་ཇྱི་བྤེད་ཞྱིབ་གནས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།  
(ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཚུད་ཞྱིབ་གནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས།) 
གཞྱིས་ཆགས་མྱིང་།                                   གོང་སྡྤེ་མྱིང་།                                                                                                                     
ཨང༌། ནང་མྱི་

འགན་འཁུར་
བའྱི་མྱིང༌། 

ཁང་
ལན། 

ནང་མྱི་ 
གངས། 

ཐོབ་སྐལ་ 
ཨྤེ་ཀར་
གངས། 

རང་
འདྤེབས་ 
ཨྤེ་ཀར་
གངས། 

བོགས་
ལྤེན་ 

ཨྤེ་ཀར་
གངས། 

འདྤེབས་ལས་ 
བསྡོམས་ཨྤེ་ཀར་

གངས། 

བོག་མ་གཏོང་ཡུལ་ཞྱིང་པའྱི་ཞྱིབ་
གནས། 

ཟུར་
བརོད། 

        མྱིང༌། ཁང་
ལན། 

གོང་
སྡྤེ། 

ཨྤེ་ཀར་
གངས། 
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བསྡོམས།           
རྩྱིས་པ།/ལས་དྲུང་།/སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན། 
མྱིང་།                             ས་རགས།                             མྱིང་།                                 ས་རགས།            
ཟུར་འཛར་ཁ་པ་འདྱི་གསར་པ་རྤེད། གསར་བཅུག་ཡྱིན་པར་བརྤེན། དྤེ་དྤེ་ག་རང་དང་།  དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཚིག་གྱི་ཐོག་ལ།  བརོད་པ་དང་པོ་
དང་གྱིས་པ་གྱིས་ཀ་མམ་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རྤེའུ་མྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལ།  ཨང་། ནང་མྱི་འགན་འཁུར་བའྱི་མྱིང།  ཁང་ལན་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་ངས་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་བོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདོགས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གང་ཡང་ལབ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་འདྱི་འདྲ་བྱིས་བཞག་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་ཨྱིན་བོད་གྱིས་ཀ་ལ་མཁས་པ་དྤེ་ཚོས་དགོངས་
བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་ནས་ཚིག་གང་འདྲ་ཞྱིག་འབྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ལན་ཞྤེས་པ་དྤེ་བོད་སྐད་རང་རྤེད་དམ།  ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག  
ཁང་ལན་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ནས་ཚུར་ཡོང་དུས་ཨྤེ་ཀར་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཚོ་སྔོན་མ་ནས་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚུར་ཕོགས་དྤེར་ཡང་འགོ་བརོད་
གཅྱིག་འདུག བོག་མ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་དྤེར་ས་གཅྱིག་ཆད་བསྡད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཁང་ཨང་བཟོས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ།  ཁང་པའྱི་ཨང་གངས་དྤེ་རྤེད།  ད་ལྟ་ཁང་ལན།  ཁང་ལན་ཞྤེས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བྤེད་སོད་
གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ཁང་ཨང་ཞྤེས་ལབ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  ཁང་པའྱི་ཨང་གངས་དྤེ་རྤེད།  
Camp ༣ པའྱི་ཁང་ཨང་ ༡ པོ་ཟྤེར་ནས། ད་ལྟ་ཁང་ལན་ ༡ ཁང་ལན་ ༢ ཁང་ལན་ ༣ པ་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཁང་
ཨང་ཞྤེས་བཅོས་པ་དང་། བོག་མ་དྤེ་ལ་ས་ཡང་འཇུག་གཅྱིག་འཇུག་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདྱིར་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་གྱིས་ཀ་
ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ང་ཕལ་ཆྤེར་སྐུ་ངོ་ཚོགས་གཙོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་བརྤེད་འགོ་གྱི་འདུག  དགོངས་སྤེལ་ཞུ།  
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།) ད་ལྟའྱི་ཟུར་འཛར་ཁ་པ་འདྱི་ལ་ངས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་འོག་དྤེ་ལ་
རྩྱིས་པ་བས། ལས་དྲུང་བས། སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པས་རྒྱངས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ངས་ད་ལྟ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ལ། དྤེ་ཏག་ཏག་འདྲ་པོ་ཞྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།  གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་གོང་སྡྤེ་ཁག་ལ་རྒྱངས་དུས་བརྒྱ་དཔོན་གྱིས་འགན་ཞྱིག་
འཁྱྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་དྤེ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་མཁན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཏག་ཏག་རྤེད་མ་རྤེད།  དྤེ་བོགས་མ་གཏོང་མཁན་ཏག་ཏག་
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རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ས་གནས་བརྒྱ་དཔོན་གྱིས་འགན་ཞྱིག་འཁྱྤེར་དུས། དྤེ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་རྩྱིས་པ། ལས་དྲུང་འདྲ་པོས་བས་པ་ཡྱིན་ན།  
ཏག་ཏག་ཡོད་དམ་མྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག ངས་དྤེ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁང་ཨང་གྱིས་ཡོད་ན་གྱིས་པ་དྤེ་ཡང་བཟོ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྩྱིས་པ། ལས་དྲུང། སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་། དྤེ་འདྲ་བས་ན། བརྒྱ་དཔོན།/ ལས་དྲུང། སོ་ནམ་
སོབ་སྟོན་པ། ལམ་སྟོན་དྤེ། དྤེའྱི་ནང་རྒྱངས་སྟངས་དྤེར་ཟུར་དུ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརྒྱ་དཔོན་དྤེ་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརྒྱ་དཔོན་དྤེ་ཡར་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འགྱིག་ན་བརྒྱ་དཔོན་དྤེ་སྔོན་དྤེར་ཡར་བཅུག གཞྱིས་ཆགས་ཁང་པ་
བརྒྱ་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོར་བརྒྱ་དཔོན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་ཚོར་རྩྱིས་པ་དང་ལས་དྲུང་དྤེ་ཚོས་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་ཁང་
ཞྤེས་པ་གྱིས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་བཅོས་རྒྱུ་དང་། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་བོགས་མ་ཞྤེས་ད་གྱིན་ས་བཅོས་པའྱི་འོག་དྤེར།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ། གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ལ་སྱི་མྱི།  ཁ་ཤས་ལ་བརྒྱ་དཔོན།  ཁ་ཤས་ལ་འགོ་པ།  འདྲ་མྱི་
འདྲ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ལ་དྭགས་བང་ཐང་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་འགོ་པ་རྤེད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་སྱི་མྱི་དང་
བརྒྱ་དཔོན། འདྲ་མྱི་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེར་བརྒྱ་དཔོན་རང་བྱིས་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་གཅྱིག་རྤེད།  གྱིས་པ་དྤེ་
སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེའྱི་ཟུར་འཛར་ལ་གསལ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མར་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་བསྐོས་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ་བསྐོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་གངས་ཀ་ག་ཚོད་བརྒྱང་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ང་ཚོས་འོས་ཤོག་བླུག་དུས་གསུམ་མ་བརྒྱངས་ན་
རྩྱིས་མྤེད་འགོ་གྱི་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བྤེད་དུས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་རྤེད།  དྤེ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་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 དང་པོ་དྤེར་གཞྱིས་ཆགས་མྱིང་། གོང་སྡྤེ་མྱིང་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་། གོང་སྡྤེའྱི་མྱིང་ཞྤེས་
པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟོས་ན་བདྤེ་བ་མྱིན་ནམ། དྤེ་ནས་ཕལ་ཆྤེར་སྔོན་དང་གཅྱིག་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  ད་ལྟ་འདྱིར་བརྒྱ་དཔོན།  རྩྱིས་པ། ལས་
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དྲུང། སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གྱིས་རྒྱོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  རྒྱོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  ཆ་
ཚང་ལ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱིས་འཇུག་དགོས་ཀྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་ཞྤེས་པས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི་མྱིང། གོང་སྡྤེ་ཞྤེས་ལབ་བཞག་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ། འགའ་ཤས་ལ་གོང་སྡྤེའྱི་མྱིང་ཡོད་དམ་མྤེད། གཞྱིས་ཆགས་གོང་སྡྤེ་ཞྤེས་བརོད་པ་ཡྱིན་
ན། འགའ་ཤས་ཀྱི་གོང་སྡྤེར་ཨང་ཀྱི་རྤེད། འགའ་ཤས་ཀྱི་གོང་སྡྤེར་མྱིང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརྒྱ་དཔོན་དྤེ་མ་བརྒྱབས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་འདྱིར་རྩྱིས་པ།  
ལས་དྲུང། སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  རྒྱངས་མཁན་རྒྱག་དགོས་མཁན་དྤེ་སོ་ནམ་
སོབ་སྟོན་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་མྤེད་སའྱི་ས་ཆ་ལ་རྩྱིས་པ་དང་ལས་དྲུང་གང་རུང་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་རྤེད།  དགོངས་
པ་བཞྤེས་སྟངས་དྤེར། འཇོག་ཕོགས་དྤེ་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། བརྒྱ་དཔོན་དང་བཅུ་དཔོན། སྱི་མྱི་དྤེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ལས་རྱིམ་
གཅྱིག་གྲུབ་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། དྤེའྱི་སྒང་ལ་མཆན་བརྒྱབས་ནས་གནང་མཁན་དྤེ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་དྤེ་མྤེད་ན་རྩྱིས་པ།  ལས་དྲུང་དྤེ་རྤེད་
འདུག 
 
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་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དགོས་མྱི་འདུག་གསུང་སྐབས་ངས་དགོས་འདུན་ལབ་ན་ཁྱད་མཚར་འདྲ་ཞྱིག་འདུག  ལས་ཀ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པར་ལས་ཀ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་མྤེད།  ཐོ་འགོད་པའྱི་སྐབས་སུ་སུས་
འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྩྱིས་པས་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ལས་དྲུང་གྱིས་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད།  བརྒྱ་དཔོན་དང་།  བཅུ་
དཔོན་སོགས་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱིར་བསྐོས་ནས་དྤེའྱི་ནང་ནས་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་སོ་
ནམ་སོབ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་ན།  བརྒྱ་དཔོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  སྱི་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་
ནམ་རྒྱུན་ལམ་སོལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དྤེ།  དཔྤེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་བ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་གོང་གཅྱིག་ལ་བརྒྱ་དཔོན་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  བཅུ་དཔོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  བཅུ་དཔོན་སོ་སོ་ལ་ཁང་མྱིག་བགོ་བཤའ་བརྒྱབས།  སྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་
གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བཅུ་དཔོན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚང་ ༢༥ ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་བཅུ་དཔོན་
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བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  འགྤེང་རྒྱུའྱི་འགན་དྤེ་གོང་སྡྤེ་རང་གྱི་བརྒྱ་དཔོན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད།  འགོ་པ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད།  བཅུ་
དཔོན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་བསྐང་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་དོན་རྣམས་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  ཞུ་དག་གཏོང་བ་
དྤེ་རྩྱིས་པ་དང་།  ལས་དྲུང་། སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་སུས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེས་མཚན་རགས་ཞྱིག་
བསྐྱོན། དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་མཚན་རགས་བསྐྱོན་ནས་གཏན་འབྤེབས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་གནས་བབས་ཅྱིག་རྤེད་འདུག  
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་འོག་དྤེ་ལ་བརྒྱ་དཔོན་དང་། བཅུ་དཔོན། རུ་དཔོན། ཟྤེར་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་འཁོད་བསྡད་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེའྱི་
ཚབ་ལ་མྱིང་དང་། གོ་གནས། གོ་གནས་དྤེ་སུས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོ་གནས་དྤེ་བཀོད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ས་རགས་ཤྱིག་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན།  གཅྱིག་
གྱུར་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེར་ཞུ་དག་གཏོང་མཁན་གྱི་འགན་དྤེ་སུ་ལ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྩྱིས་པ་དང་།  ལས་དྲུང་། སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་བཅས་དྤེ་
གསུམ་ལ་འགན་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསལ་པོ་བས་ནས་སད་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། མྱིང་དྤེ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། འགན་དྤེ་སུ་དང་སུས་འཁུར་གྱི་ཡོད་མྤེད་
གསལ་པོ་མྤེད་སྟབས། རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསལ་པོ་མྱི་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། དྤེར་བརྤེན་འདྱི་འདྱི་འདྲ་བས་ནས་བཞག་ནའང་
ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་གྱིན་བརྒྱ་དཔོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  ངས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན།  
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་དང་གོང་སྡྤེའྱི་མྱིང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་གོང་སྡྤེ་རང་གྱིས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་སོང་།  གོང་སྡྤེའྱི་བརྒྱ་དཔོན་དྤེ་ཚོས་ཐོ་སད་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། འགན་ཁུར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འགན་ཁུར་དྤེ་སུས་ཁུར་གྱི་རྤེད་ལབ་ན།  རྩྱིས་པ་དང་ལས་དྲུང་སུ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་གྱིས་ཁུར་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ས་རགས་སུས་བརྒྱབས་ནའང་དྤེས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གོང་སྡྤེའྱི་བརྒྱ་དཔོན་དྤེ་ཚོ་ལ་
ཐོ་སོད་ལབ་ན་ཐོ་སད་ཀྱི་རྤེད་ཀང་འགན་ཁུར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འགན་ཁུར་སུ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ན།  ས་རགས་སུས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
ལ་འགན་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་སོགས་ཚང་མ་བརྒྱ་དཔོན་གྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག ངས་དྤེ་ག་རང་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
 
 



9 
 

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འགྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་དྲན་
གྱི་འདུག སྱི་མྱི། བརྒྱ་དཔོན། གོང་སྡྤེའྱི་དཔོན་པོ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་
ཀར་བསྐོས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་
འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པས་ཐད་ཀར་འགན་ཁུར་འགོ་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཤམ་འོག་ནས་བ་སྤུ་སྣོན་ཚུལ་
དུ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་དྤེ་ཚོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་བྱུས་གཏོགས་གང་ཡང་བྤེད་ཀྱི་མྤེད་སྟབས།  
འདྱི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་བཟོ་བཅོས་ནྱི་འདྱི་རྤེད། ཟུར་འཛར་ ‘ཁ’ ཞྤེས་པའྱི་ ཁ དྤེའྱི་ཟུར་གྱི་རགས་གྱིས་ ‘ ‘ དྤེ་གའུ་ཤད་ ༽ རྒྱག་རྒྱུ་དང་། 
གཞྱིས་ཆགས་མྱིང་།______________གོང་སྡྤེ་མྱིང་།______ཞྤེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་དྤེ་བསུབ་ནས། 
གཞྱིས་ཆགས།______________གོང་སྡྤེ།______ཞྤེས་བཅོས་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན། ཁང་ལན། ཞྤེས་པ་དྤེ།  ཁང་ཨང་། ཞྤེས་བཟོ་རྒྱུ་དང་།  
བོག་མ་གཏོང་ཡུལ་ཞྤེས་སོགས་ཀྱི་བོག་དྤེར་ས་ཡང་འཇུག་ཅྱིག་བཅུག་ནས་བོགས་མ་གཏོང་ཡུལ་ཞྤེས་སོགས་དང་།  དྤེའྱི་འོག་གྱི་ཁང་ལན།  
དྤེ་ཁང་ཨང་དུ་བཅོས་ནས། 

ཟུར་འཛར་ ཁ༽ 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་______ཞྱིང་ས་རང་འདྤེབས་དང་བོགས་མ་གཏོང་ལྤེན་ཇྱི་བྤེད་ཞྱིབ་གནས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།  
(ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཚུད་ཞྱིབ་གནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས།) 
གཞྱིས་ཆགས།______________གོང་སྡྤེ།______ 
ཨང༌། ནང་མྱི་འགན་

འཁུར་བའྱི་
མྱིང༌། 

ཁང་
ཨང་། 

ནང་མྱི་
གངས། 

ཐོབ་སྐལ་
ཨྤེ་ཀར་
གངས། 

རང་
འདྤེབས་ཨྤེ་
ཀར་གངས། 

བོགས་
ལྤེན་ཨྤེ་
ཀར་

གངས། 

འདྤེབས་
ལས་

བསྡོམས་
ཨྤེ་ཀར་
གངས། 

བོགས་མ་གཏོང་ཡུལ་ཞྱིང་པའྱི་ཞྱིབ་གནས། 
ཟུར་
བརོད། 

མྱིང༌། ཁང་ཨང་། གོང་སྡྤེ། ཨྤེ་
ཀར་

གངས། 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
བསྡོམས།           
རྩྱིས་པ།/ལས་དྲུང/སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ།    ས་གནས་འགོ་འཛིན། 
མྱིང།______________ས་རགས།______མྱིང།______________ས་རགས།______ 
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འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཟུར་འཛར་ག་པ་འདྱི་
ཁ་པ་ནས་ག་པར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསྣམས་
ཕྤེབས་མྱི་འདུག འདྱི་བཟོ་བཅོས་བྤེད་ཀྱིན་བྤེད་ཀྱིན་བས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ལུས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གསུང་རོགས་གནང་། 

 
ཟུར་འཛར། ‘ག’ 

༄༅། །གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་སྐལ་མ་ཐོབ་པའྱི་སྒུག་ཐོ་འགོད་དྤེབ་ཀྱི་གཏན་འབྤེབས་རྤེའུ་མྱིག  
༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ༡༥ ༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༩ 

ཨང༌། མྱིང༌། ཕོ་
མོ། 

སྐྱྤེ་
ཡུལ
། 

སྐྱྤེ་
ཚེས
། 

བཟའ་
ཕའྱི་
མྱིང༌། 

གཞྱིས་
ཆགས་

སུ་
ཡོང་
ཡུལ། 

གཞྱིས་
ཆགས་
སུ་མ་
འབོར་
སྔོན་གྱི་
འཚོ་
ཐབས 

སྐྱབས་
བཅོལ་
དུ་ཡོང་
སྟངས་
དང་

འབོར་
ཚེས། 

སྐྱབས་
བཅོལ་
ལག་
འཁྱྤེར་
ཞུ་ཡུལ་
དང་
ཨང༌། 

དཔྱ་
ཁལ་
ལག་
དྤེབ་
ཞུ་

ཡུལ་
དང་
ཨང༌། 

གཞྱིས་
ཆགས་

སུ་
འབོར་
སྟངས་
དང་

འབོར་
ཚེས། 

གསར་
སྐྱྤེས་
ཡྱིན་ན་
གོང་སྡྤེ་
དང་
ཁྱྱིམ་
རགས་
ཨང༌། 

ས་
སྐལ་
ཐོབ་
ཚེས། 

ས་
སྐལ་
རྒྱ་

ཁྱོན། 

ས་
ཐོབ་
གོང་
སྡྤེ་
དང་
ཁྱྱིམ་
ཨང༌། 

རྡོ་
རགས
་ཨང༌། 

འདས་
ཚེས་
སམ། 
ཕྱིར་
ཐོན་
ཚེས། 

ཟུར་
བརོད། 

༡                   
༢                   
༣                   
༤                   

ཟུར་མཆན། གོང་སྡྤེ་སོ་སོར་གོང་གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིམ་དྤེབ་རྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་བདག་ར་རྩ་འཛིན་
དགོས་པ་དང།  མ་དྤེབ་ནང་མྱིང་ཐོ་གསར་འཇུག་དང་ཕྱིར་འཐྤེན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་གཞྱི་འཛིན་བ་ཡུལ་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་སོ་སོས་ཡྱིག་
ཐོག་ཏུ་འབུལ་དགོས་པ་དང།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྤེན་དང་མཐུན་མྱིན་སོགས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟྤེ་མ་དྤེབ་ཏུ་འགོད་
དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེ་མཚུངས་སྱི་བརྒྱའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་ཆུང་ཡང་སྣོད་འཇུག་ར་ཚགས་དགོས་པ་ཡྱིན། 
 
༄༅། །གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་སྐལ་མ་ཐོབ་པའྱི་སྒུག་ཐོ་འགོད་དྤེབ་ཀྱི་གཏན་འབྤེབས་རྤེའུ་མྱིག ཟུར་འཛར། ‘ག’ 
ག་འདྱིའྱི་ཚིག་བཅོས་རྱིང་པ་ཞྤེས་བསྣམས་མྱི་འདུག ཡང་ན་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ཞྤེས་རྱིང་པ་ཞྱིག་འཁྱྤེར། དྤེ་ནས་གསར་པ་ཞྤེས་གསར་པ་ཞྱིག་
འཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་འདྱིར་ཟུར་འཛར་ཁ་པ་ག་པར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་པ་ག་པར་བསྒྱུར་བ་རྤེད་ཀང་།  
སྔོན་མའྱི་ ༢༠༡༡།༡༠།༡༤ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གྱིས་པར་བསྐྱར་བཅོས་བས་པའྱི་ཚིག་རྱིང་པ་དྤེ་འདྱིར་ཏག་ཏག་
ཁུར་མྱི་འདུག ཚོགས་གཙོས་ཞུ་དག་ཏག་ཏག་བཏང་བའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཚོགས་དྲུང་གྱིས་ཀ་གོས་ཚོགས་ནང་མྤེད་པའྱི་སྐབས་འཁྤེལ་གྱི་
འདུག ཚོགས་དྲུང་ལ་ཟུར་འཛར་ཁ་པ་ག་པ་ལ་བསྒྱུར་བའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་གཅྱིག་འཁྱྤེར་ཤོག་བརོད་རོགས།  སྱིག་གཞྱིའྱི་ཤོག་གངས་  
༡༢༨ ལ་གཟྱིགས། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་དྤེབ་རྤེ་རྤེ་ཕུལ་ཡོད་བསམས་སོང་།  སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་དྤེབ་གཟུགས་ཤྱིག་
རྤེ་རྤེ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཟུར་འཛར་ཁ་པ་དྤེར་ཁའྱི་སྒང་ལ་གུག་ཁྱྱིམ་འབྱི་སྟངས་དྤེ་ག་ལ་གྱིས་བྱིས་འདུག  དྤེ་
ཚང་མ་དང་གཅྱིག་འགྱུར་དུ་བཅོས་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐྱྤེ་ཡུལ་ཞྤེས་པར་ས་རྤེས་འཇུག་ཡོད་མ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་བྤེད་
ཀྱིན་བྤེད་ཀྱིན་བས་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་དམ།  དྤེ་མྱིན་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་ན་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་གསར་པ་གྱིས་མམ་དུ་ཁུར་ཡོང་དགོས་པ་
རྤེད། འགྱུར་བ་བཏང་མྤེད་པར་རང་འཇགས་ཡྱིན་ན།  སྔོན་མའྱི་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་རང་འཇགས་ཁུར་ཡོང་དགོས་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་བསྣམས་
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ཕྤེབས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཨང་ཀྱི་  ༡ ༢ ༣ ཞྤེས་འཕྤེད་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་  ༡༩ བར་དུ་ཡོད་པ་དང་།  དྤེ་ནས་ཨང་།  མྱིང་། ཕོ་མོ། སྐྱྤེ་ཡུལ་ཞྤེས་པའྱི་
སྐྱྤེས་དང་། དང་པོ་ཚོགས་གཙོས་གཅྱིག་ཞུ་རུ་འཇུག་རོགས་དྤེ་ནས་ལྷག་ན་གསུང་རོགས།  སྐྱྤེ་ཚེས་སྐྱྤེ་ལ་ས་རྤེས་འཇུག་བཅུག་རྒྱུ་དང་།  
བཟའ་ཕའྱི་མྱིང་མ་རྤེད། བཟའ་ཟླའམ་ཕ་མྱིང་ཞྤེས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཡོང་ཡུལ། འདྱི་རང་འཇགས། གཞྱིས་ཆགས་
སུ་མ་འབོར་སྔོན་གྱི་འཚོ་ཐབས།  འདྱི་ལ་ཤད་ཅྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག  སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་སྟངས་དང་འབོར་ཚེས།  འདྱི་རང་འཇགས།  
སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱྤེར་ཞུ་ཡུལ་དང་ཨང་།  འདྱི་འགྱིག་པ་དང་།  དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་ཞུ་ཡུལ་དང་ཨང་ཞྤེས་པ་དྤེ།  དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་ཞུ་
ཡུལ་དང་ཨང་ཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིར་དངུལ་ཞྤེས་བཟོ་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་།  དྤེ་མྱིན་པ་གཞན་རྣམས་ཚང་མ་འགྱིག་འདུག  ༡༢ 
གཞྱིས་ཆགས་སུ་འབོར་སྟངས་དང་འབོར་ཚེས།  ༡༣ གསར་སྐྱྤེས་ཡྱིན་ན་གོང་སྡྤེ་དང་ཁྱྱིམ་རགས་ཨང་།  ༡༤ ས་སྐལ་ཐོབ་ཚེས།  ༡༥ ས་
སྐལ་རྒྱ་ཁྱོན། ༡༦ ས་ཐོབ་གོང་སྡྤེ་དང་ཁྱྱིམ་ཨང་། ༡༧ རྡོ་རགས་ཨང་། ༡༨ འདས་ཚེས་སམ་ཕྱིར་ཐོན་ཚེས། ༡༩ ཟུར་བརོད་བཅས་དྤེ་རྣམས་
འགྱིག་འདུག 

སྔོན་མའྱི་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་རྱིམ་པ་དྤེར།  མར་གཞུང་ལ་ཨང་ཀྱི་  ༡ ནས ༧ བར་དུ་བཀོད་འདུག  ༧ བར་དུ་བཀོད་རྒྱུ་དང་།  ཟུར་
མཆན་འདྱིའྱི་གོར་གོར་གྱིས་ཡོད་པ་དྤེ་མར་འདོན་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་ནས་གོང་སྡྤེ་སོ་སོར་གོང་གསལ་རྤེ་འུ་མྱིག་གྱི་ཚེག་དྤེ་མར་འདོན་རྒྱུ་དང་།  
རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིམ་དྤེབ་རྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལས་ཁང་དུ་བཅོས་ནས་ལས་ཁང་དུ་བདག་ར་རྩ་འཛིན་
དགོས་པ་དང་། མ་དྤེབ་ནང་མྱིང་ཐོ་གསར་འཇུག་དང་ཕྱིར་འཐྤེན་སོགས་ཀྱི་ཚབ་ལ་བཅས་བཅོས་ནས་བཅས་ཀྱི་སྐབས་གཞྱི་འཛིན་བ་ཡུལ་
སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་སོ་སོས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་འབུལ་དགོས།  ཞྤེས་པ་ལས་པ་དང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ཆ་རྤེན་དང་མཐུན་མྱིན་སོགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། མཐུན་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟྤེ་མ་དྤེབ་ཏུ་འགོད་དགོས་པ་ཡྱིན།  དྤེ་མཚུངས་
སྱི་བརྒྱའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་ཆུང་ཡང་། འདྱིར་སྣོད་འཇུག་ར་ཚགས་དགོས་པ་ཡྱིན། ཞྤེས་གོ་བརྡ་འཕོད་དང་མྱི་འཕོད་ཀྱི་ཚིག་འཐོལ་པ་དྤེ་འདྲ་
བཅུག་འདུག  འདྱི་ཡོད་མ་རྤེད།  འདྱིའྱི་ཚབ་ལ་ཡྱིག་ཆུང་ཁུངས་སུ་ར་ཚགས་བྤེད་དགོས་ཞྤེས་བཅོས་དགོས་པ་རྤེད།  འདྱི་ཕྱི་ལོ་  
༢༠༡༡།༡༠།༡༤ ྱིན་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་དག་ཆ་ཚང་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ནང་དོན་དངོས་དྤེ་ཁ་དྤེ་ག་ལ་བསྒྱུར་བ་དྤེ་
གཅྱིག་པུ་རྤེད། ཚིག་དྤེ་དག་དྤེ་སྔོན་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རང་འཇགས་རྤེད། འདྱི་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ནོར་བཅོས་དང་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ། 
ཟུར་འཛར་ ག༽ 

༄༅། །གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་སྐལ་མ་ཐོབ་པའྱི་སྒུག་ཐོ་འགོད་དྤེབ་ཀྱི་གཏན་འབྤེབས་རྤེའུ་མྱིག  
༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ༡༥ ༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༩ 

ཨང༌། མྱིང༌། ཕོ་
མོ། 

སྐྱྤེས་
ཡུལ། 

སྐྱྤེས་
ཚེས། 

བཟའ་
ཟླའམ། 

ཕ་
མྱིང༌། 

 

གཞྱིས་
ཆགས་

སུ་
ཡོང་
ཡུལ། 

གཞྱིས་
ཆགས་
སུ་མ་
འབོར་
སྔོན་
གྱི་
འཚོ་

ཐབས། 

སྐྱབས་
བཅོལ་
དུ་ཡོང་
སྟངས་
དང་

འབོར་
ཚེས། 

སྐྱབས་
བཅོལ་
ལག་
འཁྱྤེར་
ཞུ་

ཡུལ་
དང་
ཨང༌། 

དཔྱ་
དངུལ་
ལག་
དྤེབ་
ཞུ་

ཡུལ་
དང་
ཨང༌། 

གཞྱིས་
ཆགས་

སུ་
འབོར་
སྟངས་
དང་

འབོར་
ཚེས། 

གསར་
སྐྱྤེས་
ཡྱིན་

ན་གོང་
སྡྤེ་དང་
ཁྱྱིམ་
རགས་
ཨང༌། 

ས་
སྐལ་
ཐོབ་
ཚེས། 

ས་
སྐལ་
རྒྱ་

ཁྱོན། 

ས་
ཐོབ་
གོང་
སྡྤེ་
དང་
ཁྱྱིམ་
ཨང༌། 

རྡོ་
རགས་
ཨང༌། 

འདས་
ཚེས་
སམ། 
ཕྱིར་
ཐོན་
ཚེས། 

ཟུར་
བརོད། 

༡                   
༢                   
༣                   
༤                   
༥                   
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༦                   
༧                   
ཟུར་མཆན། གོང་སྡྤེ་སོ་སོར་གོང་གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིམ་དྤེབ་རྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་བདག་ར་རྩ་འཛིན་
དགོས་པ་དང༌།  མ་དྤེབ་ནང་མྱིང་ཐོ་གསར་འཇུག་དང་ཕྱིར་འཐྤེན་བཅས་ཀྱི་སྐབས་གཞྱི་འཛིན་བ་ཡུལ་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་སོ་སོས་ཡྱིག་
ཐོག་ཏུ་འབུལ་དགོས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྤེན་དང་མཐུན་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟྤེ་མ་དྤེབ་ཏུ་འགོད་དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེ་
མཚུངས་སྱི་བརྒྱའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་ཆུང་ཡང་ཁུངས་སུ་ར་ཚགས་བྤེད་དགོས། དྤེ་ནས་ཟུར་འཛར་ང་པ་དྤེ། གསར་འཇུག་རྤེད། 
 

ཟུར་འཛར་ ‘ང་།’ 
༄༅།། །མངའ་གཞུང་ས་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་ཇྱི་བྤེད་ཐོ་འགོད་མ་དྤེབ། 

གཞྱིས་ཆགས་མྱིང་།______________གོང་སྡྤེ་མྱིང་།______ 
ཨང༌། ནང་མྱི་འགན་

འཁུར་བའྱི་མྱིང༌། 
ཁང་
ལན། 

ནང་མྱི་
གངས། 

ས་ཞྱིང་ཨྤེ་
ཀར་གངས། 

ཨྤེ་ཀར་རྤེ་ལ་ས་
ཁལ་འབབ་སྒོར། 

བསྡོམས་
སྒོར། 

ཕྱི་ལོ་______ 
ཟུར་བརོད། 

       བྱུང་འཛིན་ཨང་། ཚེས་
གངས། 

སྒོར། 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
བསྡོམས།         
འདྱི་ལ་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་མྱིང་དང་གོང་སྡྤེ་མྱིང་ཞྤེས་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས།  གཞྱིས་ཆགས།  ཞྤེས་མྱིང་མར་བསུབ་རྒྱུ་དང་།  
གོང་སྡྤེ། ཞྤེས་མྱིང་དྤེ་མར་བསུབ་རྒྱུ་བས། ཨང་། ནང་མྱི་འགན་འཁུར་བའྱི་མྱིང་། ཁང་ལན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁང་ཨང་ཞྤེས་བཟོ་རྒྱུ་བས།  
ནང་མྱི་གངས། ས་ཞྱིང་ཨྤེ་ཀར་གངས། ཨྤེ་ཀར་རྤེ་ལ་ས་ཁལ་འབབ་སྒོར། འབབ་འདྱི་ལ་འ་སྔོན་འཇུག་དགོས་པ་རྤེད་དམ། འགྱིག་
གྱི་འདུག་གམ།  བསྡོམས་སྒོར།  ཕྱི་ལོ་   ་ལོ་གངས་དྤེ་བྱི་ས་དང་།  བྱུང་འཛིན་ཨང་།  ཚེས་གངས། སྒོར། ཟུར་བརོད། དྤེ་ནས། 
བསྡོམས། དྤེ་དག་བས་པའྱི་ཐོག 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་མགོའ་ིའོག་དྤེས་ན་ཤད་འཐོལ་པ་ཞྱིག་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཡྱིག་མགོའ་ིའོག་གྱི་ཤད་འཐོལ་པ་དྤེ་བསུབ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་ང་དྤེར་ཡང་གོང་བཞྱིན་གའུ་ཤད་༼༽བཟོ་རྒྱུ་བས། འདྱི་རྣམས་བརོད་པ་གསུམ་
པའྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁྱྤེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཟུར་འཛར་ ང༽ 
༄༅། །མངའ་གཞུང་ས་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་ཇྱི་བྤེད་ཐོ་འགོད་མ་དྤེབ། 
གཞྱིས་ཆགས།______________གོང་སྡྤེ།______ 
ཨང༌། ནང་མྱི་འགན་

འཁུར་བའྱི་མྱིང༌། 
ཁང་
ཨང༌། 

ནང་མྱི་
གངས། 

ས་ཞྱིང་ཨྤེ་
ཀར་གངས། 

ཨྤེ་ཀར་རྤེ་ལ་ས་
ཁལ་འབབ་སྒོར། 

བསྡོམས་
སྒོར། 

ཕྱི་ལོ་______ 
ཟུར་བརོད། 

       བྱུང་འཛིན་ཨང་། ཚེས་
གངས། 

སྒོར། 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
བསྡོམས།         
དྤེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་  ༦ པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༤ པ་ནང་གསལ་སྱིག་འཛུགས་ཁག་དང༌།  ཁྱབ་
ཁོངས་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐོའ་ིཐོག་ཁ་སྣོན་རྒྱག་དགོས་པ་ཁག་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟྤེང་
ཕུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་། དྤེའྱི་གསལ་བཤད་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཡང་དྤེའྱི་སྟྤེང་དུ་མམ་དུ་སར་ནས་ཁྱྤེར་ཡོད། དྤེས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་པར་
གང་ཡང་བཟོ་ཡྱི་མ་རྤེད་སྙམ། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བསྣན་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཡང་འདྱིར་ཡོད། འདྱི་འཆར་འབུལ་ཞུ་མཁན་དྤེ་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་  ༦ པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༤ པ་ནང་གསལ་སྱིག་
འཛུགས་ཁག་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐོ་གཏན་འབྤེབས་གནང་བཞག་པའྱི་ཤོག་ལྷྤེ་གྱིས་ཡོད་པ་དྤེ་སན་འབུལ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  འདྱིའྱི་ནང་ལ་དྤེ་སྔོན་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་ད་རྤེས་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ དང་ 
༡༤ སོ་སོ་ལ་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་དང་པོ་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྐོངས་ཚོགས་བྱུང་བ་རྤེད།  སྐབས་དྤེར་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་གྱི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ནས་སྔར་ལྟར་རང་གཞུང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་རྩྱིས་ཞྱིབ་བ་
དགོས་པ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁོང་རྣམ་པས་མོས་མཐུན་དང་།  དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཙང་མ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
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ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གསུང་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་།  དྤེ་བཞྱིན་འདྱི་གཏན་
འབྤེབས་གནང་བ་དྤེའང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་བཀའ་ཤག་ལྷན་འཛོམས་སྐབས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་
གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ ༨་༡་༢༣ བར་དུ་སྔོན་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སྱི་མཐུན་མམ་འབྤེལ་དང་མམ་འབྤེལ་ཁག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་ ༨་༡་༢༤ ནས་ ༨་༡་༤༥ བར་དུ་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་  ༢༢ ཀྱི་མཚན་དྤེ་ད་ལན་ཟུར་འཛར་གྱི་ངོ་བོར་གཏན་
འབྤེབས་བས་ནས་སན་འབུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༤ ནང་གསལ་སྱིག་འཛུགས་ཁག་དང༌། ཁྱབ་
ཁོངས་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐོ་གཏན་འབྤེབས། 

༨༽སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསྤེས་ ༤ པ་དགོངས་དོན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་  ༦ ནང་གསྤེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་མ་ཚུད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རང་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐོ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པ། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དྤེ་ལྟའྱི་རང་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་གྱི་མཚན་ཐོ། 
༨་༡་༡ བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༢ ལུགས་བསམ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོ་ནམ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༣ འདོད་རྒུ་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༤ བདྤེ་སྐྱྱིད་སར་གསོ་བོད་མྱིའྱི་སོ་ནམ་གཞྱི་རྱིམ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༥ ཧོན་སུར་རབ་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོ་ནམ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༦ དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱི་རྱིམ་སོ་ནམ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༧ ཨོ་ཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༨ མན་སར་ཕན་བདྤེ་གྱིང་མྱི་སྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༩ སན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༠ ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༡ ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༢ བསྟན་འཛིན་སྒང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༣ ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་ལྷོ་བང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༤ རྡ་ས་བོད་མྱིའྱི་མམ་ལས་བཟོ་ག། 
༨་༡་༡༥ རཱ་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༦ བསུ་ན་མདའ་བཀྱིས་གྱིང་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༧ ཤར་ཁུམ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༨ ཇོ་འཁྤེལ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༩ སོག་ར་བཀྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༢༠ ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་འོ་མ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༢༡ སྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་འོ་མ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༢༢ སྤེལ་ཀོབ་བདྤེ་སར་འོ་མ་མམ་འབྤེལ། 
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༨་༡་༢༣ ཀོ་ལྱི་གྷལ་འོ་མ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༢༤ ཌལ་ཧོར་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་ལག་ཤྤེས་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༢༥ སྱིམ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་རང་འཚོ་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༢༦ སྱིར་བོད་ཚོགས་ལག་ཤྤེས་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༢༧ སྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆྤེན་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༢༨ སྱིར་སྡྤེ་དགྤེ་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༢༩ སྤུ་རུ་ལྦ་ལ་ས་སྐྱ་ཚོགས་པ། 
༨་༡་༣༠ སོན་ཉ་ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱིའྱི་བཟོ་ཚོགས། 
༨་༡་༣༡ སོན་ཉོ་བཀྱིས་གྱིག་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༣༢ ཧ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༣༣ བོད་ཀྱི་བོན་པོ་ཚོགས་པ། 
༨་༡་༣༤ ཀུམ་རའོ་སྒ་པ་བདྤེ་དོན་ཚོགས་པ། 
༨་༡་༣༥ རཇ་སྤུར་བུྤེད་མམ་ལས་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༣༦ ས་ཉོན་ཁམས་ཀཿཐོག་ཚོགས་པ། 
༨་༡་༣༧ བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་མམ་ལས་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༣༨ བཀྱིས་ལོངས་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༣༩ བལ་ཡུལ་འཇོ་འཁྤེལ་ཕུན་གྱིང་མ་ལག་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༤༠ བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༤༡ བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྱིས་གྱིང་བཟོགྲྭ། 
༨་༡་༤༢ བལ་ཡུལ་སོག་ར་གོ་སྱིག་ཚོགས་པ་མ་ལག 
༨་༡་༤༣ ཝ་ལུང་བསམ་འཕྤེལ་གྱིང་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༤༤ ར་སུ་ཝ་དགྤེ་རྒྱས་གྱིང་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༤༥ ཤར་ཁུམ་བདྤེ་གྱིང་བཟོ་གྲྭ་བཅས། 
སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༧ པའྱི་ཐོག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟྤེང་འབུལ་ལམ་
ཞུས། འཆར་འབུལ་ཞུ་མཁན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ནང་ལ་དག་ཆ་ནོར་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དྤེ་ཚོ་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་།  དྤེ་དང་གོང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་
གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་  ༦ པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༤ པའྱི་དགོངས་དོན།  སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་  ༦ པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༡ ནས་ ༣ བར་མ་ཚུད་པའྱི་བོད་
མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རང་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐོ་ཟུར་འཛར་ ༨ པ་ཞྤེས་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
ད་ལྟའྱི་རང་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་གྱི་མཚན་ཐོ་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་གོང་དུ་  ༨་༡ ཞྱིག་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་སྔོན་མའྱི་རྱིང་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྤེ་དང་དྤེ་ཞྤེས་  ༨་༡་༡ ༨་༡་༢ ༨་༡་༣ ཞྤེས་རྱིམ་པས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡར་འཇུག་རྒྱུར་དང་།  
གསར་དུ་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་གཅྱིག་བཅུག་པ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་དག་ཆ་མ་འགྱིག་པ་ཁག་གཅྱིག་འདུག  ༨་༡་༢༤ དྤེ་ལ་ཌལ་ཧོར་སྐྱབས་བཅོལ་
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ཟྤེར་བའྱི་ཧོར་དང་སྐྱབས་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཚེག་ཅྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ༨་༡་༢༩ དྤེ་ལ་སྤུ་རུ་ལྦ་ལ་ཟྤེར་བ་དྤེར།  ལ་བ་བཏགས་ལྦ་དྤེ་ཝ་ལ་
བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  སྤུར་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་ཚོགས་པ་ཞྤེས་དང་།  དྤེ་ནས་ ༨་༡་༣༡ སོན་ཉོ་དྤེ་ཉོ་མ་ཡྱིན་པར་ཌ་ལ་བཟོ་རྒྱུ་དང་།  བཀ་ཤྱིས་གྱིག་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་རྤེས་འཇུག་ག་དྤེ་ང་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  ༨་༡་༣༢ འདོད་རྒ་ཞྤེས་པའྱི་རྒ་དྤེར་ཞབས་ཀྱུ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་རྒུ་དང་།  
གཡུལ་རྒྱས་ཞྤེས་པའྱི་རྤེས་འཇུག་ས་མ་ཡྱིན་པར་རྤེས་འཇུག་ལ་བརྒྱབ་ནས་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་ཞྤེས་དང་།  ༨་༡་༣༩ བལ་ཡུལ་འཇོ་འཁྤེལ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་སྔོན་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་འ་སྔོན་འཇུག་མྱི་འདུག གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་ཆྤེད་དུ་འ་དྤེ་བསུབ་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་ ༨་༡་༤༣ ལྦ་
ལུང་དྤེ་ཝར་བཟོས་ནས་ཝ་ལུང་དང་། ༨་༡་༤༤ པའྱི་ར་སུ་ལྦ་དྤེ་ཝར་བཟོ་རོགས་གནང་། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་བཅོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
གསོལ་ཅོག་སྒང་ལ་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན། མ་འོངས་པར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་བསྣན་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༤ ནང་གསལ་སྱིག་འཛུགས་ཁག་དང༌། ཁྱབ་
ཁོངས་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐོ་གཏན་འབྤེབས། 

༨༽ སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསྤེས་ ༤ པ་དགོངས་དོན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསྤེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་མ་ཚུད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རང་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐོ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པ། 
༨་༡ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དྤེ་ལྟའྱི་རང་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་གྱི་མཚན་ཐོ། 
༨་༡་༡ བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༢ ལུགས་བསམ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོ་ནམ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༣ འདོད་རྒུ་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༤ བདྤེ་སྐྱྱིད་སར་གསོ་བོད་མྱིའྱི་སོ་ནམ་གཞྱི་རྱིམ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༥ ཧོན་སུར་རབ་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོ་ནམ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༦ དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱི་རྱིམ་སོ་ནམ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༧ ཨོ་ཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༨ མན་སར་ཕན་བདྤེ་གྱིང་མྱི་སྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༩ སན་ད་ར་ནོར་རྒྱལ་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༠ ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༡ ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༢ བསྟན་འཛིན་སྒང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ།  
༨་༡་༡༣ ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་ལྷོ་བང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༤ རྡ་ས་བོད་མྱིའྱི་མམ་ལས་བཟོ་ག། 
༨་༡་༡༥ རཱ་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༦ བསུ་ན་མདའ་བཀྱིས་གྱིང་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༧ ཤར་ཁུམ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༨ ཇོ་འཁྤེལ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༡༩ པོག་ར་བཀྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༢༠ ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་འོ་མ་མམ་འབྤེལ། 
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༨་༡་༢༡ སྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་འོ་མ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༢༢ སྤེལ་ཀོབ་བདྤེ་སར་འོ་མ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༢༣ ཀོ་ལྱི་གྷལ་འོ་མ་མམ་འབྤེལ། 
༨་༡་༢༤ ཌལ་ཧོར་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་ལག་ཤྤེས་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༢༥ སྱིམ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་རང་འཚོ་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༢༦ སྱིར་བོད་ཚོགས་ལག་ཤྤེས་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༢༧ སྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆྤེན་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༢༨ སྱིར་སྡྤེ་དགྤེ་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༢༩ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་ཚོགས་པ། 
༨་༡་༣༠ སོན་ཉ་ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱིའྱི་བཟོ་ཚོགས། 
༨་༡་༣༡ སོན་ཌོ་བཀྱིས་གྱིང་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༣༢ ཧ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༣༣ བོད་ཀྱི་བོན་པོ་ཚོགས་པ། 
༨་༡་༣༤ ཀུམ་རའོ་སྒ་པ་བདྤེ་དོན་ཚོགས་པ། 
༨་༡་༣༥ རཇ་སྤུར་བུྤེད་མམ་ལས་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༣༦ ས་ཉོན་ཁམས་ཀཿཐོག་ཚོགས་པ། 
༨་༡་༣༧ བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་མམ་ལས་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༣༨ བཀྱིས་ལོངས་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༣༩ བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁྤེལ་ཕུན་གྱིང་མ་ལག་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༤༠ བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༤༡ བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྱིས་གྱིང་བཟོ་གྲྭ། 
༨་༡་༤༢ བལ་ཡུལ་སོག་ར་གོ་སྱིག་ཚོགས་པ་མ་ལག 
༨་༡་༤༣ ཝ་ལུང་བསམ་འཕྤེལ་གྱིང་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༤༤ ར་སུ་ཝ་དགྤེ་རྒྱས་གྱིང་བཟོ་གྲྭ 
༨་༡་༤༥ ཤར་ཁུམ་བདྤེ་གྱིང་བཟོ་གྲྭ་བཅས། 
ཡྱིག་ཆ་ག་སྱིག་འདུག་གམ། པར་གོག་ཟྱིན་པ་དང་ཁྱྤེར་ཡོང་རོགས། ད་གྱིན་གྱི་ྱིན་ག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བཟོས་
ཚར་བ་ཡྱིན་ན་དོ་དགོང་བར་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས།  དྤེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་།  རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་
ཚན་གྱི་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་དག་ད་ལྟ་དཔར་སོག་རྒྱག་བཞྱིན་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་དག་དྤེ་རྱིང་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ལས་
རྱིམ་རྤེས་མ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྩྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ་རྤེད། 
ཁ་སང་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྤེད་གསུམ་གྱི་འབོར་ཐོ་རྒྱབ་སའྱི་འདྲ་བཤུས་དྤེ།  བོ་བཟང་ྱི་མ་ལགས་ད་ལྟ་ས་གནས་ལ་བཞུགས་མྤེད་
པའྱི་དབང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་འབོར་ཐོ་བརྒྱབས་པ་དྤེ་རག་མ་སོང་།  ལོ་སྔོན་མའྱི་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་འདྱིར་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་སྐལ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འབོར་ཐོ་དྤེ་དག་ ༢༠༡༣།༡༢ དང་། ༢༠༡༤།༡ དང་ ༢ པའྱི་འབོར་ཐོ་རྒྱག་ས་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་འཁོད་བསྡད་འདུག  ཡྱིན་ནའང་
སུད་སྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་གཟྱིགས་མཁན་ཡོད་ན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཞྤེས་རོགས་གནང་།  སུད་སྱིའྱི་འགོ་སྟངས་
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ཀྱི་ཐོག་ནས་བཅར་བ་དྤེ་ལ་ཀུ་རུ་ཀ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས་གནང་། ཀུ་རུ་ཀ་བརྒྱབ་ཡོད་ན་གང་ལྟར་བཅར་བ་རྤེད་
ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སུད་སྱིར་འོས་བླུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལའང་འོས་བླུགས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཀུ་རུ་ཀ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་སྟངས་དྤེ་སྔོན་
མ་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་མ་མཐུན་པ་བས་ནས་རྩྱིས་མྤེད་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲའང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་འབོར་ཐོ་དྤེའྱི་
ནང་དུའང་དྤེ་རང་བཀོད་འདུག  ལས་བྤེད་བསྟན་འཛིན་གསལ་འོད་ལགས།  ྱི་མ་ྱིན་གང་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  ྱིན་ཕྤེད་ཀ་
ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཇྱི་ནྱི་ཝར་དོན་གཅོད་ནས་ཚུར་བཏང་འདུག དགོས་མཁོ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ནས་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་གྱི་ལས་ཀའྱི་འཕོས་དྤེ་དག་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སྔོན་རྩྱིས་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ཁ་སང་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་བས།  ྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་  ༦,༡༩༢,༡༠༦ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་
འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་ཐད་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། གསུང་མཁན་མྤེད་ན། ྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་
ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༦,༡༩༢,༡༠༦ གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  ྱི་
ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེར་ཧྱིན་སྒོར་  ༢,༧༥༩,༧༣༤ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་
གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སྒོར་  ༢,༧༥༩,༧༣༤ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང།  དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ྱི་ཧོང་དོན་ཁང་གྱི་ཐྤེབས་རྩ་ཤོག་གངས་  ༡༠༧ ལ་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ྤེ་ཧོང་དོན་ཁང་གྱི་ཐྤེབས་རྩ་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་  ༥༠,༤༩༩,༦༡༤ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་
འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ྱི་ཧོང་དོན་ཁང་གྱི་ཐྤེབས་རྩ་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠,༤༩༩,༦༡༤ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  མྤེད་པ་
སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་  ༤,༨༤༡,༧༩༢ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་
གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༤,༨༤༡,༧༩༢ གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས།  སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་
མཚོ་ལགས། དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྔོན་རྩྱིས་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  དྤེ་ལས་འཕོས་པའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།  ྱིན་
གྱིས་པར་ཡྱིན་པ་ཡོད། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གསུམ་པར་ཡྱིན་པ་ཡོད།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་།  གལ་སྱིད་ང་
ནོར་མྤེད་ན་ཨ་སྒོར་ ༤༥༠,༠༠༠ ཡྱིན་པ་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཐབས་ཤྤེས་གནང་ཡོད་གསུངས་སོང་། དམྱིགས་བསལ་བལ་ཡུལ་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་འཆར་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཀོད་སྱིག་གནང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེར་སུས་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ནམ་ཡང་ན་སྱིད་སྐྱོང་། བལ་ཡུལ་གྱི་ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་
ལས་འཆར་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྱིག་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དང་། རྩ་བའྱི་ཁ་སང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་བཀའ་གནང་
སོང་ཞྤེས་པ་དྤེར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་ཁུངས་དྤེ་ཟུར་བཀོལ་ནང་ནས་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ན་ནྱིང་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དང་།  
ད་ལོ་འབུམ་གསུམ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་
བསལ་ལས་འཆར་གང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ) ལས་འཆར་དྤེ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་དང་།  ཤྤེས་ཡོན་དང་།  གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལ་ལས་འཆར་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་སར་ཆ་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་སར་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་  ༦༠༣,༨༠༩ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག  ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༦༠༣,༨༠༩ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་  ༢,༢༤༧,༣༧༥ བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་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 རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢་༢ ཀ ལོ་ཕྤེད་དུས་དྤེབ་འདོན་སྤེལ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག  དུས་དྤེབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདོན་སྤེལ་
གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བལ་པོའ་ིསྐད་ཀྱི་ནང་དུ་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། ལོ་ཕྤེད་དུས་དྤེབ་འདོན་སྤེལ་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་  ༡༠༠,༠༠༠ འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱིས་བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་དྤེ་འདྲའྱི་སྐོར་ལ་བལ་པོའ་ིསྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དུས་དྤེབ་ཅྱིག་འདོན་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། འདྱི་དྤེ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་  ༢,༢༤༧,༣༧༥ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ།  
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་འདྱིའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༣ པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདྲྱི་རྒྱུ་འདུག སྣྤེ་
ལྤེན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་འདྱིར་དོན་གཅོད་ཀྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་བོད་
ནས་ཚུར་གསར་དུ་འབོར་མཁན་མང་ཆྤེ་བ་ཚོ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ༡ གསར་འབོར་བ་དྤེ་དོན་མ་དངུལ།  ཞྤེས་
གཅྱིག་འཁོད་འདུག ༤ འཛིན་བཟུང་གོད་བཀོལ་མ་དངུལ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་གཅྱིག་བས་ན་སྐད་འབོད་བས་ནས་འཛིན་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་
ཆྤེད་དུ་མྱིན་ནམ།  ༨ པ་དྤེར་གསར་འབོར་ཨྱིན་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་དག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསར་འབོར་བདྤེ་དོན་མ་དངུལ།  འཛིན་བཟུང་གོད་བཀོལ་མ་དངུལ།  གསར་འགྱུར་ཨྱིན་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད།  ཟུར་འཛར་ ༣ པ་དྤེ་གསུམ་ལ་
གཟྱིགས་ནས་དྤེ་དག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་གསུང་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  བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་གསར་དུ་ཕྤེབས་པ་རྣམ་པར་གཟྱིགས་རོག་གནང་སྟངས་དྤེ།  ཡོངས་
གགས་སུ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་།  ལས་དོན་དངོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་ལ་རྱིམ་པ་འདྲ་པོ་གྱིས་སུ་ཕྤེ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་
འགྤེལ་བཤད་གཏྱིང་ཟབ་པོའ་ིའགྤེལ་བཤད་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས།  རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་རག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བལ་
ཡུལ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་མྱིན་པ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བལྟ་དགོས་པ་འགའ་ཤས་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་  ༢,༢༤༧,༣༧༥ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ།  
མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་
འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༧,༨༦༥,༤༠༨ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་
འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་  ༧,༨༦༥,༤༠༨ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  མྤེད་
པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས།  སྱི་འཐུས་
སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༨༤,༧༢༡ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག  
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༨༤,༧༢༡ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་
ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས།  སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༧,༦༦༨,༨༨༧ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་  ༢༧,༦༦༨,༨༨༧ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  
མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་
རོགས། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་  ༨༤༣,༡༥༠ 
གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རྩྱིས་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  ཁ་སང་ང་དང་དྤེའྱི་སྔོན་ནས་ཀང་འབོད་སྐུལ་མང་པོ་
ཞུས་པ་ཡྱིན།  ས་ཆ་གཅྱིག་ཙམ་མྱིན་པར་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྡོད་ཁག་ལ་བར་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
དག་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དབུས་པའྱི་ཐུགས་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཀང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་མྱི་དམངས་ཚོའྱི་སྤེམས་འཚབ་དང་། སྤེམས་སྡུག དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་
དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་རྤེས་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མྱི་མང་གྱིས་
གསུང་སྐད་མྱི་ཤོར་བ་ཞྱིག་ལ་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་ཐུགས་འཁུར་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལའང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ཏུའང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་ཟླ་  ༥ པ་ཙམ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་སྤེལ་ཇམ་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུར་ཐུགས་
གཏན་ཁྤེལ་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་ས་གནས་དོན་གཅོད་དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྤེལ་ཇམ་གཞུང་དང་།  གནད་ཡོད་མྱི་
སྣ་སུ་དང་སུ་ལ་ཐུག་དགོས་མྱིན་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རོག་ཞྱིབ་གནང་།  དྤེ་རྤེས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཕྤེབས།  སར་ཡང་
དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕར་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོ་
གྱིས་ལ་སྙན་སྤེང་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ད་ལྟའྱི་ཆར་སྤེལ་ཇམ་ནང་དུ་བོད་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་དོན་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐད་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།  འཆར་གཞྱི་དྤེ་བཟོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
ནས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྤེལ་ཇམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཀང་
གཟྱིགས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་སྙམ།  སྱི་ཡོངས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིར་བགོ་གྤེང་བས་པ་ཡྱིན་ན།  ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་
གསོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ།  ྤེ་ལམ་སྱི་འཐུས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཟྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་མང་པོ་
ཞྱིག་འདྱིར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་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  རྩ་བའྱི་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་།  ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སར་
སྱིལ་གྱི་ཁང་དོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སུད་སྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ལས་དོད་དང་གུན་གསབ་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་རྩྱིས་ཞྱིབ་
དང་མམ་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  བར་སྐབས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་མམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཡང་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ཆ་འདྱིར་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས།  དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚོ་སྤེལ་རྒྱུར།  
སྔོན་མ་ ༢༠༠༣ ལོའ་ིསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་དང་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཚོགས་གཙོས་ཆ་ཚང་གོ་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེར་སུས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག དྲྱི་བ་དྤེ་གསལ་པོ་
ཆགས་སོང་ངམ། གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་ངམ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དྲྱི་བ་དྤེ་ཡང་བསྐྱར་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ངས་དྲྱི་བ་ཞུས་པ་དྤེ།  སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་དོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད།  དྤེ་
བཞྱིན་དྤེ་སྔོན་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཀང་།  སུད་སྱིའྱི་ཐད་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་སྔོན་མ་  ༢༠༠༣ ལོར་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཏང་དང་མ་བཏང་གྱི་དོན་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པ་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་
དྤེ་སྤེལ་རྒྱུར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་འཁྱྤེར་དགོས་པ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་སྔོན་རྩྱིས་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁུར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཁུར་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་དྤེ་མུ་མཐུད་
དྤེ་ལྷག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་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 གོས་ཚོགས་ཀྱི་ ༢༠༠༣ ལོའ་ིགོས་ཆོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་ལས་དོད་གུན་གསབ་
གནང་ཕོགས་དང་།  སྒྤེར་ཁལ་སོད་ཕོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེའྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་གོ་
བསྡུར་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས། སར་སྱིལ་སྐོར་གྱི་ཁང་དོད་དྤེ་ད་ལྟ་ཐད་ཀར་སོས་གནང་བ་
རྤེད། གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཁལ་འབབ་སོད་དགོས་རྱིགས་དྤེ་སོད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁལ་འབབ་སོད་མྱི་དགོས་པའྱི་
རྱིགས་དྤེ་དང་དུ་བངས་ནས་སོད་དགོས་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དང་ང་ཚོའྱི་བར་ལ་དགོངས་ཕོགས་མཐུན་དང་
མ་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐོར་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་གསལ་ཡོད་པ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  
དྤེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་གཟྱིགས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟའྱི་སྐབས་
སུ་བཀའ་ཤག་ནས་གང་ཡང་ཕུལ་ཐུབ་མ་སོང་། འོན་ཀང་རྤེས་མ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ནས།  
མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་དང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་གྱིས་དབུས་པའྱི་འགན་བཞྤེས་མཁན།  རྩྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་དབུས་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚང་མ་མམ་འཛོམས་གནང་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏྤེ་མང་ཚོགས་
རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་སྐབས་དྤེར་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད།  ༢༠༠༣ ལོར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་ནུས་མྤེད་གཏང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མཐའ་མ།  
ང་ཚོའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་སྙན་ཐོ་འདོན་མཁན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྐབས་དྤེ་རང་ལ། ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༦ པའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་
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ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་ཤུགས་ཆྤེན་པོར་གསུང་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ལན་བསྣམས་ཕྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ད་ལྟའྱི་
བར་ཟླ་བ་ ༦ ཙམ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རྤེད། གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚོར་དུས་ཚོད་གཏོང་འོས་པ་རྤེད་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་སྟྤེ་དུས་ཐོག་ལ་
ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་རྱིང་པ་དྤེ་ཚོ་ཡུན་རྱིང་པོར་དྤེད་ནས་འགོ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་གང་མགོགས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་བསྡུར་བསམ་ཤྤེས་གནང་སྟྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་མྤེད་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོན་གུན་གསབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གྤེང་སོང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས།  སྱིར་བཏང་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ནན་པོ་བས་ནས་གསུངས་སོང་།  ང་ཚོས་ཀང་ཁ་སང་ནན་པོ་བས་ནས་ཞུས་ཡོད།  ད་དུང་ཡང་ང་རང་
གྱིས་གང་མཐོང་བ་དྤེ་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པ་དང། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་།  ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཚང་མ་འཚོགས་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཡུལ་ལུང་མ་
འདྲ་བ་ལ་ཁལ་སོད་སྟངས་དྤེ་མ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཆ་རྒྱུས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཁྱྤེད་རྣམ་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེ་དང་འགོ་སྟངས་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་
འདྲ་དགོས་ས་རྤེད་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེས་མ་ཚད་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེ་སྔ་ཡང་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་ལའང་སྙན་སྤེང་
ཕུལ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་གཙོ་བོ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མཐའ་ལ་བཀར་ནས་དྤེ་ཡར་ཞུ་དགོས་
པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཞུས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡོད་གསུངས་
སོང་། ཁྱད་མཚར་པོ་འདྲ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། ཡོད་པ་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་དུང་ཡང་ཕལ་ཆྤེར་མཁྱྤེན་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་།  ང་
ད་ལྟ་ཡར་ལངས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡྱིན། སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་འབོར་སྔོན་རྩྱིས་སྡྤེ་ཚན་ལ་འབྤེལ་བ་ཐད་ཀར་གང་ཡང་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཡོད།  ཡང་མཐའ་མའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཁོ་རང་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་བཀའ་ཤག་དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
ནས་དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཕབ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའང་འདྱིར་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་གཞུག་ལ་ཡོང་རྒྱུ་བས་པ་རྤེད་ཀང་།  ད་ལྟའྱི་གསུང་
སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མདོག་འདྲ་པོ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག  གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལྟ་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེའང་ཤྤེས་བྱུང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། བཀའ་ཤག་
དང་མམ་འདུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐབས་ཤྤེས་གནང་བ་དྤེ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར།  བཀའ་ཤག་དང་དམྱིགས་བསལ་དུ་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་རང་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དང་ཚིག་འབྲུ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་བསྐྱར་ནན་བས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
 
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 མཚམས་རྤེ་དྤེ་འདྲ་དྲན་མ་དྲན་གྱི་ཆ་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འདྱི་དང་
དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་པ་དང་། མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དྲན་དང་མ་དྲན་དྤེ་འདྲའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
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རྤེད། ཐུགས་ཕོག་བྱུང་ཡོད་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག  ཁལ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁལ་དྤེ་སྒྤེར་ཁལ་རྤེད།  ཡུལ་ལུང་
སོ་སོའ་ིསྒྤེར་ཁལ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐུགས་ཞྱིབ་ནན་མོ་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  མ་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད།  ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིཁལ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་
རྤེད་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ལ་རྒྱུག་པ་ལྤེབ་བརྡུང་བས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ངོས་ལྤེན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད།  རོག་ག་དྤེ་འདས་ཚར་བའྱི་
རོག་ག་རྤེད། ང་ཚོས་འདྱིར་འདས་ཚར་བའྱི་རོག་གའྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཁུར་ཡོང་ནས་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།  དྤེའང་ཐྤེ་ཚོམ་ཞྱིག་
རྤེད། ད་རྤེས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། འགན་ཁུར་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྒྤེར་ཁལ་དྤེ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་དྤེ་གྱིས་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་
པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རྤེད།  ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་པའྱི་ལས་བྤེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཆོད་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རོག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་ནང་ལ་
དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་རང་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དགོས་པ་དྤེ་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན།  འདྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་
དང་། གཏན་ཁྤེལ་བ་ཞྱིག་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་ན་མ་གཏོགས་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
ལས་དོད་པའྱི་ཁལ་དྤེ་སྒྤེར་ཁལ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་།  གལ་སྱིད་སྒྤེར་ཁལ་ཡྱིན་སོང་བ་ཡྱིན་ན།  ལས་དོད་པའྱི་གས་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་པ་དང་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིདམའ་རྱིམ་གྱི་ཕོགས་ཤྱིག་སོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ན་དྤེ་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་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  ཞུ་མཁན་གྱིས་ཞུ་སྟངས་ནོར་བ་ཡྱིན་ནམ་གསན་མཁན་གྱིས་གསན་སྟངས་ནོར་བ་ཡྱིན་མྱིན་ཤྤེས་མ་སོང་།  
ལས་དོད་པས་སོད་དགོས་པའྱི་ཁལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྒྤེར་གྱིས་སོད་དགོས་པའྱི་ཁལ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསོལ་ཕོགས་དང་མམ་དུ་སར་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ངོ་ལས་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་དྤེ་ལ་བ་སྤུ་སྣོན་
གྱི་བང་རྱིམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁལ་སོད་དགོས་དང་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསོལ་ཕོགས་མཐོ་དམན་དྤེ་འཁྲུགས་ན།  དཔྤེར་ན་
ཁལ་སོད་མྱི་དགོས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དྤེ་ཁལ་སོད་མྱི་དགོས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ལས་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན།  དྤེ་དོན་དངོས་དང་མ་
མཐུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། ངས་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དོ་བདག་རང་གྱི་སྒྤེར་ཁལ་གྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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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་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་ཁུར་ཡོང་གྱི་
ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁུར་ཡོང་གྱི་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ལ་བལྟས་ན།  སྔོན་མ་དྤེ་ཚོ་ལ་
གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་མྤེད་ན་ད་ལྟ་དྤེ་ལའང་ཁུར་མ་ཁུར་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་དྤེ་ཁུར་ན་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རྤེད་པ།  ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་  ༩ པ་ནས་ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་  ༩ པ་བར་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ད་དུང་འཕད་མྱི་སྱིད་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད།  
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་རོག་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།  ལས་དོད་གུན་གསབ་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་སད་རང་གནང་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མའྱི་གོས་ཆོད་གཞྱིར་བཟུང་ནས། སྔོན་མའྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་ཡོད་པ་རྤེད།  
འགན་དྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་དྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕུལ་བ་མ་ཚད།  དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ལ་བཀའ་ཤག་
ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རྤེད།  ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ཡུལ་ལུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་
གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྒྤེར་ཁལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྱི་ཁལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དོན་དག་ང་ཚོས་ད་ལྟ་སར་སྱིལ་
སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ཁང་ག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་ང་ཚོས་སད་བཞག་པའྱི་ལས་དོད་གུན་གསབ་དྤེ་ནས་སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ནས་སོད་དགོས་སྟབས། རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོ་ལ་འབབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་
ནས་མཐོང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྔོན་མ་གོས་ཆོད་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་
རྤེད་འདུག གོས་ཆོད་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་མ་ཐུབ་བར་དུ་རྩྱིས་དྤེ་ལ་རྩྱིས་བསུབ་བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག  འགྱུར་བ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན་གོས་
ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་བཞྤེད་གནང་གྱི་རྤེད། རྩ་བ་ྱིད་ནས་འགོ་ས་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རྤེད།  དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་འགྱུར་
བ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན།  སྔོན་མ་དྤེ་ལ་གང་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྤེད་ན་ཕྱིས་སུ་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་
སོང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ངས་དོ་ནན་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  སྔོན་མའྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་བར་དུ་ལས་དོད་གུན་གསབ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་རོག་ག་མ་ཆགས་པའྱི་འགན་དྤེ་ཡག་པོ་བས་ནས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གྱིས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་ཡྱིན་ཙང་།  དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་
པོ་བས་ནས་ཞུ་བ་ལ་བདྤེ་པོ་འདྲ་ཞྱིག་མྱི་འདུག  སྱིར་བཏང་འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན།  སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དང་།  གོས་ཆོད་བསྐྱར་
བཅོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་རང་སྒྤེར་གྱི་བསམ་
ཚུལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་།  ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་པ་རྤེད།  སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ལ་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་པ་རྤེད། སུད་སྱི་དོན་གཅོད་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྔོན་མ་ཆགས་ཟྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང་།  དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྤེལ་ཐུབ་
དང་མ་ཐུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་དཀའ་ངལ་དྤེ་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཚིག་གཞྱི་ལ་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་
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དང་། ང་ཚོའྱི་བར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད།  ཁལ་དགོས་པ་དྤེ་སོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་སོད་
དགོས་བརོད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན། སར་སྱིལ་ནང་ལ་ཁང་དོད་སྒང་ལ་ཁལ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁལ་སོད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་
ཁལ་སད་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད།  གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  བཀའ་ཤག་ནང་ལ་
བཀའ་བསྡུར་གྱིས་བརན་པོ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་འདྲ་མྱི་འོང་བ་
ཡང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ན་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད།  ཞུ་སྟངས་ནོར་ཡོད་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཁས་ལྤེན་དྤེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་བྱུང་། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་བཞྤེད་
གནང་ནས་དགོས་པ་གཟྱིགས་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟྤེང་ལ་ཡོང་གྱི་རྤེད།  མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ན་ནྱི་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གསར་པ་ཞྱིག་སྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་སྤེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་སྔོན་མའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དོན་དྤེ་ལ་རྩྱིས་མྤེད་དང་ནུས་མྤེད་འགྱུར་བ་ག་རྤེ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་
དྤེའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སུས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བདྤེན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁལ་སོད་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་སད་དགོས་པ་རྤེད།  སད་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་
ལ་རོག་ག་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁང་ག་ལ་ཁལ་སད་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཀང་ཧ་གོ་བ་རྤེད།  ཁང་གའྱི་ཁལ་
འབབ་དྤེ་ང་ཚོས་མྱི་དྤེ་ལ་སད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་མྱི་དྤེ་ལ་ཁྤེ་བཟང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་ང་ཚོའྱི་ལས་དོད་
གུན་གསབ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྡྤེ་ཚན་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དོན་དངོས་ཐོག་ཕོགས་ཟྤེར་ནས་ཐ་སྙད་བཏགས་བཞག་པ་
ཉུང་ཉུང་རྤེད། ལས་དོད་གུན་གསབ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡུལ་ཁལ་དང་། ཁང་ཁལ་དང་། ཁལ་ཚང་མ་བརྩྱིས་བཞག་ཡོད་སྟབས།  དཀའ་ངལ་འཕད་ས་
དྤེ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་སུད་སྱི་དོན་ཁང་ལ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ཁལ་སད་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་སད་ཀྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་བས་
ནས་མྱི་གཅྱིག་ལ་ཁལ་སོད་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕར་སད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཚུར་ཟ་དགོས་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་འཕད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་
ལྟའང་འདྱི་ག་རང་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་ཁལ་གང་ཡང་
སད་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ན། ལས་དོད་གུན་གསབ་ནང་ནས་ཁལ་གྱི་ཆ་ཤས་དྤེ་ཚོ་ཁོང་ཚོ་ལ་སད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་
དྤེ་རྱིང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་ཁལ་བབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁལ་བབ་སད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། གཞུང་གྱིས་གང་ཡང་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་བཅག་ནས་ཕ་གྱིར་སད་རང་རྤེད་མ་གཏོགས། གུན་གསབ་ཀྱི་དོད་འདྲ་པོ་གང་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དྤེ་ལ་དང་ལྤེན་བས་མ་བས་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་
རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་དང་ལྤེན་མ་བས་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་དྲན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕར་གཅྱིག་བཤད་ན་ཚུར་གཅྱིག་
བཤད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་དྤེ་གཙང་མ་བཟོ་བའྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཡང་འགན་ག་ཚོད་ཁུར་མྱིན་ལ་དོགས་གཞྱི་
ཞྱིག་ཀང་རྤེད། ད་གྱིན་དང་པོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་ལ་ཁུར་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། ད་ཡང་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་གསུངས་སྟབས། མདོར་བསྡུས་ན་
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སྔོན་མའྱི་དཀའ་ངལ་ནང་བཞྱིན་མྱི་འཕད་པའྱི་འགན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཁུར་ཐུབ་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ན།  ང་ཚོ་ལ་མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ནང་དོན་རྤེ་རྤེ་ནས་ད་ལྟའྱི་སྔོན་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས།  ནང་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་རྤེད་དང་
འདྱི་མ་རྤེད།  འདྱི་འདྲ་འདྱི་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བགོ་གྤེང་མ་གནང་ཡང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་
འདུག དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་དོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
བགོ་གྤེང་གྱི་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ནས་བརྩྱིས་པའྱི་ཟླ་བ་ ༦ གྱི་ནང་ལ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་བཏོན་པའྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་མཇུག་གནོན་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྤེབས་ཡོད་པ་
རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་ཕྱི་ཟླ་  ༣ པའྱི་ཟླ་མཇུག་དང་  ༩ པའྱི་ཟླ་འགོ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་ཡང་བསྐྱར་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བསྤེབས་ཀྱི་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་བསྤེབས་ཀྱི་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལའང་བསྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་
སུའང་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་ཀང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པ་འཛུགས་རྒྱུར་ཐག་ཆོད་ཟྱིན་པ་རྤེད།  སྐབས་དྲུག་
པའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེའང་ལོ་རྤེས་མའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་བསྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འདོན་
རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་སྙམ།  ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཀང་།  ཞྱིབ་ཚགས་པོས་ལོ་དང་ཟླ་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་དཀའ་
ངལ་དྤེ་སྤེལ་མ་ཐུབ་པ་དང་།  བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་རོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དུས་
ཡུན་རོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་མོལ་
གྱི་འགོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྤེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག ད་ལྟ་བར་
དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྱྤེན་པ་དྤེ། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་འོག་ནས་གནས་སྟངས་དྤེ་ལྷག་ཡོད་སྟབས།  དྤེ་
ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  ད་ལྟ་དྤེའྱི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པ་ཞྱིག་དང་།  མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕད་པའྱི་ལམ་
ཞྱིག་སྟོན་དགོས་པ་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ཕག་
རོང་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེར་གོ་སྐབས་གཅྱིག་ཕུལ།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ།  དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གོ་
སྐབས་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ།  ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
དཀའ་ངལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྤེལ་བ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ག་རྤེ་ལྷག་འདུག་ཅྤེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ཕོགས་ཀྱི་རྤེའུ་མྱིག་དྤེ་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་རྩ་ཕོགས་དྤེར་སྒོར་ ༢༠༠།༣༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ལས་དོད་གུན་གསབ་དྤེ་
བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༠༣ ལོར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དྤེའྱི་ནང་དུ་ལས་
དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དྤེ་ཚུར་སོག་དགོས་བརོད་སྐབས། ཕ་གྱིའྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ལ་ག་ཆ་ལག་པར་སྒོར་  ༢༠༠།༣༠༠ ཙམ་ཞྱིག་
ལ་མྤེད་པ་ཚུར་སོག་དགོས་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཕོགས་ཀྱི་རྤེའུ་མྱིག་དང་། གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ཚིག་དང་ཚིག་དོན་གྱིས་
ལ་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག ཁང་ཁལ་སོད་དགོས་པ་དྤེ་གཅྱིག་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་དང་ཕོགས་ཀྱི་རྤེའུ་མྱིག་གྱིས་ལ་ཅུང་ཙམ་ཞྱིག་བཟོས་བཅོས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་།  རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་
གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ཐད་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་འཕད་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་སྙམ་པ་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
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གལ་སྱིད་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཡོང་མྱི་དགོས་པ་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ལས་ས་པོ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་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  ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་སྟྤེ།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་
སོང། ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  སྒྤེར་ཁལ་གྱི་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་དྤེ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཆོད་དྤེ་ལ་བཟོ་བཅོས་ཆྤེད་
གོས་ཆོད་གསར་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། གནད་འགག་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་སྔོན་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན།  ལམ་སྤེང་
དྤེ་འདྲ་བྤེད་ཐུབ་པའྱི་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མ་རྤེད།  ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚོའྱི་ཕོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ལ་འདྱི་བས་པའྱི་ྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་
ནས། སྔོན་ལ་ཕོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ཕོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་
ལ་གོས་ཆོད་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་གསར་པ་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་ཆགས་རྒྱུ།  ང་ཚོར་བསམ་བོ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འཁོར་གྱི་ཡོད།  
འདྱིའྱི་ཆ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གཟྱིགས་མཁན་གྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་ཤྱིག་དང་ལས་
མཁན་གྱི་ལས་ཕོགས་གྱིས་དབར་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོས་དྤེ་འདྲའྱི་ལམ་སྤེང་རྦད་དྤེ་གོས་ཆོད་གཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲའྱི་ལས་
ས་པོ་ཞྱིག་བསམ་བོའ་ིཡུལ་དུ་འཁོར་མ་སོང། ང་ཚོས་མ་འཇོན་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཤྤེས། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདྲའྱི་ལས་ས་པོ་མཐོང་མ་སོང། ད་ལྟ་ཡང་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་སྟངས་དྤེ་ལ་གཞྱིགས་ན།  སྱི་ཚོགས་ནང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་རྦད་དྤེ་དུས་ཚོད་འབུད་རྒྱག་
རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ།  དྤེ་འདྲ་ཡང་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མྱིན།  ངས་ཞུ་ཧམ་ཕྱིན་ཡོད་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས།  དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་
ནས་མྱིན། བསམ་བོ་མ་བཏང་བ་མ་རྤེད།  གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཚོ་ཕོགས་ཆྤེ་དྲག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྱི་ཡོངས་ནས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་པར་
བརྤེན་ལམ་སྤེང་གོམ་པ་སོས་ཆོག་ཆོག་གཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཡང་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ ༡༡ ནང་ལས་བྤེད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་འདས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ས་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་དང་ད་ལྟ་སར་སྱིལ་
དོན་གཅོད། སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁང་དོད་ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ལས་བྤེད་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་འགོ་གྱི་རྤེད།  ཕོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ཐད་གཞུང་གྱི་ལས་བྤེད་དྲུང་གཞོན་གནས་རྱིམ་ཅན་
ཞྱིག་སར་སྱིལ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྲུང་གཞོན་གནས་རྱིམ་ཅན་ཞྱིག་ཐའྤེ་ཝན་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྲུང་གཞོན་གནས་རྱིམ་ཅན་ཞྱིག་ཨོ་སྱི་
ཀོ་ལྱི་ཡར་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མ་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ལས་
ས་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་མ་སོང། དྤེའྱི་ཆ་ནས་དུས་ཚོད་འགོར་བ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས།  ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ང་ཚོར་ལམ་
སྟོན་གནང་བ་དང་གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ང་ཚོས་སྣང་མྤེད་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན།  དྤེ་དགོངས་ཕོགས་
མྤེད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་  ༨༤༣,༡༥༠ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་
ཡོད་དམ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་པྤེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་པྤེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་  ༦,༤༩༡,༩༤༨ 
རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སར་སྱིལ་དོན་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་པྤེ་རྤེ་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༦,༤༩༡,༩༤༨ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་  ༢,༨༦༥,༣༢༣ རྤེད་འདུག ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་  ༢,༨༦༥,༣༢༣ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བ། མྤེད་པ་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སྒོར་  ༩༡,༥༠༠ རྤེད་འདུག ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་  ༩༡,༥༠༠ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  
མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧྱིན་
སྒོར་ ༤༠༩,༩༩༣ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༠༩,༩༩༣ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བ། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རྩྱིས་ལ་དགག་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སྒང་གྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་ལ་ལྷོ་དྤེ་ལ་ན་རོ་ཞྱིག་ཆད་འདུག་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨ་ལྤེ། ལྷོ་ཚང་མ་ལྷ་ཆགས་བསྡད་འདུག ཟུར་བཀོལ་གྱི་དྤེ་ལ་ཡང་ན་རོ་རྒྱག་རོགས།  ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་
རྩྱིས་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༠༩,༩༩༣ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་  ༧,༩༠༩,༩༨༠ རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་
གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༧,༩༠༩,༩༨༠ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  མྤེད་པར་བརྤེན།  
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས་
གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ས་ཡ་  ༣༣,༣༣༡,༢༢༩ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་
འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༣,༣༣༡,༢༢༩ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  
མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
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དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་
གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ལ་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད།  ཁ་སྔོན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་ཁང་ག་དྤེ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་རྤེས་ལ་ཟླ་བ་  
༣ གྱི་རྱིང་ལ་ཁང་ག་སར་ཆ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དངོས་སུ་མ་གྱིར་ལྟ་བའྱི་སྐབས།  
ཁང་ག་དང་མམ་དུ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་དུང་དུས་ཚོད་ཕན་བུ་ཞྱིག་སྐྱབས་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ཙམ་མ་གཏོགས།  སྔོན་རྩྱིས་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྱིལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དུས་ཚོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པར་
བརྤེན། ད་རྤེས་མཐའ་མ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  དོན་ཚན་དང་པོ།  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁ་
སང་བདུན་ཕག་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རྒྱང་སྱིང་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ། སྐར་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཆད་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་དོགས་འདྲྱི་
ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། གནད་དོན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚོ་ྱིན་གང་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་རྒྱང་སྱིང་ཞུ་བར་ཕྤེབས་དགོས་པས་དུས་
ཚོད་མྤེད་པར་བརྤེན་ང་ཚོས་དགོང་མོ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས། དོགས་འདྲྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་
ཚགས་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམས་བྱུང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་དྲྱི་ཞྱིབ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ནས། གནས་ཚུལ་དྤེ་རྒྱང་སྱིང་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་
ཆད་ཡོད་མྤེད་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ཐད་ཀའྱི་རྒྱང་སྱིང་སྐབས་སམ་བསྐྱར་དུ་རྒྱང་སྱིང་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཞྱིབ་
འཇུག་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། ཡང་གསར་འགྱུར་སྐབས་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན་དྲྱི་བ་གཅྱིག་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་
ཡོད་ན། དྤེ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་རྤེན་གྱིས་ཡྱིན་མྱིན།  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་
གོག་ཆད་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མྤེད་བཅས་རྤེད། 

ཡང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁོང་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེ་རྒྱང་སྱིང་མ་བྱུང་བ་ཙམ་མྱིན་པར།  བཀུར་འོས་གཞན་
གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་ཡང་ཆད་ཡོད་སྱིད་པ་བཅས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པར་འགྤེལ་བཤད་གཙོ་བོ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ད་རྤེས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིངོས་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་
ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བསྐྱར་སྟོན་གྱི་རྒྱང་སྱིང་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ཆད་འདུག  ཆད་པས་མ་ཚད་
སྐར་མ་བཞྱི་བཅུ་ཆད་འདུག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་ཡང་ཆད་ཡོད་པ་རྤེད། ཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། གོག་ཤྱི་བའྱི་སྐབས་ལ་སྐམ་གོག་ཚུར་
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སྤེབས། གོག་ཚུར་སྤེབས་སྤེབས་བར་དུ། ཁ་སང་བདུན་ཕག་སྔོན་མ་ས་འཇུག་སའྱི་ནང་གྱི་ CARD དྤེ་འཚིགས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་དྤེ་འདྲ་ཆད་པ་
རྤེད། དྤེ་ད་རྤེས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 

གནས་ཚུལ་གྱིས་པ་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དོན་གཅོད་ཁག་ཕག་ལས་གང་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཚོགས་ནང་ཡག་པོ་དང་། གསལ་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་རྤེས་
གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།  གཞྱི་རྩའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་
ནང་ན་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཕག་ལས་གང་གནང་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་
ད་རྤེས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོ་ལྡྱི་ལྱི་ཡོད་པའྱི་  Delhi Bureau ནས་ཕག་ལས་
གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཆྱིབས་སྒྱུར་ག་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དང་།  བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་སྤེལ་རྒྱུ།  བོད་མྱི་ཚོ་ཡུལ་
ཁྱིམས་དང་བསྟུན་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་སྐབས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་
ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོར་གཞྱི་བཞག་ནས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད།  ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་
གསུངས་སོང་།  ད་རྤེས་བསྐྱར་བཟློས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ན་ནྱིང་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ།  ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཛིན་
སྐྱོང་ངོས་ནས་  Five Ms ཞྤེས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  Five Ms དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་
ཞུས་ཆོག་པ་བྤེད།  Middle Way དབུ་མའྱི་ལམ།  Media གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ།  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་  Mobilization ཟྤེར་དུས།  
སོ་སོ་གནས་སའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད་རྒྱབ་སྐྱོར་བཙལ་རྒྱུ།  མྱི་མང་ཟྤེར་དུས།  ཡང་
ས་གནས་ལ་བོད་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ། མཐའ་མ་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ 
Money འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལྡྱི་ལྱིའྱི་དོན་གཅོད་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  
ཆྱིབས་སྒྱུར་ཡང་ཡང་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཁ་ྱིན་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་དོན། རྒྱ་གར་ལ་གཞོན་སྐྱྤེས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་གནད་
འགག་གཙོ་བོ་གང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་སྤེལ་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་གང་དུ་འབྤེལ་བ་ཞུ་དགོས་ཡོད་ནའང།  Delhi Bureau 
བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ལ་ལྡྱི་ལྱིར་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་ཚབ་ཁག་བརྒྱུད་ལམ་བས་ནས།  Delhi 
Bureau བརྒྱུད་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨ་རྱིར་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ྤེ་ཆར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་མང་པོ་ཞྱིག་རོགས་རམ་
ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་མ་བརྩྱིས་ན།  བོད་པ་
མང་ཤོས་ཨ་རྱི་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨ་རྱི་གཅྱིག་པུར་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད།  རྱིག་གཞུང་སྲུང་
སྐྱོབ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ།  ང་ཚོའྱི་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཁྱད་ལས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད།  ྤེ་ཆར་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ཨོ་བྷ་མ་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུར།  
ས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཨོ་བྷ་མས་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས།  གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་བའྱི་རྤེན་གྱིས་དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། རྒྱ་མྱི་ལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཨ་རྱི་ལ་ཕག་ལས་གནང་དང་
གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། ྤེ་ཆར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཁར་ཡང་ང་ཚོས་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་འདྲ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་
པ་རྤེད། 

ཇྱི་ནྱི་ཝ་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ྤེ་ཆར་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་གོས་ཆོད་ཨང་  ༦ བཞག་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་དགོངས་དོན་ལྟར།  
འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཀྱིས་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བས་མ་ཚད།  
འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་བོད་ཡྱིག་དང་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ཇྱི་ནྱི་ཝ་དོན་གཅོད་དྤེ་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཚར་གསུམ་འཛོམས་པའྱི་
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སྐབས་ལ། ང་ཚོས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ག་དུས་ཡོད་ནའང་དྤེ་
ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། 

དྤེ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར་མ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཡུ་རོབ་ལ་བོད་མྱི་གནས་ས་གཙོ་བོ་གཅྱིག་སུད་སྱི་རྤེད།  ས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་
བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་དང་ས་གནས་མྱི་དམངས་འབྤེལ་བའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད།  ཡང་གོང་དུ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན།  ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུར།  སུད་སྱིར་ཡོད་པའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་
བརྒྱུད་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 

ལོན་ཉོན་གྱི་དོན་གཅོད་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་།  ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་འབྤེལ་བ་མ་བྱུང་ས་
ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས། ྤེ་ཆར་ང་ཚོ་ཤར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ས་གནས་ཀྱི་
དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ནས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད། ད་ལོའ་ིརྩྱིས་ལོའ་ིནང་ན་ང་ཚོའྱི་དངུལ་འབོར་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བྱུང་བ་དྤེ་ལོན་ཉོན་དོན་གཅོད་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།  སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ལ་ཡང་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
ཆགས་ནས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད། 

ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་དོན་གཅོད་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་དང་ཕྤེབས་
བཞྱིན་པ་རྤེད། ཨོ་སྱི་ཁོ་ལྱི་ཡའྱི་གནས་སྟངས་ཡང་ས་གནས་གཞན་པ་དང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག  འདྱི་འདྲ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་འགན་བཞྤེས་མཁན་
གཙོ་བོ་ས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་ཡོད་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་
འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་མ་ཚད་ནྱིའུ་ཛི་ལན་ཌྱི་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ནྱིའུ་ཛི་ལན་ཌྱིར་ན་ནྱིང་རྒྱ་ནག་གྱི་  
Universal Periodic Review སྐབས་ལ། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་
མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས།  ནྱིའུ་ཛི་ལན་ཌྱི་དྤེ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་
མཁན་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་རྤེད།  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་རྒྱ་རྱིགས་འབུམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས།  ས་གནས་སུ་ཡང་རྒྱ་མྱིའྱི་འབྤེལ་
མཐུད་པས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་མ་ཚད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ལའང་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། 

རྱི་པྱིན་གྱི་དོན་གཅོད་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིག་གཞུང་དང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱི་པྱིན་སྱི་ཚོགས་ནང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུར་འབད་
བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ན་རྒྱ་གར་མ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན།  ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆྤེ་ཤོས་
ཡོད་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་འབོར་ཐོག་ལ་རྱི་པྱིན་གྱི་དོན་གཅོད་དང་།  ཐའྤེ་ཝན་གྱི་དོན་གཅོད་དྤེབ་སྔོན་པོ་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐབས་ཤྤེས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། 

བལ་ཡུལ་གྱི་དོན་གཅོད་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་ཏོག་ཙམ་གནད་འགག་ཡྱིན་དུས།  ད་རྤེས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་
ནའང་། ན་ནྱིང་ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་ཕུལ་སྐབས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ནས་བསྔགས་བརོད་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེ་ད་རྤེས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྱིར་བཏང་ཁག་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ཁོར་ཡུག་ཁག་པོ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་འབྤེལ་མཐུད་པས་
འབད་བརྩོན་གནང་ནས་ལས་འགུལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 

སར་སྱིལ་དང་པྤེ་རྱི་སྱི་དོན་གཅོད་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་གནས་ས་སར་སྱིལ་ཡྱིན་དུས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ནས།  འབད་བརྩོན་གནང་བའྱི་རྤེན་གྱིས་ྤེ་
ཆར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སྐབས་ལ་དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨན་རྱིའྱི་མྤེ་ལོས་སྱི་ཞྤེས་པའྱི་ European Union ནང་ནས། ཡུ་རོབ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གཅྱིག་དམྱིགས་བསལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིཐོག་ནས་
རགས་ཤྱིག་བསྟན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཕྤེབས་པ་མ་ཚད་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་ཀང་གནང་བ་རྤེད།  གནས་
ཚུལ་དྤེ་ཚོ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་མ་རྤེད། ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཡྱིན་དུས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
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གྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མ་རྤེད།  ས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་འབྤེལ་བ་བཟུང་ནས།  དཀའ་ལས་བརྒྱབས་
ནས། སྙན་སྤེང་ཡག་པོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་ནས་མྱི་དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  པྤེ་རྱི་སྱིའྱི་ལས་ཁུངས་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཕ་རན་སྱིའྱི་
ནང་ང་ཚོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གངས་ཀ་  ༨༣་་་༨༩ ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འདུག  ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྤེང་རྒྱུའྱི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོང་ཚོས་ལོ་རག་པར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སྐབས་ལ་ཕ་རན་སྱི་ལ་གང་ས་
གང་དུ་ས་གནས་ཀྱི་  Town Hall ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅྤེས་རྒྱལ་དར་སྤེང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ས་གནས་ལ་འབྤེལ་བ།  འབད་བརྩོན་
གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་པྤེ་རྱི་སྱིར་ལོ་རག་པར་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ་བདུན་པའྱི་ནང་ལ་  Himalaya Festival 
བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ད་ལྟ་  Festival ཟྤེར་ནས་དུས་ཆྤེན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་སང་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་།  ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་ཁྱབ་བསགས་བ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས། པྤེ་རྱི་སྱི་ལ་དྤེ་འདྲ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། 

Russia སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Russia དོན་གཅོད་ཁག་ནང་ནས་ཁོར་ཡུག་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས།  ཆབ་སྱིད་སྐོར་
ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་ནའང་།  རྱིག་གཞུང་དང་ནང་ཆོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་  Russia ང་ཚོ་ས་གནས་ནང་པ་ཡོད་ས་  Buryatia, 
Tuva, Kalmykia མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ནས་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
གྱི་ཡོད། 

མཐའ་མ་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁ་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁ་ཡང་ཁོར་ཡུག་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་
དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་བར་དུ་གྲུབ་འབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ནྱི།  ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁ་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཡོད་ན་མྤེད་ན།  Nelson Mandela, 
Archbishop Desmond Tutu, Ela Gandhi ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོར་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོང་ཚོ་ང་ཚོར་
བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་དྤེ་རྦད་དྤེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  Desmond Tutu  མཆོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་
བཀའ་མོལ་ཡང་ཡང་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། 

མཐའ་མ་ད་ལྟ་ཐའྤེ་ཝན་སྐོར་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  ང་ཚོ་རྒྱ་མྱི་ལ་འབྤེལ་བ་བ་སའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཐའྤེ་ཝན་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྲ་རྒྱ་གངས་
ལོངས་དྲྭ་བརན་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།  www.video.tibet.org.tw / index.php དྤེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོ་  video གོག་བརན་ ༡༥༠ 
ལྷག་ཙམ་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔྤེ་གཟྱིགས་བདྤེ་པོ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  video དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་༸གོང་ས་མཆོག་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་སྐབས་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་བཅས་ལ་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད།  ད་རྤེས་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་དྤེ་ཚོ་ཚིག་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། མཐའ་མ་ཁ་སང་དོགས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྤེབས་སོང། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་འབྤེལ་བ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འགན་གཙོ་བོ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད།  དྤེ་སྱི་
ཚོགས་ནང་ན་དྲྱི་བ་ཏོག་ཙམ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན།  ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཏོག་ཙམ་འགོར་ས་རྤེད་དམ།) སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཞུས་ཚར་བ་ཡོད། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་འགན་བཞྤེས་པ་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མོས་མཐུན་ཞུས་པ་མ་
ཚད། ཁོང་རང་གྱིས་འདྱི་ལྟར་ཐད་ཀར་འགན་བཞྤེས་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་མ་ཚར་བར་དུ་བསྡད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གནས་ཚུལ་དྤེ་གསར་པ་འདྲ་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས། སྱིར་བཏང་དམྱིགས་བསལ་ང་ཚོས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད་དྤེ།  ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་
བསལ་ནང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩྱིས་མྤེད་སྟབས་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ཡང་
བསྐྱར་སྒོ་ཕྤེ་ནས་སར་ཆ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་
སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པར་དགོངས་
འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པའྱི་དོན་དག་གྱིས་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དོན་དག་དང་པོ་
དྤེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད།  
ངའྱི་རྣ་མཆོག་དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས་གོ་སྟངས་ནོར་མྤེད་ན་མ་གཏོགས།  ཨོ་བྷ་མས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཞུས་ནས་མར་ཡོང་བ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གོ་བསྡད་སོང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གནད་འགག་ཆུང་ཆུང་མ་རྤེད།  གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
རྤེད། ངོ་མ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ལ་འཁྲུག་མ་ཐྤེབས་པར་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན།  དོན་
དག་གྱིས་པ་དྤེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ྱིན་མོར་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་ནང་དུ་སྒྤེར་གྱི་རྩོམ་ཡ་མཚན་པོ་ཞྱིག་བྱིས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེར་བརྤེན་ནས་བོད་
མྱིའྱི་རང་དབང་གྱི་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་འཛིན་སྟངས་དང་རྩོམ་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བཀོད་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ཚོ་དྤེའྱི་ྱིན་མོར་
ལན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ།  རྤེས་སུ་ལན་གནང་རོགས་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་ཕྱིན་ཚར་སོང།  ལན་གང་ཡང་རག་མ་
སོང། དྤེ་གྱིས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་བསྐྱར་དུ་བསྐྱར་སོག་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་གནང་རོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་བྷ་མ་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།  ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་ལས་འགན་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས།  བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱིས་ཀང་དགོངས་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྱི་སྐོར་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ཁ་
སང་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྱི་འདོན་ཐྤེངས་གང་གྱི་ནང་དུ་ཐོན་ཡོད་མྤེད།  དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚིག་ཇྱི་འདྲ་བྤེད་སོད་བས་ཡོད་མྤེད།  དཔྤེ་ག་རྤེ་སར་
ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་གནས་བས་ན་ཐོ་བཀོད་དགོས་པ་
ཞྱིག་དང། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་ལམ་སྤེང་ལན་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  རྤེས་སུ་ལན་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་དྤེ་དུས་ཚོགས་གཙོ་གཙོ་སྐྱོང་བྤེད་
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མཁན་མ་རྤེད་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་བསྡད་འདུག) ལགས་སོ། ལགས་སོ། གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་སྔོན་ནས་ཧ་གོ་སོང། 
དྤེ་ཡང་བསྐྱར་བསྐྱར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་རྤེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་འཇོན་པའྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་བས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་ཡོང་སྟངས་ཤྱིག་དྤེ་ཡྱིན་དུས།  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་
ལས་འགན་དྤེ་ཕོ་བང་དཀར་པོར་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་སྱིག་བྤེད་རྒྱུ། ཡྱིན་ནའང་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་དྤེ་སྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྙན་གསན་དང་འབྤེལ་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཤོད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད་
སྙམ། གཞན་༸སྐུ་མདུན་ཨོ་བྷ་མ་མཇལ་ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་གྱི་ཐོག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕད་ཐྤེངས་གསུམ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཐྤེངས་དང་
པོ་དྤེ་ ༢༠༡༠།༢།༡༨ ྱིན་མོ། ཐྤེངས་གྱིས་པ་དྤེ་ ༢༠༡༡།༧།༡༦ ྱིན་མོ། ཐྤེངས་གསུམ་པ་དྤེ་ྤེ་ཆར་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོ་ནོར་མ་
ཐྤེབས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་དང་ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ིཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅྤེས་ད་རྤེས་མཇལ་འཕད་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་  ༢༠༡༡།༧།༡༦ ྱིན་མཇལ་འཕད་གནང་བའྱི་རྤེས་སུ་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ནས་གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རྤེད།  ཕོ་བང་དཀར་པོ་ནས་རོག་ཞྱིབ་
གནང་བའྱི་རྤེས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ལངས་ཕོགས་ལྤེན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དུས་ནས་དུས་སུ་དོན་
གཅོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་རྤེད།  ས་གནས་ཁག་གང་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་གསུངས་དགོས་པ་དྤེ་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་གང་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་སུ་
མཇལ་བ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དྤེ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རྤེད། ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་ལྔ་གནང་བཞག་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་ཡྱིན་དུས།  སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནས་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ལ་བསྐྱར་ལོག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ང་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་
བཅོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པའྱི་ཀ་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བཀམ་ཡོད། བཟོ་བཅོས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང་ཟུར་ཕོགས་དང་
ལས་དོན་ཕོགས།  ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར།  བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། དགོངས་དག འགོ་བརོད་དྤེ་སྙན་སོན་གྲུབ་པའྱི་རྤེས་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གཅྱིག་པུ་སྙན་སོན་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ) བཟོ་
བཅོས་གོས་འཆར་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ།  ནང་གསྤེས་གཅྱིག  བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ  ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་
ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་གང་རུང་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པའྱི་ལས་དོན་བགྤེས་ཕོགས་དང་ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་བཅས་གྱིས་ནས་གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག  འོན་ཀང་ལས་
བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་  ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ྱིན་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་སུ་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་
དང་། དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བསྐོ་གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་
བྤེད་པའྱི་ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་ཆོག 

དོན་ཚན་ ༡༦ པ། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད།  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་ཐོབ་རྒྱུ་དང། བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ལྔ་
ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དྤེ་མྱིན་སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་ནང་གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་སུམ་
ཅུ་ཁང་གའྱི་དོད་དུ་ཐོབ་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་ ༢༧ ྱིན་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང།   ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱིས་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་
པ་དང།  དྤེའྱི་རྤེས་ལས་བྤེད་པ་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་གང་རུང་དུ་བསྐོ་གཞག་གམ་འདྤེམས་
ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན། རང་ྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་དྤེ་སྔ་སོ་
སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་སྒང་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་རྱིང་གནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་སྐབས་
བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུ་བསྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགྤེས་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཅྱིང། དྤེ་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་
མྤེད་པ་དང།  ཟླ་གྱིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 

ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།  རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་འདྱིའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་རོག་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ནས་བྱུང་ན་བསམ་པ་རྤེད། དྤེ་མ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཆད་ལྷག་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་
ཧ་ཅང་གདྤེང་ཚོད་མྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་ལ་དགོངས་འཆར་ཡོད་བསྡད་པ་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་ཚུད་ཡོད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ ཀ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དྤེ་ཚུད་པར་དགག་ཆ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་དྤེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་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 ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེའྱི་ནང་དུ་  ༢༠༠༤།༤།༨ ནས་ཟྤེར་དུས་ང་ཚོས་མཚམས་ཤྱིག་བཅད་ཡོད་པ་
དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གཅྱིག་བྤེད་རྒྱུ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སྔོན་མའྱི་དགོངས་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བརྒྱད་ྱིན་ནས་ལབ།  ཡང་དྤེའྱི་འོག་ཙམ་ལ་
ལས་བཅར་ཞུ་མོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་བརྒྱད་ྱིན་གྱི་སྐབས་སུ་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་དང་།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་འདྤེམས་ཐོན་དང་བསྐོ་གཞག་བྤེད་
མཁན་ཚང་མར་ཁྱབ་པ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཞྤེས་ཡོད་དམ་ཟྤེར་བའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
དང། དྤེའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཞབས་ལོ་བསྣན་ཏྤེ་དྤེ་ཚད་འཛིན་ས་དྤེ་དྤེ་རྱིང་ཚོགས་གཙོས་
གཅྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་འོག་ལ་ད་ལྟ་དོན་ཚན་གྱིས་པའྱི་ལས་དོན་
བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ ༣།༢༤ ཅྤེས་ཟླ་ཚེས་དྤེ་ཟྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། བསྐྱར་བཅོས་དྤེའྱི་ནང་
དུ་ ༣།༢༧ ཅྤེས་གསལ་འདུག དྤེ་གཞྱི་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གཅྱིག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཚེས་  ༢༧ ྱིན་ནས་ཟྤེར་དུས།  ཡང་
དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གཅྱིག་ཡྱིན་བསམ་དུས་ཡང་དྤེ་ཚེས་  ༢༧ ྱིན་གྱི་སྔོན་ལ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཁྱབ་བསྡད་པ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་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 གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ངའྱི་སྤེམས་སུ་དོགས་པ་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་ཚར་སོང།  བས་ཙང་ངས་བསྐྱར་
ཟློས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱི་གྤེ་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་བར་དུ་བཅུག་ན་བསམས་བྱུང།  ད་ལྟ་དཀྱིལ་མ་དྤེ་ནས་མར་ཀོག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  
"འོན་ཀང་ལས་གཞྱི་ཕར་འགངས་ཞྤེས་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ྱིན་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་སུ་
ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་རྤེས་བསྐོ་གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། " ཟྤེར་བ་དྤེར་"བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལ་ལས་བྤེད་པའྱི་ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་ "དྤེ་འདྲ་བས་ནས་གོང་གྱི་ "ཡྱིན་ན་"ཅྤེས་
མཚམས་བཅད་བཞག་པ་དྤེར་"ཡྱིན་ནའང་"ཅྤེས་ཚིག་དྤེ་གཅྱིག་བརྒྱབ་བཞག་ན། ཟླ་ཚེས་འཁོད་བཞག་པའྱི་ྱིན་མ་དྤེ་ནས་བཟུང་དྤེ་ཁྱིམས་
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ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་བྤེད་མུས་དང་། དྤེ་བཞྱིན་གྱི་དྤེའྱི་རྤེས་ནས་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོའང་དྤེ་ག་རང་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་ཡྱི་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 ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་བསྐྱར་བཅོས་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་ལ་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས་མདོར་བསྡུས་ན་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པ། ལས་བྤེད་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་ཡར་འཕོས་པ་ཞྱིག་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༠ ཙམ་
ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་བཟུང་བགྤེས་ཕོགས་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡར་བསྣོན་གྱི་རྤེད་མདོག་མདོག་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  དྤེ་
ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསྣམས་མཁན་རྣམ་པས་ཀང་དགོངས་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་སྱིར་བཏང་གྱི་ཁྱབ་
ཚད་དྤེ་མ་གྱི་བར་དུ་ཁྱབ་པ་བས། ཡྱིན་ནའང་བགྤེས་ཕོགས་གནང་རྒྱུ་དྤེར་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་མཚན་རགས་བཀོད་པ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་དྤེའྱི་ཚུན་ཆད་
ལ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དང་པོ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འོན་ཀང་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་  ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ྱིན་ནས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་
འགྱིག་ས་རྤེད། དོན་དག་ངོ་མ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡང་ན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་འགན་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། དྤེ་ནས་ཐོབ་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གཞག་རྒྱུ་དྤེ་ "གྱིས་བཅས་སུ་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་ "ཟྤེར་བ་དྤེ་གོང་གྱི་
ཚེས་གངས་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྤེས་ནས་བཟུང་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་བསྡད་མཁན་དང་རྤེས་མ་
འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཚང་མ་ལ་གོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྙམ། དྤེ་ནས་རྒྱབ་ལོགས་དྤེར་དོན་ཚན་ ༡༦ པ་དྤེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩།༣།༢༤  རྤེད། ༢༧། དྤེ་ང་
ཚོས་རགས་བརྒྱབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཨང་ཀྱི་རྒྱག་སྟངས་དྤེ་ནོར་འདུག  དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་
གོས་འཆར་ནང་དུ་གང་གསལ་བ་དྤེ་རྤེད།  ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ནས་སྔོན་གྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ག་རང་གྱིས་གསལ་པོ་
ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཚད་དང་མཚམས་འཛིན་ས་དྤེ་ད་ལྟ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་མཚན་རགས་བཀོད་པ་དྤེ་ནས་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། ༢༠༠༤།༨།༨ ནས་ཚད་འཛིན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེ་དག་ལས་ཀ་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བསྐོ་གཞག་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  མ་
འོངས་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མར་ཁྱབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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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  དང་པོ་དྤེར་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐོབ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  ཁོང་རྣམ་པར་དངུལ་ལྷག་མ་
དྤེ་འདྲ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་གནང་འཆར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དོན་དག་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན།  དོན་དག་གྱིས་
པ་དྤེ་དོན་ཚན་ ༡༦ པའྱི་ནང་དུ་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཁང་གའྱི་དོད་དུ་ཐོབ་རྒྱུ་ཟྤེར་བའྱི་འཐོབ་ཀྱི་འ་དྤེ་ཆད་སོང་བ་ཡྱིན་ས་རྤེད།  སྔོན་མ་
གྱིས་ཀར་འདུག དྤེ་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 ད་ལྟ་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་མྱི་གོ་དྤེ། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་
ཚིག་བརོད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང།  བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་དྤེ་བྱིས་འདུག  ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  བགྤེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་
གནས་རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གལ་སྱིད་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།  དྲུང་ཆྤེ་མ་
ཡྱིན་པ། ཟུང་དྲུང་དང་། དྲུང་འཕར་དང་། དྲུང་ལས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལས་འགན་དྤེ་འདྲར་འཁོད་མྱི་སྱིད་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། འཁོད་པ་ཡྱིན་ན་
དྤེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཕུལ་རྒྱུ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་
དྤེ་རང་འཇགས་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༤ ཀ་པའྱི་ནང་དུ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་
ནང་བཞྱིན་འཇོག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་ཆད་འདུག་ཞུས་ན། དང་པོ་ཁོ་རང་ལ་ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚིག་རྐང་ཡྱིག་ཕྤེང་གཅྱིག་ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་བཤད་འདུག  ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༢༤ པའྱི་དང་པོ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྤེར། གྱིས་པའྱི་ཀ་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་མྤེད་བསྡད་པ་དྤེ་རྤེད།  ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ལས་བྤེད་བགྤེས་
ཡོལ། ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཡྱིག་ཕྤེང་ཞྱིག་ཆད་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  དྤེ་ནས་ཚིག་
བརོད་བསྐྱར་བཅོས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཁྱྤེར་ཡོང་དུས། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་གང་ཡོད་པ་དྤེའྱི་འོག་ལ་ཐྱིག་དྤེ་གནང་ཐུབ་
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པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བཟོ་བཅོས་ཕྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཁྱྤེར་ཡོང་དུས་
ངྤེས་པར་དུ་རགས་དྤེ་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཞྤེས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག་
གམ། དྤེ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་བཅུག་རྒྱུ་བས།  སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཕག་ཡང་བསྐྱར་བརངས་པ་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ཆད་པ་དྤེ་ཡྱིན།  དྤེ་གསུངས་ཚར་སོང།  ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་ཚད་འཛིན་ས་དྤེ་ང་ཚོ་ཁྱབ་རྒྱུ་དྤེ་  ༢༠༠༤ ལོར་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་མཇལ་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེར་ན་དྤེ་བགྤེས་ཕོགས་ལ་སར་ཆ་གང་ཡྱིན་པ་
ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བཟོས་པའྱི་ྱིན་ནས་ལག་བསྟར་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་དྲན་པ་དྤེ་ང་རང་གྱིས་སོ་སོ་བསམ་བོ་
གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཁྤེལ་བསྡད་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་གཞན་དག་ཅྱིག་ཡྱིན།  ད་ལྟ་འདྱིར་སྱིག་གཞྱི་བཟོ་
བཅོས་ཀྱི་ཚིག་བརོད་དྤེའྱི་འོག་ལ་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་གྱི་མཐའ་མ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚིག་དྤེ་ངས་ཀང་ཕན་བུའྱི་དཀའ་ལས་ཞྱིག་མཐོང་
སོང། རང་ྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས། དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ཟྤེར་བ་དང་།  ཡང་དྤེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་
ཇྱི་ཐོབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚིག་དྤེ་ཕན་བུའྱི་མགོ་རོག་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་གྱི་དྤེ་ལབ་དགོས་པ་རྤེད་དམ།  ད་ལྟ་སྒང་
ཕོགས་དྤེ་ལབ་དགོས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གྱིས་ཕན་བུ་ཞྱིག་འཁྲུག་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་ངས་སྔོན་ལ་རགས་ཤྱིག་བརྒྱབས་ཡོད།  དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་
འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེ་ག་རྤེ་ལབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  གདམ་ཁ་ཟྤེར་ནའང་ག་རྤེ་ལབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  དངོས་
གནས་བས་ན། ཁོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བགྤེས་ཕོགས་གང་ཡྱིན་པ། ཡང་ན་སྒང་ཕོགས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ཐོབ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་སྔ་གནས་རྱིམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་གཅྱིག་ཡང་བསྐྱར་གདམ་ཁ་འདྲ་རྤེད་དམ་གང་འདྲ་རྤེད་འདྱི་གཅྱིག་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  ད་ལྟའྱི་དྤེ་ང་རང་གྱི་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཀྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།  གོང་དུ་ལས་བྤེད་
བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བགྤེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་
ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོར་ཁོ་རང་གནས་རྱིམ་གང་དུ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར།  དོན་གཅོད་བས་པའྱི་རྱིང་ལ་དྲུང་ཆྤེ་བཀོད་པ་ནང་
བཞྱིན་བས་ནས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་ནང་ནས་གནས་རྱིམ་མཐོ་ཤོས་དྤེ་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། བགྤེས་ཤག་ཅྱིག་སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྲུང་ཆྤེ་ལས་རྱིག་
ཙམ་ཞྱིག་གང་ཡང་སོད་རྒྱུ་མྤེད་སྟབས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལས་ཤག་ཅྱིག་ཕུལ་སོང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སོད་རྒྱུ་མྤེད་དུས་སྔོན་མ་
ནས་དྤེར་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་དྤེ་དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རང་རྤེད་དྲན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་ལ་གཞྱི་
རྩ་ཞྱིག་བཞག་དགོས་པ་རྤེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་དྲུང་ཆྤེ་ནས་སོང་བ་རྤེད་དམ། ཟུང་དྲུང་ནས་སོང་བ་རྤེད་དམ།  ལས་དོ་ནས་སོང་བ་རྤེད་དམ།  
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གལ་སྱིད་ལས་དོ་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་སོང་བ་ཡྱིན་ན། མཐའ་མའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་རྩྱིས་རྒྱག་ས་དྤེ།  ཁོ་རང་གྱིས་སྔོན་མ་ལས་དོ་ནས་སྤེབས་
ཡོང་དུས། ད་ལྟ་ཕར་བལྟས་ནས་ལས་དོ་དྤེར་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་སྒང་ཕོགས་དྤེ་ཡར་རྒྱབས་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་དྲན་
གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་སོང། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ལྟ་གལ་སྱིད་བཟོ་བཅོས་
གོས་འཆར་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདོན་གྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་། གཏན་འབྤེབས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་སུས་བཏོན་གྱི་ཡོད་ནའང་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་དྤེས་བཏོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་སར་ཆ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་སུས་བཏོན་གྱི་ཡོད་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག  གང་ལྟར་དྤེ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་ྤེར་ལྤེན་ལ་དཔག་པའྱི་འགོ་
སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གྱིས་ལ་དོན་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་འདྲ་པོ་དྤེ།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བསྐྱར་བཅོས་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དུས་བཀག་བས་ནས། བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཁ་འདྲ་ཡྱིན་ན། ༢༠༠༤།༤།༨  ནས་ ༢༠༡༡།༥།༢༩  
བར་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་པའྱི་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས།  རང་དབང་
ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་ལ་བསྐོ་གཞག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་
བར་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་དྤེ་དག་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་
རྤེད། ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༠༤།༤།༨ ྱིན་ནས་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ྱིན་ལབ་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་བསྡད་མཁན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག  སྔོན་མ་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ།  མུ་མཐུད་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་གནང་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡང་ན་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཟྤེར་ན་མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མ་འོངས་པའྱི་གནས་བབ་དྤེ་མ་འོངས་པར་ཆ་ཚང་ཕུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གཙོ་བོ་ཁྱད་པར་
དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་བགོ་གྤེང་གང་ལ་གང་མཚམས་བྱུང་ཚར་སོང། ད་ལྟ་དྤེར་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ལ་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་
གསུངས་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་རྒྱུ་དྤེ་འོན་ཀང་ད་ལྟ་བགྤེས་ཕོགས་འདྤེམས་ཁའྱི་ནང་དུ་འོན་ཀང་
ད་ལྟ་ནག་ཐྱིག་བཀོད་བཞག་པ་དྤེ་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ ༢༠༠༤།༨ ྱིན་ནས་ཟྤེར་བ་དྤེ་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་ནས་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་ས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་སྟབས་ནས་དྤེ་མར་བཏོན།  དྤེ་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་སུ་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་།  དྤེ་
བཞྱིན་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བསྐོ་གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཅུག་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  དྤེ་
ཡང་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བཅུག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་རྒྱུན་
གཞྱིར་བཟུང་ལས་བྤེད་པའྱི་ཞབས་ལོ་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ང་
ཚོ་གདམ་ཁ་བས་ནས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དང། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཀྱི་བར་དུ་གདམ་ཁ་ཞྱིག་བས།  བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་སྱི་
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མོས་གཏོང་རྒྱུར་དགག་ཆ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་ལ་དྤེ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གདམ་ཀ་ཞྱིག་བས།  དྤེ་ནས་གཅྱིག་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ག་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།  ད་ལྟ་གོང་དུ་བརོད་པ་དང་པོ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། བརོད་པ་གྱིས་པར་བགོ་གྤེང་དྤེ་འདྲ་བྤེད་དགོས་པ་ཡོད་ན། ཆ་ཤས་ཞྱིག་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་བརོད་པ་དང་པོ་གྱིས་ཀར་འགོ་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་མར་མུ་མཐུད་ནས་ད་ལྟ་ལས་དོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་
ཐང་ཟྤེར་བ་དོན་ཚན་ ༡༦ པའྱི་ནང་ལ་ ༢༠༠༩།༣།༢༧ ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚེས་  ༢༤ རང་འཇགས་ཡྱིན་ཅྤེས་འདྱི་གསུངས་པ་རྤེད།  ྱིན་ནས་ཟྤེར་བ་
དྤེ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། ྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱིས་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང།  ྱིན་ནས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྱི་
དགོས་པ་བས།  དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཚིག་གྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང།  དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ན།  
ལགས། ཐོབ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད་དམ། ལས་དོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་གྱི་དྤེ་རྤེད་དམ། ཁང་གའྱི་དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ། དུ་དྤེ་དགོས་འདུག་གམ།  ཁང་
གའྱི་དོད་དུ་ཐོབ་རྒྱུ།  འོ་འདུག བསྐྱར་བཅོས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཁང་གའྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་འགྤེང་པོ་ཞྱིག་འཁོད་བསྡད་འདུག  དྤེའྱི་སྒང་དྤེར་ལས་བྤེད་
བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  བགྤེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་རྒྱུ་དང་ཟྤེར་བ་དྤེར་འ་སྔོན་
འཇུག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ལའང་འ་སྔོན་འཇུག་དགོས་པ་བས། ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་བས།  དྤེའྱི་འོག་ཏུ་འཐོབ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
བས། དྤེ་ག་རང་རྤེད་དམ། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དགོངས་དག ངས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིར་བཏང་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་བགྤེས་ཡོལ་ལ་
ཕྤེབས་སྐབས་ཀྱི་ཕོགས་རྱིམ་གྱི་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ དྤེ་བགྤེས་ཤག་མ་ཐོབ་བར་དོད་དྤེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེར་ན་ཡྱིག་སྐྱྤེལ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་ཡར་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གནས་རྱིམ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིག་སྐྱྤེལ་དྤེའྱི་
ཕོགས་རྱིམ་ག་ཚོད་ཡྱིན་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འདྲ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དྤེར་གོ་རྒྱུ་དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ག་ཆ་དྤེ་མཐོ་བ་ཡྱིན་
དུས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་ཁོ་ཟུང་དྲུང་ནས་ཡར་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  དྲུང་ཆྤེ་ནས་ཡར་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  དྲུང་
གཞོན་ནས་ཡར་བསྐོས་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་སྒང་ཕོགས་ག་ཚོད་ཡོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༤༥ དྤེ་ཟླ་རྤེ་
བཞྱིན་ཁང་པའྱི་ཁང་དོད་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་སྔ་སོ་སོར་དྤེ་ལབ་ཡོང་དུས།  དཔྤེར་ན་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། དྲུང་ཆྤེའྱི་ཕུལ་བ་ལྟ་བུ་དྤེ་ངས་ཏོག་ཙམ་འཁྲུགས་སོང། དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ངར་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། 
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གནང་བ་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་སྔ་
གང་ལྟར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གང་དུ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང།  དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིལས་བྤེད་གནས་རྱིམ་གང་
ཡྱིན་པ་དྤེའྱི་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཙམ་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཡྱི་འབབ་དྤེ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། 
 
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 ད་ལྟ་དྤེར་ག་རྤེ་གནང་མྱི་གནང་དྤེ་གནས་སྟངས་ཁ་ཁ་རྤེད། གོ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་རང་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འགྤེལ་
བཤད་བསྐྱོན་སོང་། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དྤེའྱི་ནང་དུ་དྤེ་རྱིང་འཁོད་ཡོང་སའྱི་མྱི་དྤེ་དང་པོ་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བགྤེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་བ་
རྒྱུ་རྤེད། གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་དག་དྤེ་རྤེད།  ཁྱྤེད་རང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ལབ་དུས་བགྤེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་བས་པ་
རྤེད། བགྤེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་བས་པ་རྤེད་དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཕག་ལས་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྩ་འཛིན་
བྤེད་ས་དྤེ་སྔོན་མ་བགྤེས་ཡོལ་བྤེད་ས་དྤེར་གཞྱི་རྩ་གཞག་རྒྱུ་འདྱི་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་པུ་བས་
པ་ཡྱིན་ན་ཐོབ་ཐང་ལྤེན་ས་དྤེའང་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལྤེན་ས་ཁ་ཁ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
འདྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་བས་ན་ལྤེན་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཁོ་གྱིས་ག་རྤེ་གདམ་གྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  
སོ་སོ་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ་དྤེ་གདམ་གྱི་རྤེད། དྤེ་གདམ་དུས་སྱིར་བཏང་གོང་དུ་དཔྤེ་དྤེ་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ལས་བ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་
བཀོད་ཀྱི་མ་རྤེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་མང་ཆྤེ་བ་ཟུང་དྲུང་ཡན་ཆད་མ་གཏོགས་དྤེ་མན་ཆད་ང་ཚོས་བསྐོས་ཀྱི་མ་རྤེད།  བསྐོས་ཡོང་ན་ངས་དགག་
པ་བརྒྱབས་བཞག་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་ཞྱིག་ལ། བརོད་པ་གྱིས་པ་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྔོན་མ་ང་ཚོ་ལས་བྤེད་རྣམ་པར་ཁང་པའྱི་གནས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས༌༌༌༌ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་གྱིས་པ་ད་ལྟ་སྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།  བརོད་པ་དང་པོ་ཐག་གཅོད་ཁར་ཕག་བརངས་སོང་།  ཕག་བརངས་དུས་ད་ལྟ་བརོད་པ་གྱིས་པ་
སྤེབས་རྒྱུ་རྤེད། གོང་དུ་བཅོས་པ་དྤེ་ཚོ་བཅོས་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་
ལ་ངོས་འཛིན་བས་ན། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར།  སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་རངས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད།  ད་
ལྟའང་ཟུར་བརོད་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་
གསུངས་པ་རྤེད།  ངས་གོང་དུ་སར་ཆ་ཞུ་ཡྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་མང་པོ་ཡོད་ན་སར་ཆ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་མ་
གཏོགས་ལོ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད།  འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་བགྤེས་ཡོལ་འཆར་ཅན་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན།  
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེ་བཞྱིན་ཕ་གྱིར་སོམ་དངུལ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད།  མྱི་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་
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གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་གནད་དོན་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་སྔོན་མ་ང་ཚོ་བགྤེས་ཁང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁང་པ་
ལྤེན་མཁན་མྤེད་པའྱི་ལས་བྤེད་གཅྱིག་ལ་ཐོབ་ཐང་སོད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུ་དུས་ནམ་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ན་འབུམ་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་འདུག་གསུངས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་དུས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དང་རྩ་འཛིན་གཅྱིག་པ་བས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ།  དྤེ་འགོ་ན་ཡག་པ་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ་བསམས་ནས་མཐོང་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཁྱབ་ཚད་དྤེ་མར་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་གྱི་ནས་བསྐོས་བཞག་པ་ད་ལྟ་ལོ་
བཅུའྱི་བར་དུ་འགོ་བསྡད་མཁན་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། ༢༠༠༤ ནས་བཟུང་ཕྱིན་ནས་ད་ལྟ་ ༢༠༡༤  བར་དུ་ལོ་བཅུ་ཟྱིན་འགོ་ཡྱི་རྤེད།  སྱིར་བཏང་
རྣམ་པ་ཚོར་ལོ་བཅུ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚོར་ལོ་བཅོ་ལྔ་འགོ་ཆོག་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྩ་འཛིན་བྤེད་དགོས་
ས་དྤེ་ག་རང་ལ་གནང་ན། མཐོ་དམན་དྲག་ཞན་ཚང་མའྱི་མཐོང་སྣང་དང་ལྟ་སྣང་ལ་མཛེས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་
འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་གོང་དུ་ངས་ཞུ་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ངས་
དྤེའྱི་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཞབས་ལོར་བསྣན་ནས་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་དྤེའྱི་ལོ་ཚད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ས་དྤེ་ངས་ད་ལྟ་དྤེ་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
༢༠༠༩ ལོར་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ་ཚོར་དྤེ་བཟོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཚད་དྤེ་བཟོས་པའྱི་རྤེས་ལ་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་མ་
གཏོགས་གལ་སྱིད་སྔོན་ལ་ཡར་ཕྱིར་གཤྱིག་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་བགྤེས་ཡོལ་འགོ་ཚར་མཁན་ཚང་མས་དྤེར་དཔྤེ་
བངས་ནས་དྤེ་ག་རང་བཟོ་ཆོག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་པ་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  ཐོབ་ཐང་དྤེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཧ་ཅང་ཕོན་
ཆྤེན་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ང་ཚོ་དོན་ཚན་དྤེ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་འོག་ལ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་
ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཙམ་གྱི་བགོ་གྤེང་ཞུ་དགོས་པ་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཞབས་ལོ་ལོ་བཅུ་དྤེ་ཡར་བསྣན་ཆོག་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་
གྱི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེའྱི་ནང་དུ་སྔོན་མ་ད་ལྟ་བསྐྱར་བཅོས་སྐབས་སུ་  ༢༠༡༡ གྱི་ཚད་ཅྱིག་ཟྱིན་པ་དྤེའྱི་རྤེས་
སུ་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་བཟོ་བཅོས་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད།  དྤེ་འགོ་དགོས་པ་དྤེའང་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད།  དྤེ་
བཞྱིན་གཞུང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་ལས་ཀ་མང་པོ་བྤེད་མཁན་ཚོར་ཐོབ་ཐང་ངྤེས་པར་དུ་བཟོས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད།  
ཡྱིན་ནའང་བཟོ་བ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིན་ཚར་བ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚོས་ཁོང་རང་གྱི་བགྤེས་ཡོལ་གྱི་བགྤེས་ཕོགས་དྤེ་ད་ལྟ་གལ་སྱིད་གོང་
རག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༠༥ ལོར་གལ་སྱིད་རྒས་ཡོལ་ལ་འགོ་མཁན་ཞྱིག་ལ། ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་མམ་དུ་གུན་གསབ་བྤེད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན།  
དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཚད་འཛིན་ཞུ་ས་དྤེ་དོན་ཚན་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་
བཟོས་པའྱི་ྱིན་ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་དྤེ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་དྤེ་ལས་ཡག་པ་ཡོང་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་
བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཟོ་བཅོས་གང་ཡང་མྱི་དགོས་པར་ཚིག་དྤེ་ཡར་བསྣན་པ་ཡྱིན་ན་ལག་བསྟར་
བྤེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དོན་དག་དྤེ་བཟོ་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་དང་ངས་ཞུས་པ་འདྱི། བཟོ་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་དགོས་པ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། བཟོ་
བཅོས་ནང་ལ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ལ།  གཏན་འབྤེབས་བྤེད་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་རྩ་འཛིན་དྤེ་ལ་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀག་བཞག་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚེས་གངས་དངོས་སུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་གྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་ཚེས་གངས་བཀོད་
བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚེས་གངས་བཀོད་པ་དྤེས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་ཕྤེབས་པ་དྤེའྱི་ནང་ཚེས་
གངས་བཀོད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།  དུས་བཀག་འགོ་འཛུགས་ས་དང་མཇུག་བསྡུ་ས་གྱིས་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་གོས་
འཆར་ཕྤེབས་པ་དྤེའྱི་ནང་འགོ་འཛུགས་ས་དྤེ་ཚེས་གངས་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ྱིན་མོ་དྤེ་ནས་བཟུང་གང་ལྟར་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ཕག་ལས་
གནང་བསྡད་མཁན་དང་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་བསྐོ་གཞག་འདྤེམས་ཐོན་གནང་བ་ཚང་མར་ཁྱབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད།  ཚད་འཛིན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དྤེའྱི་སྟྤེང་མཚན་རགས་བཀོད་པའྱི་ྱིན་མོ་དྤེ་ནས་ལག་བསྟར་བས་ཡོང་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱབ་ས་དྤེ་དུས་བཀག་
བས་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་ཁྱབ་དུས།  དྤེ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བཟོ་བཅོས་ནང་བྱིས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་
མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་བས་དགོངས་འགལ་མྤེད་པར་ཞུ། རང་ྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་འཁུར་གྱི་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་
སྐབས་དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་འཐོབ། ཅྤེས་པའྱི་ད་ལྟ་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་
ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་སམ་ཡང་ན་འདས་ཚར་བ་དྤེར་ད་ལྟ་ཟྤེར་བའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ལས་དོན་བགྤེས་ཤག་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ས་དྤེ།  དྤེ་སྔ་
སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ཞྤེས་པ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་བཀོད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་མྱིན་ད་ལྟའྱི་སྒང་ཕོགས་ཅྤེས་ལབ་བཞག་ན།  
ད་ལྟའྱི་སྒང་ཕོགས་ག་ཚོད་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
 
 



49 
 

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ལ་ཁྱད་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གསལ་པོ་ཆགས་མྤེད་པ་འདྲ། ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་། སྔོན་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་ཟག་དྤེའྱི་ཁོ་རང་སྔོན་མ་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཟྤེར་
བ་དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རང་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་སྒང་ཕོགས་དྤེ་ལ་ངོས་བཟུང་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ཁང་པ་དྤེ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་
ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིར་བགྤེས་ཤག་དྤེ་ཚོ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དྲུང་ཆྤེ་ལས་རྱིག་པ་ཞྱིག་སོད་རྒྱུ་མྤེད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་སྔོན་མ་ལས་གནས་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་སྟངས་དྤེ་འདྱི་ལྟར་བས་ནས་སྒང་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དྤེ་འདྱི་ལྟར་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་ཁོ་རང་སྱི་ཞུ་བ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ཕོགས་རྤེད།  ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ཕོགས་རྤེད།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གྱི་
སྒང་ཕོགས་དྤེ་ལྤེན་གྱི་ཡོད་ན།  སྔོན་མ་ལས་བྤེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་དང་དྤེ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
མཐོང་ནས་དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱི་གྤེའྱི་ངོ་གདོང་གྱི་གོ་བ་རང་།  ང་རང་གྱིས་གོ་སྟངས་དྤེ་རང་ཞུ་གྱི་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་།  རང་ྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་
འཁུར་ལས་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༤༥ འབབ་ཟླ་རྤེ་ཞྤེས་གཅྱིག་འདུག  
རང་ྱིད་ཀྱི་གོ་སྟངས་ལྟར་ན་བགྤེས་ཡོལ་ལ་ཐོན་མཁན་དྤེ་སུ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་ཟྤེར་དུས། ཡྱི་གྤེ་
ནས་སྤེབས་ནའང་གནས་རྱིམ་གང་ནས་སྤེབས་ན་ཟྤེར་བའྱི་བཟོ་ལྟ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གོ་གྱི་འདུག  དྤེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཟྤེར་དུས།  ངས་གོ་བ་དྤེ་
གཞན་ཞྱིག་རག་བསྡད་ཀྱི་འདུག སྔོན་མ་ཡྱིག་སྐྱྤེལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་དོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་  
༤༥ ཡོད་ཟྤེར་བར་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེར་གོ་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་རོགས། 
 
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 སྱིར་བཏང་གསལ་བཤད་བྤེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་བས་ནས་གོ་བརྡ་འཕོད་པའྱི་
ཆྤེད་དུ། དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ནང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གནང་མཁན་དྤེ་
སྐབས་དྤེ་དུས་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། ཁོང་དྤེ་དུས་དྲུང་ཆྤེ་གནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དྲུང་ཆྤེ་གནང་ཡོད་ན། དྤེ་རྱིང་བགྤེས་ཡོལ་འགོ་བའྱི་ྱིན་མོ་ཁོང་ད་དུང་
དྲུང་ཆྤེ་གནང་བསྡད་ན། བགྤེས་ཡོལ་འགོ་བའྱི་ྱིན་མོར་ཁོང་ལ་སྒང་ཕོགས་ག་ཚོད་ཐོབ་ཀྱི་འདུག བགྤེས་ཡོལ་འགོ་བའྱི་ྱིན་མོར་ཁོང་དྲུང་ཆྤེ་
ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་འདུག་དྤེ་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགྤེལ་བཤད་བསྐྱར་དུ་གནང་བས་མགོ་དྤེ་བས་མང ་བ་འཁྲུགས་སོང་། བས་ཙང་གོང་དུ་བགྤེས་པ་རྣམ་པས་
འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ ས་ནས་ངས་དྤེ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་
ཡར་གསུངས་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ལམ་ཆྤེན་པོ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ། བཀའ་ཤག་གྱི་བཟོ་བཅོས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་བགྤེས་ཡོལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་
སུ་སྒང་ཕོགས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས།  དྤེ་སྔོན་དུ་ཁོ་རང་དྲུང་གཞོན་གྱི་གནས་རྱིམ་ཡྱིན་པ་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྲུང་
གཞོན་ནས་ཡར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་འགོ་མཁན་ཡྱིན་ཡང་བགྤེས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་རག་དགོས་པ་དྤེ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ རྤེད། དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཁང་པ་དྤེ་རག་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཕྤེད་སྐལ་གྱི་སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ་ ༤༥ དྤེ་བགྤེས་ཤག་མ་ཐོབ་བར་འབུལ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་མའྱི་གནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ལབ་ན། ཧ་ལམ་དྤེ་ནས་གོ་བ་ལྤེན་
པ་ཡྱིན་ན་སྔོན་མའྱི་གནས་རྱིམ་དྲུང་གཞོན་ཡྱིན་ན།  དྲུང་གཞོན་གནས་རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་ཅྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་དང་།  བགྤེས་ཤག་མ་རག་བར་དུ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཕུལ་དགོས་པ། ངས་གོ་བ་དྤེ་མ་གཏོགས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གོ་བ་ལྤེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་
དུས་ཡོད་བཞག་བས་པ་ཡྱིན། ངས་དྤེ་འཁྲུགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
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 སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།  བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་།  ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བཅོས།  བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་སོ་སོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ།  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དང་བཟོ་
བཅོས་ཚིག་བརོད་གྱིས་ཀར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་རང་ལྤེགས་པ་འདུག  ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྱིམས་
དཔོན་གནང་བཞག་པ་རྤེད། ཁྱིམས་དཔོན་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  བགྤེས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་ྤེས་པ་བཏང་སོང་བསམ་མཁན་སུ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་བྱུང་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཀང་མ་འཕད་པ་ཞྱིག ་ལ་དྤེ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་འཁྱྤེར་ཡོང་ནས་བགོ་
གྤེང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་། གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཆགས་དུས། སོ་སོས་བལྟ་དུས་རྱིང་པ་དྤེ་རང་ལྤེགས་པ་འདུག  རྱིང་པ་དྤེར་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རྩ་བའྱི་གོས་འཆར་བ སྣམས་ཡོང་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཐོག་མ་
བསྣམས་ཡོང་མཁན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འཁྱྤེར་ཡོང་ བ་དྤེ་ལ་ཚེས་གངས་གྱིས་དྤེར་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚེས་གངས་རྱིང་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ 
བར་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཆོད་འཇོག་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་ཁྤེ་ཕན་སུ་ལའང་རག་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་
དགོས་ས་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཀྱི་ྱིན་ལ་ལས་བཅར་བས་བསྡད་པ་ཞྱིག་མ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གཅྱིག་འབབ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་མ་བཀོག་པ་ཡྱིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོར་འབབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཟྤེར་དུས་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དྤེ་
གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ སྐབས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་རྩ་ཕོགས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་རྱིང་སང་ྱིན་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་
རྩ་ཕོགས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། བས་ཙང་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དྤེ་དྤེ་སྔའྱི་རྩ་ཕོགས་དང་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པར།  ད་ལྟ་དྲུང་ཆྤེ་
ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་བགྤེས་ཡོལ་འགོ་བའྱི་ྱིན་མོ་དྤེར་དྲུང་ཆྤེ་ཞྱིག་གྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཕོག ས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཐོབ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དྤེ་
རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དོན་དག་ཨ་མ་དྤེ་དྤེ་རྤེད། བས་ཙང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དྤེ་མ་བས་པ་ཡྱིན་
ན་དྤེ་སྔ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཚར་ན་ཟྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཚིག་བརོད་དྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཆོད་འཇོག་རྒྱུ་ཙམ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
ང་ཚོས་མང་པོ་ཞྱིག་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་པ་དྤེ་ན་བསྡད་དུས་མགོ་རོངས་སུ་འགོ་ཡྱི་འདུག རང་གྱི་རྤེ་བ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
ཏོག་ཙམ་གསལ་དུ་གཏོང་རོགས་གནང་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ གྱི་ཚད་བཀག་ཟྱིན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།  
དྤེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ག་རྤེའྱི་ཕན་རླབས་ཡོད་མྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༨ པ་ནས་མར་བར་སྟོང་བཞག་པ་དྤེས་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞན་ཆ་
ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞལ་སངས་ཙམ་བས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  ལྷག་དོན་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཐག་ཆོད་རྒྱུར་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་སྙམ། དྤེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཕག་རོང་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག གོ་སྐབས་མུ་མཐུད་ནས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ག་ཚོད་འགོ་མྱིན་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མཐོང་སོང་།  དྤེ་ཡྱིན་
ཙང་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ དང་ ༡༠ ལ་སོགས་བསྐོར་བཞྱིན་པ་དྤེ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ། 
ད་ལྟ་འདྱིར་བསྐྱར་བཅོས་གོས་འཆར་སྤེབས་བསྡད་པ་དྤེ་དག་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་ཤག་བགོ་



52 
 

འགྤེམས་དང་བགྤེས་ཤག་དྤེ་དག་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྤེ་དྲག་ཡོད་པ་རྤེད།  དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ ༡༢ པ། བགྤེས་ཡོལ་ལས་བྤེད་ཀྱི་
སྡོད་ཁང་གྱི་ཨང་  ༣ པ་དྤེ་ལ་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་རྤེར་བགྤེས་ཡོལ།  དྤེ་དག་སྒང་དྤེ་བས།  ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ 
གསུངས་པ་དྤེ་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན།  བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་ལས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ།  གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐྤེངས་གཅྱིག་རང་གྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་བསྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགྤེས་ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་
ཅྱིང།  འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། ལས་ཤག་སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གྱིས་ནང་ཚུད་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས།  གང་ལྟར་སྱི་
ཞུ་བ་ཚོར་དྤེ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་ཞུ་བ་ལ་གང་གསལ་བ་དྤེ་ྱིད་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིར་བསྐྱར་བཅོས་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་དྤེ་དག་ལའང་
གསལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྱི་ཞུ་བ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་གནང་།  ད་ལྟ་འདྱིར་འཁྱྤེར་ཡོང་བའྱི་མཛད་གཙོ་དྤེ་དག་ལ་མྤེད་པ་
བས་ན་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་འདྱིར་འཁྱྤེར་སྤེབས་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་མཛད་སྒོ་ཞྱིག་ལ་
འགོ་དགོས་བྱུང་ནས་བཅར་ཐུབ་མ་སོང་།  གཞྱི་རྩའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་དྤེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་
གནང་གྲུབ་པ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་མཛད་གཙོ་ཁོང་རྣམ་པས་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་
ཤག་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་གོས་ཆོད་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། ཚེས་གངས་འདྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༤ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ དྤེའྱི་སྔོན་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  ཚེས་གངས་འདྱི་
ནས་བས་ཏྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་དྤེ་དག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁ་ཁ་བཟོས་ནས།  ང་ཚོས་ཚེས་གངས་འདྱི་ཟྱིན་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། འདྱི་ནས་བཟུང་སྟྤེ་སུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཁྱབ་ཀྱི་མྤེད། ང་ཚོས་གོ་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལྤེན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞུས་ན།  ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་བགྤེས་ཡོལ་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དག་ལ་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཆྤེད་དུ། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་མྱིང་རགས་བཀོད་པའྱི་རྤེས་སུ་བགྤེས་
ཡོལ་ལ་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་མྱིང་རགས་བཀོད་པ་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྤེས་
སུ་བགྤེས་ཡོལ་ལ་སུ་ཕྤེབས་ཀང་དྤེ་དག་ལ་ཐོབ་ཐང་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གཞྱི་
རྩའྱི་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་རན་པ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཐུབ་པ་དྤེ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་བཀོད་པ་དྤེ་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཟོ་བཅོས་དྤེའྱི་ནང་གྱི་ཚིག་དྤེའྱི་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་དྤེ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  རང་ྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་འཁུར་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་
སྐབས། ད་ལྟ་ཁྱིམས་དཔོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར། སྔོན་མ་དྲུང་གཞོན་ཡྱིན་
ན་དྲུང་གཞོན།  ཟུང་དྲུང་ཡྱིན་ན་ཟུང་དྲུང་།  དྲུང་འཕར་ཡྱིན་ན་དྲུང་འཕར།  དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་ན་དྲུང་ཆྤེ།  ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི།  ཟྤེར་དུས་
ཚོགས་གཙོས་ཀང་བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་བ་ཡྱིན། གོ་བ་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་འདུག  ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༤༥ ཡྱི་འབབ་ཟྤེར་
དུས་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་སྒང་ཕོགས་དྤེ་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བརྩྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་
དྤེར། ལས་བྤེད་འདྤེམས་དུས། བདམས་པ་ཡྱིན་ན་འཁྱུར་ཁའྱི་སྐབས་དྤེའྱི་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༤༥ ལབ་
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བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེས་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག  ལས་བྤེད་ཀྱིས་བདམས་པ་ཡྱིན་ན།  ལགས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གྱིས་ཀྱིས་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་།  ལས་བྤེད་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་དྤེའྱི་བདམས་ཀ་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ལས་བྤེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་གདམས་ཀ་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལས་བྤེད་གདམས་ཀའྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་མཁན་ཞྱིག་ལ།  དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ་ ༣༠ ཟྤེར་བ་དྤེ་སྒང་དྤེར་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་བྤེད་ཀྱི་གདམས་ཀ་བྤེད་ཆོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་དཔོན་བས་ནས་མར་འཁྱུར་འགོ་དུས།  
མཐོ་ཤོས་དྤེ་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། གཞན་པ་ཚང་མ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་དང་གཅྱིག་པ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྒང་དྤེར་བགྤེས་ཕོགས་དྤེ་ཡང་དྲུང་ཆྤེའྱི་
གནས་རྱིམ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འོག་དྤེར་ཡང་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་སོད་པར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག  ཡར་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་མང་ཆྤེ་བ་
ཞྱིག་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་སྒང་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ཕྱིན་བསྡད་པ་རྤེད།  ཟུང་དྲུང་དང་དྲུང་འཕར་དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་
ཕྱིན་བསྡད་པ་ད་ལྟ་བར་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  མ་འོངས་པར་འབྱུང་སྱིད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྤེས་ལ་
ཁྱིམས་དཔོན་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་།  འཁྱུར་བའྱི་
སྐབས་དྤེར་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ སད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ཁ་གསལ་བ་འདུག  དྤེ་ནས་ཡར་གང་འདྲ་བས་ནས་བརྩྱིས་དགོས་
པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་བར་ལ་ལོ་དྤེ་ཙམ་ཕྱིན་འདུག ཁྱིམས་དཔོན་ལོ་ལྔ་བས་འདུག དྤེའྱི་བར་ལ་གནས་རྱིམ་དྤེ་ཙམ་ཡར་འཕར་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་
ནས་རྩྱིས་དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་བས་ནས་བསྐོར་དགོས་པ་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་འགོ་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ།  གོང་དུ་གོ་བ་དྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་རྤེད།  ཚང་མ་མགོ་འཁྲུག་ནས་ཧ་ཅང་
གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སད་བཞག་ན།  འདྱིའྱི་ཚིག་དྤེ།  འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་
བྤེད་པའྱིའབྤེལ་ཡོད་ཐོབ་ཐང་གདམས་པ་ཡྱིན་ན་རང་ྱིད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་ཀྱི་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི།  ཟྤེར་ནས་གོང་དུ ་བཀའ་ཤག་གྱི་
བྱིས་བཞག་པ་དྤེ་ནས་ཤར་མར་ཕྱིན་བཞག་ན་ག་རྤེ ་ཡོད་དམ་ཅྤེས།  དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྲུང་ཆྤེ་དང་སྒང་ཕོགས་
གཅྱིག་པ་མ་རྤེད། དྲུང་ཆྤེ་ལྔ་ལ་སྒང་ཕོགས་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཟྤེར་དུས་དྲུང་ཆྤེ་སུ་ལ་འཇོག་གྱི་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་སྒང་དྤེར་དྤེ་མྱིན་སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་དོན་ཚན་  ༡༥ ནང་གསལ་ཕོགས་ཐོབ་ཇྱི་ཐོབ་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༣༠ ཁང་གའྱི་དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ།  དྤེའྱི་ ༣༠ 
དང་ ༤༥ དྤེས་ཁྱད་པར་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
ངས་འདྱི་ནས་ཡར་ལངས་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གསལ་བཤད་རང་ཡྱིན།  གཞན་བསམ་བོ་གང་ཡང་མྤེད།  བགྤེས་ཡོལ་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ཚིག་
གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བགྤེས་ཕོགས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  བགྤེལ་ཡོལ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ལས་བྤེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བགྤེལ་ཡོལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚིག་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ལོ་ལྔ། བཅུ། བཅོ་ལྔ་གང་ཡྱིན་ཡང་འཁྱུར་
ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་བགྤེས་ཡོལ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བགྤེས་ཡོལ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ལས་བྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་
ཡོལ་གོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་འཁྲུགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་སྙམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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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། 
སྱིར་བཏང་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང ་སུ་ཡྱིན་ནའང ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཕོགས་ཐོབ་དང་ལས་ཐོན་ཕོགས་ཅྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།   
ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་རང་གྱི་དོན་ཚན་  ༡༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༡ པོའ་ིནང་ལ་ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཆྤེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་གཞན་གྱིས་གང་རུང་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཅྤེས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བགྤེས་ཡོལ་མྤེད་ན་བགྤེས་ཕོགས་གང་འདྲ་བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་མྱིན་དྤེ་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་མ་རྤེད་དམ། 
 
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 ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཚང་མ་དྲུང་
ཆྤེ་ཡན་མ་གཏོགས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཐུག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིངང་ནས་གསུངས་སོང་། དྲུང་འཕར་ཡང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
ངས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེབ་ཐྤེར་ནང་ལ་ལྷག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་ཡར་བཤད་བས་ནས། དངོས་དོན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆགས་ཚར་པའྱི་
རྤེས་ལ། ལས་བྤེད་ཀྱི་བགྤེས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་གོང་ལ་གསལ་པོ་
བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། བགྤེས་ཤག་མ་ཐོབ་པ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཡོད་དྤེ་སྔའྱི་གནས་རྱིམ་དྤེར་ལབ་དགོས་པ་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འོག་ལ་ལས་བྤེད་
ཀྱི་བགྤེས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ བདམས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་སྐབས་སུ་སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཡོད་པར་བགྤེས་ཤག་མ་རག་
པར། བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ དྤེ་རང་བཞག་ན་འགྱིག ་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ལབ་དུས་དྲུང་གཞོན་གྱི་སྒང་ཕོག ས་དྤེ་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་དང་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཀྱི་ཟྤེར་དུས། འཁྲུགས་བསྡད་ས་དྤེ་རྤེད། དྤེར་ཐད་ཀར་དྲུང་ཆྤེའྱི་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་སྒང་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་མར་བཏོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་དྤེ་གོ་བར་ཧ་ཅང་སྟབས་བདྤེ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ།  དྤེ་སྔ་སོ་
སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ཟྤེར་བ་དྤེ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་བསྐྱར་ཟློས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བགྤེས་ཤག་དང་དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་དྤེ་ག་རང་
བཞག་ན་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟྤེ། རྩྱིས་བསྐོར་བ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་
གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ཐོབ་བསྡད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁོ་རང་འཕོས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྱིག་
གསལ་གྱི་བགྤེས་ཤག་གྱི་དོད་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་  ༤༥༣,༤༨༠ ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིར་སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ལས་བྤེད་ཚོའྱི་བགྤེས་ཤག་དང་དྤེ་ལ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཁོང་ཚོ་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བར་བརྒལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༡༩༧,༦༤༠ དྤེ་འདྲའྱི་ཧྤེ་བག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྩྱིས་
བསྐོར་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  བས་ཙང་དོན་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དོན་ཚན་ ༡༦ ནང་ལ་འཁྱྤེར་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་ལས་བྤེད་
ཚོའྱི་ལས་ཤག་དང་བགྤེས་ཤག་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ།  གནང་
མྱི་དགོས་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་དམ། རྩྱིས་བསྐོར་བ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ང་ཚོ་འགག་བསྡད་ས་དྤེ་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད།  གཞན་དྤེ་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་མཐུན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བགྤེས་
ཕོགས་སོད་རྒྱུ་དྤེར་མ་མཐུན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དྤེའྱི་སྒང་གྱི་སྟོད་ཆ་དྤེ་ལ་
དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཚད་འཛིན་ས་དྤེར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འཕད་ས་
དྤེ་གང་དུ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་འདྲའྱི་བགྤེས་ཤག་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་དྤེ་ཟླ་རྤེའྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད།  དྤེ་རྩྱིས་
སྐོར་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ་གཅྱིག  ཁྱིམས་དཔོན་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།  རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཞྱིག་རྤེས་མ་འཁྱུར་
བའྱི་སྐབས་སུ།  གཞན་ཚང་མ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན།  ཁང་དོད་དྤེ་ཡང་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་སོད་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་
གང་ཡང་བཟོ་ཡྱི་མྱི་འདུག  འདྱིའྱི་ཚིག་དྤེ།  དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ལབ་དུས།  དྤེའྱི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་སྟངས་དང་ལྟ་
སྟངས་དྤེས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཀྱི་འདུག  གང་རུང་དུ་བསྐོ་གཞག་གམ་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་རྱིམ་ནས་ལས་བྤེད་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཐོབ་
ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དྤེའྱི་དྲུང་ཆྤེ་སྱི་ཡྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༤༥ འབབ་དྤེ་བཞྱིན་ཐོབ་རྒྱུ་ཞྤེས་ལབ་ན།  
དྤེ་གོང་དུ་རྩྱིས་བསྐོར་བ་བཞྱིན་འབུམ་དང་ས་ཡའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྱིར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་གནད་དོན་ཁ་ཁ་རྤེད།  ལས་ཤག་
རག་པའྱི་ྱིན་མོ་དྤེར་ཁང་པ་སད་ཀྱི་རྤེད།  ལས་ཤག་མ་རག་པའྱི་བར་དུ་ཟླ་རྤེའྱི་རྩྱིས་སྐོར་སྟངས་དྤེ་ད་ལྟའྱི་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་
རྱིམ་ཞྱིག ཁོ་རང་འཁྱུར་ཁའྱི་སྐབས་ལ་དྲུང་ཆྤེའྱི་ནང་ནས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༤༥ སད་རྒྱུ་བཟོས་བཞག་ན་ཚོགས་གཙོས་
བལྟས་ན་དཀའ་ངལ་མྤེད་བསྡད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག འཁྲུག་ས་ཚང་མ་རང་ྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་འཁུར་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་ལབ་དུས་ད་
ལྟའྱི་ལས་གནས་གང་ཡྱིན་པ། དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༤༥ ལབ་དུས། ཁ་གསལ་པོ་འདུག་གམ།  
ད་ལྟ་ཟྤེར་བ་དྤེར་ཟུར་བརོད་ནང་ལ་གཅྱིག་བརྒྱབ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ།  ཟུར་བརོད་ནང་ལ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཐོབ་པའྱི་ྱིན་ནས་ཚད་འཛིན་བྤེད་རྒྱུ་ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ།  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་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༥ པའྱི་ནང་དོན་ཆྤེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་ཆ་རྤེན་འོག་ཏུ་བཟོས་པའྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བགང་བཞྱིན་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ།  དོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༢ 
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སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལག་ལྤེན་འགོ་འཛུགས་མ་བས་པའྱི་སྔོན་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས།  ལས་དོན་བགྤེས་ཡོལ་དུ་
སོང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་ལས་དོན་ཕོག་དང་ཐོབ་ཐང་སྱི་མཚུངས་ཐོབ་རྒྱུ།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལ་བགྤེས་ཡོལ་གྱི་ཐ་སྙད་
འདྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

གྱིས་པ་དྤེར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཞྤེས་བྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དྤེ།  དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ལའང་སྒང་
ཕོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཟྱིན་མཚམས་དྤེ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ།  གནད་དོན་དྤེ་གཅྱིག་རྤེད།  ད་ལྟ་གོང་དུ་
གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གནང་བཞྱིན་པ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་བགྤེས་ཡོལ་ཕྤེབས་རན་ཁ་ལ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་སྒང་
ཕོགས་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཁོ་རང་སྔོན་མ་དྲུང་ཆྤེ་ནས་ད་བར་ཡོང་བའྱི་ད་ལྟའྱི་དྲུང་ཆྤེའྱི་སྒང་ཕོགས་གྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  
དང་པོ་དྤེའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ སོད་དགོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འོག་ལ་ཁང་དོད་དྤེ་ལོ་བཅུར་བསྒྱུར་དགོས་པ་རྤེད། བས་ཙང་ཕོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་
པོ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ནང་ཚིག་གང་འཁོད་པ་
དྤེས་ཚོགས་གཙོའྱི་མགོ་གང་འཚམ་སོས་ཀང་། འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་གསལ་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་རྩྱིས་བསྐོར་རྒྱུའྱི་དཀའ་
ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མྤེད་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ཡོང་དགོས་རྒྱུའྱི་
ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་།  ཚིག་དྤེ་གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དྤེ་དག་དང།  གཞན་རྣམས་
རང་འཇགས་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེར་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདྱི་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཀྱི་བར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མུ་
མཐུད་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་གནང་དུས་བཀའ་ཤག་
གྱི་དགོངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་གསུངས་པ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ལ་སྱི་མོས་གཏོང་བར་དགག་བ་ཡོད་མྤེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དགག་བ་ཡོད་
ན་དྤེ་གྱིས་བདམས་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་ག་རྤེ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན།  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བསྣམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་གོས་
འཆར་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་རྱིང་པ་རང་འཇགས་འདྤེམས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་གནས་སྟངས་རྤེས་ལ་རྤེད།  ད་ལྟ་བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་དང་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ག་རྤེ་འགོ་མྱིན་བལྟ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  བཟོ་
བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་ལ་སྱི་མོས་གཏོང་བར་དགག་བ་ཡོད་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བ་ཡོད་ན་དྤེ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་འདྤེམས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེ་གྱིས་ནང་ནས་བདམས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཐུབ་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད།  བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་ན་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། དྤེར་དགག་བ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་།  བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་
བརོད་གྱིས་དང་པོ་གང་ཞྱིག་འདྤེམས་མྱིན་བལྟ་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་བསྐྱར་བརོད་ཚིག་བརོད་དང་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་བལྟ་
དགོས་པ་རྤེད། བསྐྱར་བརོད་ཚིག་བརོད་དྤེ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་འདྤེམས་དགོས་པ་རྤེད།  གཅྱིག་བདམས་པའྱི་རྤེས་སུ་གཏན་འབྤེབས་
བྤེད་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་རང་འཇགས་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལྟར་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་བསྐྱར་བརོད་ཚིག་བརོད་དང་བཟོ་
བཅོས་ཚིག་བརོད་གྱིས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོ་དང་པོ་དྤེ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་འདྤེམས་ཀ་བས། དྤེ་རྤེས་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཐུབ་
མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དང་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད།  དང་པོ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོས་
ཕག་རོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ ༢༩ བྱུང་སོང་། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་རོང་
རོགས་གནང་། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་མ་བཅུག་པ་རྤེད། དགག་བ་བྱུང་བ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་རྒྱུར་སྱི་
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མོས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་རང་འཇགས་ལྷག་དགོས་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་
བརོད་དྤེ་ཐོན་པར། ༼ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག༽ སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མྤེད་པར་ཞུ། དོན་ཚན་ ༡༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༡ པོ་དྤེར་གཅྱིག་བས།  གཞན་པ་དྤེར་གཅྱིག་
བས། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཕྤེབས་ན་ལྤེགས་པ་མྤེད་དམ་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༡༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་ ༡༤ 
པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུར་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོགས་
གཙོ་བརྩྱིས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ ༣༦ འདུག ༣༦ ཡོད་དུས་སྱི་འཐུས་ ༢༤ ཡྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་
བརོད་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས་ ༢༩ འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་
དྤེ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་རྤེད། དོན་ཚན་ ༡༦ པ་དྤེ་ཚིག་བརོད་
རྱིང་པ་རང་འཇགས་བཞག་དགོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་མོས་ལ་དགག་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དང་
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གྱིས་གོང་བཞྱིན་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོ་སྔོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་ ༢༩ འདུག བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་མར་ཟགས་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་
གཏན་ལ་ཕབ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ ༣༠ བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བཟོས་
ནས་འཁྱྤེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། ནང་དོན་གཅྱིག་པ་འདྲ་པོ་ཡྱིན་པས་ཚིག་གྱི་དག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་བཏོན་བཞག་པ་དང་། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་མ་ཚུད་པ་དྤེ་དག་ཡར་བཅུག་རྒྱུ་བས། ཕོགས་ཐོབ་འཐོབ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག  ཁྱིམས་ཟྤེར་
བ་དྤེའྱི་བར་ལ། ཁྱིམས་ཞྤེས་པའྱི་ཚབ་འོས་བསྡུའྱི་དྤེ་སྤེབས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་གང་
ཡྱིན་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་བཟོ་བཅོས་བཏང་ནས།  བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་
ནང་སྤེབས་བསྡད་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་གོང་བཞྱིན།  བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ྱིན་ནས་ཞྤེས་པའྱི་ནས་དྤེ་མར་བསུབ་རྒྱུ་བས།  བགྤེས་ཕོགས་
གདམས་ཀའྱི་ནང་ལ།  དྤེ་མྱིན་ལས་དོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་དྤེའྱི་ནང་ལ།  ཐོབ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེར་འ་སྔོན་འཇུག་ཅྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་བས།  དྤེ་ནས་
ཚེས་ ༢༧ དྤེ་ཚེས་ ༢༤ བཟོ་རྒྱུ་བས། དྤེའྱི་འོག་དྤེར་ྱིན་ནས་ཟྤེར་བའྱི་ནས་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ཀ༽ བཟོ་བཅོས་ཚིག་
བརོད་ཀྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་གོང་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་བཟོ་རྒྱུ་བས།  བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་
འདུག་གམ། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གོང་བཞྱིན་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཀྱི་
ཐོག་ལ་དགག་བ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་རྤེད།  གཅྱིག་པ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།  བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་
གྱིས་དང་པོ་བདམས་པར་བྤེད་རྒྱུ་བས། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༥ ཀ༽ དྤེ་རྤེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང་
ཟུར་ཕོགས། ལས་དོན་ཕོགས་ཐོབ།  ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དྤེ་རྤེད།  བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་མཁན་དྤེ་ཚོ་སྔོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ ༢༩ བྱུང་སོང་། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། མྤེད་པ་
བས། དངོས་གནས་བས་ན་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་སྱི་མོས་ཕྱིན་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  དགག་བ་ཡོད་གསུངས་དུས་
ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐད་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱིས་གཏན་
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ལ་ཕབ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ ༣༠ བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་  ༡༦ པ་དྤེ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་
ཕག་རོང་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས་ ༢༩ བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཟག་པ་བས།  བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཏན་ལ་
ཕབ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ ༢༩ བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ ཀ༽ དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། དྤེར་གོང་གྱི་བརོད་པ་དང་པོ་བཞྱིན། ྱིན་ནས་ཞྤེས་པའྱི་ནས་དྤེ་མར་
བཏོན་རྒྱུ་བས། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་  ༡༦ པ་ཐོབ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་གྱིས་དྤེར་འ་སྔོན་འཇུག་རྒྱག་རྒྱུ་བས།  དྤེ་ནས་ཚེས་  ༢༧ དྤེ་ ༢༤ བཟོ་རྒྱུ་བས། 
ྱིན་ནས་ཟྤེར་བའྱི་ནས་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བས།  དོན་ཚན་གྱིས་ཀ་མམ་དུ་འགོ་བཞག་ན་འགྱིག་པ་འདུག་སྙམ།  དོན་ཚན་ ༡༤ པའྱི་ནང་
གསྤེས་དང་པོ་དང་།  དོན་ཚན་ ༡༦ གྱིས་ཀ བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་སྔོན་ཕག་རོང་རོགས་གནང་།  སྱི་
འཐུས་ ༢༩ བྱུང་སོང་། དྤེ་གྱིས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་མར་ཟག་པ་བས།  དྤེ་གྱིས་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ ༣༠ བྱུང་སོང་། དྤེ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱིས་དོན་ཚན་གྱིས་ཀ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
བས། བརོད་པ་གྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༧ ཀ ༽ དྤེ་གོང་བཞྱིན་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གྱིས་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་ན་
བཅོས་རྒྱུ་བས། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་ྱིན་ནས་ཟྤེར་བའྱི་ནས་དྤེ་བསུབ་རྒྱུ་བས།  རྒྱབ་དྤེར། ཐོབ་རྒྱུ་ཐོབ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེར་འ་
སྔོན་འཇུག་རྒྱག་རྒྱུ་བས། ཚེས་ ༢༧ དྤེ་ ༢༤ ལ་བཅོས། ྱིན་ནས་ཟྤེར་བའྱི་ནས་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བས།  དྤེ་དག་ཚང་མ་བཅོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
དོན་ཚན་གྱིས་ཀ་མམ་དུ་ལྤེན་གྱི་ཡྱིན།  དོན་ཚན་ ༡༤ ནང་གསྤེས་དང་པོ་དང་དོན་ཚན་  ༡༦ གྱིས་ཀ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས ༢༩ བྱུང་སོང་། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མཁན་ཕག་བརངས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ ༣༠ བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  དྤེ་
ལས་རྱིམ་རྤེས་མ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་གསུམ་པ་འཁྱྤེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན།  གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གཅྱིག་དང་བཟོ་
བཅོས་གོས་འཆར་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད། དོ་དགོང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནང་།  དྤེ་མ་གཏོགས་
ལས་རྱིམ་འགག་བསྡད་ཀྱི་འདུག  སང་ྱིན་ྱིན་གང་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ག་སྱིག་
གནང་རོགས་གནང་། སང་སྔ་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ དྤེ་རྱིང་ལས་ྱིན་བརྒྱད་པ་ཡྱིན།  
སྔ་དྲོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྩྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཁ་སང་གྱི་མཚམས་དྤེ་དྤེབ་འདྱིའྱི་ཤོག་གངས་  ༡༣༥ དྤེ་ཆགས་བསྡད་འདུག  སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་
གོན་ཕོགས་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཕོགས་བསྡོམས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཧྱིན་སྒོར་  ༣,༩༢༠,༢༤༩ བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དང་པོ་དྤེ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་  ༣༤ ནང་སུན་མཚོ་མན་གསུམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་ལ་སུན་རྡར་ན་གྷར་དང་
མཚོ་པདྨ། མན་ཌྱི་གསུམ་བས། རྩྱིས་འགོ་ ༦༠ ལ་མཚོ་པདྨ་ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་འཁྱྤེར་བསྡད་འདུག  རང་ཚོགས་ལ།  སུན་མཚོ་མན་གསུམ་
གྱི་ཟུར་འཛར་  ༣༤ ནང་ལོགས་གངས་ཀ་གསུམ་དྤེ་མྱི་འདུག  ཡང་གྱིས་བཏང་བཞག་འདུག  སུན་རྡར་ན་གྷར་དང་མན་ཌྱི་གྱིས་ཡྱིན་པ་
འདྲ། སྒང་དྤེ་ལ་སུན་མཚོ་མན་གསུམ་ཟྤེར་ནས་མཚོ་པདྨ་དྤེ་རྩྱིས་འགོ་གཞན་པ་ཞྱིག་འཁྱྤེར་འདུག  དྤེ་བཟོ་བཅོས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་ཡོད་པ་
འདྲ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་བཞག་པའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་མྱིང་དྤེ་དང་ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ས་གནས་ཁག་གྱི་མྱིང་ཟུར་ལ་གཅྱིག་ཁྱྤེར་འདུག 
དྤེ་ཚོའྱི་མྱིང་ཚང་མ་མྱི་འདྲ་བ་རྤེད་འདུག ས་གནས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ཡྱི་གྤེ་འབྱི་སྟངས་ཚང་མ་ལོགས་བཀར་འགོ་བསྡད་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མ་
གཅྱིག་གྱུར་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་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 ད་ལྟ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། ༣༤ སུན་མཚོ་མན་གསུམ་ཞྤེས་བྱིས་འདུག 
ཁ་སང་ང་ཚོ་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ལ་བལྟས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་རྩྱིས་པ་ལ་རྩྱིས་ཤོག་ཨ་མ་དྤེ་ཆ་
ཚང་བཟོ་བཅུག་པ་ཡྱིན། རྩྱིས་ཤོག་ཨ་མ་དྤེའྱི་ནང་ལ་སུན་མན་གྱིས་ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། སུན་རྡར་ན་གྷར་དང་མན་ཌྱི་གྱིས།  མཚོ་པདྨ་
དྤེ་ལོགས་བཀར་ཡོད་པ་རྤེད། རྩྱིས་ཤོག་ཨ་མའྱི་ནང་བཟོས་ཚར་བ་ཡྱིན་སྟྤེ། དྤེབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལྷག་བསྡད་འདུག དྤེ་རྤེད། གཞན་ས་གནས་དྤེ་
ཚོ་རྤེས་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༣༤ དྤེ་སུན་མན་གྱིས་ཞྤེས་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་། མཚོ་དྤེ་མར་བཀོག་ནས། རྩྱིས་ཤོག་ཨ་མའྱི་ནང་དྤེ་འདྲ་རང་
འཇགས་ཡྱིན་གྱི་རྤེད།  སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  རྩྱིས་ཤོག་ཨ་མའྱི་ནང་རྤེད་འདུག་གམ།  རྩྱིས་ཤོག་ཨ་མ་ནང་ལོགས་ལ།  ད་ལྟ་ཤོག་
གངས་ ༡༣༦ གྱི་འོག་ནས་ཡར་བརྩྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་  ༣ པ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་འདུག  ཟུར་འཛར་མ་རྤེད།  རྩྱིས་ཤོག་ཨ་མ་ནང་ལ།  བཟོས་
ཚར་བ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད།  ལགས་འོང། དྤེའྱི་མཚོ་དྤེ་མར་བཀོག་ནས་སུན་མན་གྱིས་ཞྤེས་འབྱི་གནང་རོགས་གནང།  འོག་དྤེར་ད་ལྟ་  ༦༠ ནང་
ལོགས་ལ་མཚོ་པདྨ་ཞྤེས་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་བསྡོམས་དྤེ་ས་ཡ་  
༣.༩༢༠༢༤༩ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཞུ་བར་དགག་བ། མྤེད་ན། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དྤེའྱི་འོག་ནས་ཟུར་འཛར་དྤེ་ཚོ་ཤོག་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཀོག་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཤོག་གངས་ ༢༠༠ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་
འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། ད་ལྟ་རང་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྩྱིས་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་མདུན་གྱི་དྤེ། དྤེ་ག་རང་འཁོད་འདུག་ཅྤེས་དང་པོ་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སུན་མན་གྱིས་ཞྤེས་མ་དྤེབ་
ནང་དྤེ་ག་རང་འཁོད་འདུག དྤེ་ནས་ས་གནས་རང་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༣༦,༠༠༧ བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
རང་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་  ༣༣༦,༠༠༧ དྤེ་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་ན།  དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་ཧྱིན་སྒོར་  ༧༤༢,༥༨༨ 
གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་
ཁག་ཅྱིག་གལ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཕུལ་ན་བསམས་སོང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མང་གཙོའྱི་འཕྤེལ་རྱིམ་གྱི་གོམ་སྟབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་གསལ་བསགས་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ད་ལྟ་ནས་ལམ་སྟོན་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་
སྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བསྐྱར་བཅོས་སོགས་ག་སྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།  ང་རང་ཚོའྱི་
འོས་ཤོག་རྱིམ་པའྱི་སྐབས་གྱིས་པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་།  སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་འོས་འདྤེམས་སྐབས་སུ་ལ་བཟང་ཕོགས་ངན་ཕོགས་
གྱིས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བལྟ་ཡྱི་ཡོད། བཟང་ཕོགས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་བཞྤེངས་མཁན་འཚང་ཁ་བཤྱིག་བཤྱིག་གྱིས་
ཕྤེབས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོའ་ིསྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལྟ་གྲུབ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དམ་བཅའ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
ཁས་ལྤེན་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་སོ་སོ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ།  ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས།  ལྟ་གྲུབ་དྤེ་ཚོ་གསལ་
བསགས་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ལམ་སྟོན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་གྱིས་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་བས་ནས་གསལ་བསགས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན།  ཕག་བསྟར་འཁྱྤེར་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་དྤེ།  འོས་བསྡུའྱི་
སྐབས་སུ་གསལ་བསགས་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས། 
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གནད་དོན་དྤེ་དག་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ལམ་སྟོན་དང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ནན་ཏན་བས་ནས་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་
གསལ་བསགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དཔལ་འབོར་བྤེད་སོད་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། རང་དབང་ཡོད་པའྱི་ལུང་པ་
ཚོས་བདམས་ཐོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན། ང་ཚོས་ཀང་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ལམ་སྟོན་དང་ཁྱིམས་སྱིག་སོགས་ད་
ལྟ་ནས་ག་སྱིག་གནང་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། འཚང་ཁ་བཤྱིག་བཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་བར་ལ་འགལ་
ཟླ་མྱི་ཡོང་བ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་གྤེང་དང་དམ་ཚིག་མྱི་འཁྲུག་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  གཅྱིག་བས་ན་འཚང་ཁ་བཤྱིག་བཤྱིག་བཞྤེངས་
མཁན་མྱི་ཡོང་བ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ལ།  བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འོས་འདྤེམས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡང་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྔ་མོ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོ་
ངོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  བར་ལམ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་རྤེས་སུ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་འོས་འདྤེམས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་སྔ་མོའ་ིའཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཀང་གསལ་བསགས་མང་པོ་བཏང་བ་རྤེད།  སྐབས་དྤེ་དུས་
འཛིན་སྐྱོང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་འོས་འདྤེམས་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ས་གནས་
ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་སྐབས་རྤེ་འཆམ་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ྤེར་ལྤེན་གྱིས་མྱི་མང་ལ་ཡར་རྒྱས་
ཀྱི་རྣམ་པ་མྤེད་པའང་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ཡང་ཁག་གཅྱིག་ལ་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་གྱིས་ཀའྱི་བར་ལ་འགན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ནང་མྱི་
མང་དུམ་བུ་ཆགས་པའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག  ང་ཡང་མྱི་མང་གྱི་བདམས་པ་རྤེད།  ང་ཡང་མྱི་མང་གྱིས་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་།  འོས་
བསྡུ་བྤེད་པ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་སྱི་ཚོགས་ལ་མང་གཙོའྱི་འཕྤེལ་རྱིམ་གྱི་གྲུབ་འབས་དང་ཕན་རླབས་ཡོང་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་དུམ་བུ་ཆགས་
བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲའང་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ངྤེས་
པར་དུ་མྱི་མང་གྱིས་བདམས་པ་ལས། སྔོན་མ་ཡོད་པ་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད། དྤེ་ལ་ངས་ཚགས་ཚུད་མྱི་འདུག་ཞུས་ཀྱི་མྤེད། བར་དུ་ང་ཚོས་
མྱི་མང་ལ་འོས་འདྤེམས་བྤེད་བཅུག་པ་དྤེ་འདྲའང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ནང་སྐུ་ངལ་དངོས་སུ་འཕད་པ་དྤེ་འདྲ་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚགས་ཚུད་པོ་
མྤེད་ན་འཛིན་སྐྱོང་དང་། ཚང་མས་ངྤེས་པ་རྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་དྤེ་ལ། བར་ལམ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་སྟབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་འོས་བསྡུ་
དང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་འོས་བསྡུ།  ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་དང་།  འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་འདྤེམས་ཕོགས་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་པ་རྤེད།  
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ཚོགས་མྱི་མཚན་འབོད་གནང་ནས།  ཁྱོད་རང་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་དང་མྱིན་གོས་དྲྱིས་ནས།  གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས།  འདྱིའྱི་
བརྒྱུད་ལམ་ནས་བར་ལམ་གོ་ཐོས་ཞྱིག་ལ་གསང་བ་ཤོར་ནས་ཞུ་གཏུག་  Lobby ཆགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་གསང་བ་ཡྱིན་
ཟྤེར་ནས་ཡྱིག་ལོག་ང་ཚོའྱི་མདུན་ལ་ཁ་མ་ཕྤེ་སྔོན་ལ་གནས་ཚུལ་ཕྱི་ལ་གསལ་བསགས་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  རྤེས་སུ་དྤེ་འདྲ་རྱིམ་པའྱི་
ཐོག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ངོ་ཤྤེས་བར་ལ་བརྒྱུད་བསྐུལ་བས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་ཚོའྱི་བསྐོ་གཞག་བྤེད་སྟངས་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ།  དྤེ་
ཚོ་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱིས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་འོས་བསྡུའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། འབྤེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བརྡ་
འཁྱོལ་བ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་རྩྱིས་ཤོག་དྤེ་ནང་ལའང་རྩྱིས་འགོ་དང་པོ་དྤེ་ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན། ཁྤེ་དྤེ་ཚང་མ་ཕར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ས་
རྤེད། གང་དུ་ཕན་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སྐོར་དྤེ་ཁ་སང་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ྱི་མ་གྱིས་གསུམ་གོང་ནས་དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བཞུགས་དང་མ་བཞུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྤེན་ནས་ཤོག་བུ་དྤེ་བརྤེ་མོ་སོག་བཅུག་པ་ཡྱིན།  དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་དང་པོ་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་འགྤེངས་ཤོག་བཀང་རྒྱུ་ལ་འགྤེངས་ཤོག་མ་དཔྤེ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕོགས་དང་ཁྤེ་
ཕན་ཟྤེར་བ་དྤེ་བྱིས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཏོག་ཙམ་མཁྱྤེན་རོགས་ཆྤེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  དྤེའང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་
མཁན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ཁྤེ་ཕན་ཟྤེར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་གང་དུ་འཛུལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་
དྲྱིས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་རྣམ་པས་ཕོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་ལག་དྤེབ་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་
དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་མྤེད་པ་རྤེད། ཁ་སང་དང་པོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་འཆར་འབུལ་བྤེད་སའྱི་རྤེའུ་མྱིག་དང་པོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕོགས་དང་ཁྤེ་
ཕན་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཞག་གནང་འདུག  ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན་
གསུངས་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཞག་པའྱི་རྤེའུ་མྱིག་གྱི་རྒྱུན་གོན་རྩྱིས་འགོ་ 
༡༧ ནང་ལ་ཕོགས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཁྤེ་ཕན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འགྤེལ་བཤད་དྤེ་དངོས་གནས་བས་ན་དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་
འཛིན་ལག་དྤེབ་ནང་བྱིས་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་ཕར་ཕུལ་ནས་ཟུར་འཛར་
ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་གང་རྤེད་ཞུས་སྐབས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་དག ནོར་འདུག ཕོགས་རང་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་དྤེ་རང་འཇགས་ལྷག་འདུག  ང་ཚོས་ཤོག་བུ་དྤེ་བརྤེ་མོ་སོག་དགོས་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  འབྤེལ་ཡོད་ཀྱིས་
དཀར་བསུབ་ཀྱིས་བསུབ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་དམ་གསུངས་སོང་། དྤེ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། ཤོག་བུ་བརྤེ་མོ་སོག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན།  འབྤེལ་ཡོད་འཆར་འབུལ་ཞུ་མཁན།  བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་མཁན།  དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་
མཚན་རགས་འཁོད་པ་ང་ཚོ་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་རྩྱིས་ཤོག་ཨ་མ་ནང་ལ་དྤེ་བཞག་ཡོད་ཀང་།  དྤེབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལྷག་སྟངས་འདྱི་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་ཐྤེབས་བསྡད་པ་ཡར་མར་ཁ་ཤས་གོ་བརྡ་སོད་པ་དྤེ་ཚོ་ག་པར་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་དམ་
བསམས་ནས་དོགས་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག  རྩྱིས་གོང་འོག་འཁྲུགས་བསྡད་པ་དང་།  སྔོན་མའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཨང་
གངས་ནོར་བསྡད་པ་ཁ་ཤས། སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་ཕན་བུ་ང་ཚོས་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། གོང་
དུ་གཅྱིག་བསྤེབས་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྤེབས་སྟངས་འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་སྡྤེ་ཚན་
ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་ཁོང་གྱིས་བར་ལ་མ་འཁྲུགས་པར་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ངས་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

ང་རང་སྒྤེར་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་
འཁྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཐྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཐོ་ཙམ་དམའ་ཙམ་མང་པོ་བཟོས་ཚར་བ་རྤེད།  དྤེ་
བཟོས་ཟྱིན་སྟབས། དྤེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག མདོ་སད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་
གནང་བ་དྤེ་ལ་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད།  ཁོང་རྣམ་པ་དབྱིན་སྐད་མཁས་པ་ཡྱིན་སྟབས་
དབྱིན་སྐད་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་མ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་
བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་ཟྤེར་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་དག་གཅྱིག་དྤེ་འགོ་གོན་སྐོར་ནས་རྤེད། དང་པོ་འབུམ་  ༢༡ འགོ་ཡྱི་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད།  
སྱི་ཚོགས་ཐོག་ནས་འབུམ་ ༢༡ འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན། གནས་སྟངས་སྟབས་བདྤེ་འདྲ་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད་དམ།  མང་པོ་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་གསུངས་སྐབས།  
ཁ་སང་སྔོན་མ་འབུམ་ ༡༣ ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་འབུམ་ ༡༡ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་
གསུངས་པ་རྤེད། སྔོན་མ་དབུས་གཙང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་བྤེད་སྐབས་འབུམ་  ༨།༩ གཅྱིག་སོང་བ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད།  དོན་
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དག་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་ནས་ག་ཚོད་ཕྱིན་སོང་ན། རབ་བྱུང་ན་ང་རང་ཚོའྱི་མཐའ་མའྱི་བསྡོམས་རྒྱག་སྐབས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་
གྱིས་དག་མཆན་བཞག་ཚར་རྤེས་ག་ཚོད་ཕྱིན་མ་ཕྱིན་དྤེ་གཞྱི་རྩ་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་མ་བས་པར་དང་པོ་མང་པོ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་
གསུངས། ཡང་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་གསུངས་ན།  སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཐོ་ཙམ་དམའ་ཙམ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་
ཆགས་བསྡད་པ་རྤེད། གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་གཅྱིག་ལབ་ཡྱིན།  ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའྱི་
འགམ་ལ་འགོ་སྐབས་དྤེ་འདྲ་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག  གྱིས་གྱིས་ལབ་པ་ཡྱིན།  ཚོགས་གཙོའྱི་འགམ་ལ་སོང་སྐབས་དྤེ་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག  སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལའང་ཡྱི་གྤེ་མང་པོ་བཏང་སོང་། རྒྱུན་ལས་ནང་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཁོང་རྣམ་པས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་
ཚོས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་མ་གཅོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་འདུག  
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་བས་པ་རྤེད། དང་པོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བས་ནས་སྱི་འཐུས་གསུམ་མར་སན་རྡ་ར་ལ་བཏང་། མ་གྱིར་བསྤེབས་ཚར་ནས་མྱི་མང་གྱིས་རོག་ག་བསངས་དུས། སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བས། དྤེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་རྤེད་འདྲ་པོ། འདྲ་མྱི་འདྲའྱི་རྩྤེད་མོ་མང་པོ་རྩྤེད་ཚར་བ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་
པ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་དབང་ཆ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས།  ཁག་ཡར་དཀྱིས་
མར་དཀྱིས་བས་བསྡད་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག  རང་གཞན་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོད་
བསྡད་པ་དྤེ་ཁོང་རྣམ་པས་སྒྤེར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་བྤེད་སོད་བཏང་དུས། ངས་གཞུང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་
དོན་བྤེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་སྱི་འཐུས་འོས་བསྡུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མར་གསང་བ་བཞག་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ངས་བཞག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད།  སྱིར་བཏང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
སྔོན་ནས་ཧ་གོ་འགོ་ཡྱི་འདུག ས་གནས་འདྱི་ནས་སྱི་འཐུས་འདྱི་ལ་འོས་གངས་འདྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ། ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་ལུགས་
སོལ་ལ་མྱི་མང་ཡོད་སའྱི་ཚོགས་ཁང་དྤེ་ག་རང་དུ་མྱིང་འདོན་ནས་ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་ཡྱི་འདུག  དྤེ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་མྤེད་དམ་བསམས་
སོང་། ང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཧ་མ་གོ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྔོན་ལ་ཧ་གོ་འགོ་ཡྱི་འདུག  ས་གནས་འདྱི་ནས་འདྱི་ག་ཙམ་རག་འདུག་ཟྤེར་བ་
སོགས་ཧ་གོ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེར་གསང་བ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་
སོང་། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ྤེ་ལམ་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྒང་ལ་
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གསལ་བསགས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། གསལ་བསགས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཐྤེབས་སོང་།  འཁྲུག་
ཐྤེབས་པ་དྤེ་ཚོའང་གསལ་བསགས་གནང་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་འགན་མ་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་འཁྲུག་དང་རོག་ག་མང་པོ་ཞྱིག་བསངས་སོང་། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཐ་སྙད་གང་འདྲ་
བྤེད་སོད་བཏང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་།  ཁོ་རང་ཚོ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལོགས་སུ་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ལ་ཆ་རྤེན་གང་འདྲ་འཁོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་བས་ནས་བཤད་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ལ།  བཤད་
པའྱི་འགན་དྤེའང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཁྱོན་ནས་གསུངས་མ་སོང་།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གཅྱིག་བཤད།  
ཡར་བཤད་ན་བཤད་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག བསམ་བོ་ཡང་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་ལ་ཡར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན་
ཟྤེར་བ་འདྲ་པོ་གནང་དུས།  སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་གོ་བ་མ་ལོན་མཁན་དང་།  རྒྱུས་མངའ་མྤེད་མཁན་གྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་
འཁྲུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐྤེབས་ནས། བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་ལྡོག་ཕོགས་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་ལམ་ཁ་འཚོལ་བསྡད་མཁན་དྤེ་ཚོས་
གོ་སྐབས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལྤེན། དྤེ་འདྲ་བས་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཐྤེབས་སོང་།  སྔོན་མ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་
སྒྤེར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་གསལ་བསགས་ཐྤེངས་གྱིས་ལ་བསྤེབས་པ་རྤེད། དང་པོ་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེས་མའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱོན་ནས་ངོས་ལྤེན་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ངས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དང་པོ་འབུམ་  ༢༡ འགོ་ཡྱི་རྤེད།  རྤེས་སུ་འབུམ་  ༢༡ འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད།  མང་ཚོགས་ནང་
ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཚོགས་ནང་ལ་དང་པོ་ཁོ་རང་རང་
གྱིས་གསུངས་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་མར་ཕྱིན་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་ནང་བཞྱིན་འགན་བཞྤེས་དགོས་པ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས། མང་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུགས་མང་པོ་ཐྤེབས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ལྷག་པར་དུ་བར་མའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་
ས་གནས་ས་ཐོག་ཁག་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལོགས་ལ་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་དྤེ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། སྔོན་འགོ་དྤེ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད།  འོས་གཞྱི་དྤེ་ཐོན་
ཚར་བ་ཡྱིན་ན་འོས་ཤོག་རྤེའུ་མྱིག་དང་བཅས་པ། མྱི་གངས་ག་ཚོད་ཀྱིས་འོས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དྲྭ་རྒྱ་དང་སྐད་འཕྱིན་སོགས་དྤེང་སང་སྟབས་
བདྤེ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  བརྒྱུད་ལམ་ཆ་ཚང་ནང་ལ་བསྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག  ལྷག་པར་དུ་མོན་གྷོ་དང་།  རྡ་རམ་ས་ལ།  དྤེ་ཚོ་བང་བསྱིགས་ནས་
བསྤེབས་སོང་།  དྤེ་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐབས་སུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་
གསང་རྒྱ་བྤེད་དགོས་པའྱི་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་ཚོ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་
ནས་ངྤེས་པར་དུ་སྟངས་འཛིན་བྤེད་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གསང་བ་བཏང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་རྩད་གཅོད་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་མོ་
ཞྱིག་བས་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་ནང་བཞྱིན་གྱི་ྤེས་པ་ག་རྤེ་འགྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན་དྤེ་འགྤེལ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསང་བ་བྤེད་དགོས་པ་དོན་དག་ངོ་མའྱི་ཆ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གསང་བ་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་འཐུས་མྱི་དྤེ་ཚོ་
དང་། ཡང་ན་ཟུར་དཔང་དྤེ་ཚོ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཁ་པར་གྱི་པར་རྒྱག་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཏང་ཡོང་གྱི་འདུག  ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ལ་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས་བཀོད་བཞག་པའྱི་འབྲུ་དོན་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས།  འོས་
བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་ངྤེས་པར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  ས་གནས་ཁག་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུ་ཕྱིན་ཡོད་ནའང་
དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མ་ལྷག་པར་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།  མདོ་སད་ཀྱི་བར་མའྱི་འོས་བསྡུའྱི་
སྐབས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་གསུང་ཕོགས་ཤྱིག་གྱིས་ཏོག་ཙམ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་གྤེང་མང་པོ་བྱུང་བསྡད་སོང་།  དྤེའྱི་སྐོར་
ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཕག་ལས་དྤེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེས་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་
བ་དང་། བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ། བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་ནས་གང་ཡང་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་རང་དབང་ཅན་
གྱི་རང་ཚུགས་ལ་གནས་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་བས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་
གཞྱི་དང་བཅའ་ཁྱིམས་གྱིས་བར་ལ་ནང་འགལ་འདུག་ཟྤེར་ནས་གསུངས་སོང་།  ཚགས་པར་ནང་ལའང་ཐོན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚབས་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་སྙམ། དྤེ་གྱིས་ལ་ནང་འགལ་ཡོད་ན་བརྒྱུད་ལམ་གང་ཡང་རུང་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བས་ནས་དྤེ་གྱིས་འགྱིག་
པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རང་འཚམ་བས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་གྱིས་ནང་གྱི་
བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་བ་ཕོགས་དང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ནང་འགལ་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གསལ་པོ་
བས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་དྤེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐྤེབས་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་དྤེ་གཞྱིར་བཞག་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས།  སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མྤེད་པ་
ཞྱིག་ཡང་བསྐྱར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚབས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མདོ་སད་དབུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་འདུག  དྤེ་ཚབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད།  སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་བྤེད་སྟངས་ཤྱིག་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  
ཚོགས་པ་སྡྤེ་ཚན་དྤེས་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོང་
སྐབས། དྤེ་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཆྤེད་མངགས་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན།  
སྱིར་བཏང་ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་དྤེ་དུས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལ་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་ལ་ཕུལ་བ་དྤེས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རང་ལ་རག་བསྡད་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས།  སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཐྤེབས་པ་དང་གོ་བ་ལོག་པ་
ཞྱིག་སྤེབས་པ་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་།  ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།  མ་འོངས་པར་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་གསུང་བབ་དྤེ་དག་ཡག་པོ་བས་ནས་རྩ་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ལ་སོབ་སོང་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ཀང་།  འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་གྱི་ཕག་རོགས་གྱིས་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་དྲུང་ཆྤེ་དང་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་
མམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེ་ལ་དོ་བདག་སྒྤེར་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ། གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ཡག་པོ་བས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་གསུངས་དགོས་པ་འདུག་མ་གཏོགས།  ཁྱྤེད་རང་བསམ་ཚུལ་
ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག  མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་གསུངས་ཡོང་སྐབས།  དྤེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དོན་དག་མྤེད་པའྱི་
ལབ་གྤེང་གཅྱིག་དྤེ་དུས་ཆགས་སོང་། དྤེ་ཚོར་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱིར་བཏང་ང་ལ་འགན་གང་ཡང་བབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་།  དྤེབ་འདྲ་འདྱི་རག་པར་ཁུར་ནས་འགོ་བསྡད་
སྟབས། ད་ལྟ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་འོས་བསྡུའྱི་གངས་བཤྤེར་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཁྱབ་བསགས་བྤེད་སྟངས་སྐོར་ནས་གཅྱིག་
གསུངས་སོང་། འདྱིས་གོ་ག་ཚོད་ཆོད་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤྤེས། མྱི་རྤེ་རྤེའྱི་མྱིང་རྤེ་རྤེ་ནས་འབོད་དགོས་ན་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་བཞྱི་པ།  "འོས་ཤོག་གངས་བཤྤེར།  ནང་གསྤེས་དྲུག་པའྱི་  ཀ ས་གནས་སོ་སོའ་ི
འོས་ཤོག་གངས་བཤྤེར་ཟྱིན་རྤེས།  ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ལས་མ་འགངས་པར་ཐོབ་ཁོངས་སོ་སོའ་ིའོས་མྱིག་དང་འོས་གཞྱིའྱི་དོ་བདག་སོ་སོར་ས་
གནས་དྤེ་ནས་འོས་གངས་ཇྱི་ཐོབ་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་དང་ཟུར་དཔང་མམ་འཛོམས་ཐོག་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ནས་གསལ་
བསགས་བྤེད་དགོས།" ཁ་སང་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་བས་པ་རྤེད།  རྡ་རམ་ས་ལར་དྤེ་ག་རང་བསྤེབས་པ་རྤེད།  གངས་སྐྱྱིད་སྱི་ཐབ་
མདུན་ལ་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ མ་ཟྱིན་གོང་ལ་སར་བཞག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་ཚར་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འགལ་དང་མྱི་འགལ་གྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་རྤེད།  འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་དྤེ་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སྱིད་པ་རྤེད།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བར་དུ་ཕན་ཚུན་ཡྱིག་འབྤེལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོས་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་མ་རྤེད།  གཅྱིག་ནང་ལ་ཁ་གསལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  གཅྱིག་ནང་ལ་ཁ་མ་གསལ་བ་ཡོད་སྟབས།  དྤེའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་འཆར་འབུལ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།  འཆར་འབུལ་
དྤེས་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཁྱོད་རང་ཚོ་ལ་ད་དུང་འཆར་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས། དྤེང་སང་གསར་གཏོད་མང་པོ་
ཡོད་སྟབས། དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བླུགས་པ་ཆ་རྤེན་མང་པོ་བསྐྲུན་དགོས་འདུག་ཟྤེར་ནས་སྔོན་མ་ནས་འུར་གཅྱིག་ལངས་ཚར་བ་རྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་སྒུག་ཐོ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོའྱི་གནད་དོན་ཆ་ཚང་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཁོ་རང་རང་
གྱིས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ན། ཐག་བཅད་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་མ་འགྱིག་པ་རྤེད་ཟྤེར་མཁན་ཡོད་ན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བསྤེབ་ཡོང་གྱི་
རྤེད། དྤེ་དུས་བསྡུར་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡར་དྲུད་མར་དྲུད་བས་བསྡད་པ་དྤེས་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་
སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རྤེད།  མ་འོངས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་རྤེད།  སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དཔྤེ་མཚོན་གྱིས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་
ཞྱིག་དང་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང།  འོས་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་
འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་གང་ཟག་ཞྱིག་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། མྱི་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁྱྤེད་རང་ང་ལ་འོས་བླུགས་མཁན་མྱིན་པ། ཁྱྤེད་རང་ཁོའ་ིརྒྱབ་སྐྱོར་ཡྱིན་པ་གསུང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་
ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་དང་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཚེར་པོའང་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཆྱིག་སྱིལ་ལའང་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  བས་ཙང་མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་མ་ཡོང་བའྱི་
ཆྤེད་དུ། ང་ཚོས་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་སྤེབས་པའྱི་གང་ཟག་ཚོར་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ྤེ་ལམ་བྱུང་བཞག་པའྱི་གནས་
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ཚུལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ཞྱིག་བདམས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ལས་རྱིམ་ནང་དུ། 
དཔྤེར་ན་ང་ལ་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ཁྱྤེད་རང་ང་ལ་འོས་བླུགས་མྤེད་པ་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ལབ་ཀྱི་འདུག ངས་འོས་བླུགས་དང་མ་བླུགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་
ཡང་བཤད་མྤེད། ལན་བརྒྱབས་མྤེད། གལ་སྱིད་ང་ལ་གནོངས་ཡོད་ན་གསང་བའྱི་འོས་རྤེད་དྤེ། ང་རྤེས་སུ་ཁྱིམས་གཏུགས་བྤེད་དགོས་བྱུང་ན། 
ང་ལ་ཚུར་མགོ་མཇུག་སོག་ནས་གཅྱིག་བས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམས་ནས་དོགས་པ་སྐྱྤེས་ཀྱི་འདུག  མང་གཙོའྱི་ཁྤེ་དབང་དང་འགོ་སྟངས་ལ་དོ་
ཕོག་ཕྱིན་སོང་བ། དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་ན་ཚ་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ། འགོས་ནད་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་
ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་མ་འོངས་པར་བྤེད་སྟངས་བྤེད་ལུགས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ།  དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་མྤེད་ནའང།  གང་ཟག་མ་འོངས་པར་ཕྤེབས་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ངྤེས་པར་དུ་བཞྤེས་དགོས་པ་
འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་བརྒྱུད་ལམ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། དྤེ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་མང་
གཙོའྱི་གཞུང་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། མང་གཙོ་གཙོ་བོ་འཛིན་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་
དང་རྤེ་བ། དགའ་ཕོགས་གཙོ་བོར་འཛིན་དགོས་པ་རྤེད།  མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་དང་དགའ་ཕོགས།  རྤེ་བ་དྤེ་གཙོ་བོར་འཛིན་དགོས་ན།  མྱི་
མང་ཉུང་བ་ལ་དཔག་པའྱི་ཆྤེས་མང་ཤོས་ཀྱི་ཕོགས་ཁ་དྤེར་རྒྱལ་ཁ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད།  རྤེ་བ་དྤེ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
རྤེད། དྤེར་ངྤེས་པར་དུ་གསལ་ཁ་དང་དབྤེ་བ་འབྤེད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་མྱི་
འདྲ་བ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བསྡད་ནས་གསལ་ཁ་དབྤེ་འབྤེད་བྤེད་མཁན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཧ་ཅང་གྱི་བརན་པོ། ཧ་ཅང་གྱི་དྲང་
པོ་གཏན་ཚིག་དྲང་ཚིག་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་མདོ་སད་ཀྱི་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་དྤེའྱི་མགོ་མཇུག་བར་
གསུམ་ནང་དུ་ཕན་བུ་སྱི་ཚོགས་ལ་འཁྲུགས་ཐྤེབས་པ།  ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་དྤེ་རྱིང་བརྡ་འཕྱིན་གྱི་དུས་རབས་རྤེད།  བོད་ནང་ལ་སོགས་པར་
བཙན་བོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་དྤེ་དྤེ་ཙམ་གྱི་བརན་པོ་མྤེད་པ་འདྲ་པོ།  ནང་གྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ག་རྤེ་བྤེད་བྤེད་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ།  བཟོ་བལྟ་དྤེ་འདྲ་
བཟོས་ནས་བོད་ནང་དུ་བསགས་སོང། རྩ་བ་གང་དུ་ཐུགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  དང་པོ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་འོས་བསྡུ་ལས་འཕར་
འགན་འཛིན་གྱིས་མ་བསྐོས་གོང་ནས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་སྤེལ་ཏྤེ་འགོ་ཡྱི་འདུག གསལ་བསགས་དྤེའྱི་ནང་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་དྤེར་དངུལ་
ཧ་ཅང་གྱི་ཕོན་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས་དྤེ་འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ།  གཞུང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ།  དཔྤེར་བཞག་ན་དོན་དག་རྡོག་
རྡོག་དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཆོལ་ཁ་རང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་བསྡུ་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་སོང་ན། གཞུང་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པ། དྤེ་འདྲའྱི་ནང་དོན་འཁོད་
བཞག་པ་ཞྱིག་ཚིག་འབྲུ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ངས་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག  དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་གྤེང་སོང་མང་པོ་བྱུང་སོང།  
གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་དྤེ་འོས་འདྤེམས་བས་ཡོང་དུས།  མདོ་སད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་སུ་སུ་
ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་ཚང་མ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་མའྱི་ནང་དུ་སྒུག་ཐོ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་རྤེ་རྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་།  
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་། ཟུར་དཔང་དང་བཅས་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་མྱིང་རྤེ་རྤེ་བྱིས་ནས་ཐྤེལ་རྩྤེ་བརྒྱབས་ཏྤེ། ས་ཡྱིག་བརྒྱབས་ནས་ཡྱིག་
ཆ་ཕ་ལྷམ་མྤེར་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རྤེ་བས་ནས་མྱི་མང་ལ་སྟོན་མ་ཆོག་པ་རྤེད།  གསལ་བཤད་བྤེད་མྱི་ཆོག་པ་རྤེད།  བས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཁ་ཤས་
ཀྱིས་སྒུག་ཐོ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ཁ་ཤས་ཀྱིས་རོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  སྒུག་ཐོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཏག་ཏག་
གསལ་ཁ་བརོད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དོན་དངོས་ཐོག་ངས་ཧ་གོ་བ་ཡྱིན་ན་སྒུག་ཐོ་མྱི་གྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  གྱིས་དྤེ་ཡར་ཡོང་ཚར་
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བ་རྤེད། ཡོང་དུས་ལྷག་མ་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཚང་མ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་མྱི་མང་ལ་བསྟན་བཞག་ན།  དྤེ་འདྲའྱི་དཀོག་རྤེན་ཞྱིག་
ཡོང་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མཐོང་སོང།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་དྤེ་ག་རང་རྤེད།  ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་འདུག  
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ།  རྒྱུན་ལས་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ།  ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་ལ་འདྲྱི་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་འདྲྱི་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ལ་འོས་འགན་དང་དབང་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་
མདོ་སད་མྱི་མང་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་འོས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་སོ་སོ་འོས་མྱིར་ལངས་འདོད་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་ཀ་བྤེད་སྟངས་ཡག་པོ་བྱུང་མྱི་འདུག དྲང་པོ་བྱུང་མ་སོང། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སོ་སོ་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་ན་འགྱིག་རྤེས་
མ་རྣམས་གཏོང་རོགས་ཟྤེར་བ་ལྟ་བུ། དྤེ་འདྲའྱི་སྐད་ཆ་ཡོང་ཡོད་ས་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་ཁྱོད་རང་གྱི་སྐད་ཆ་དཔྤེ་ཡག་པོ་རྤེད་
ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་དཀོག་གཏམ་ཡྱིན་ནམ་གང་ལྟར་ཡང་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྲྭ་རྒྱ་ཁག་ནང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་
མང་པོ་ཞྱིག་གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་རྱིང་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་མ་ཆུང་ཆུང་བཟོ་བལྟ་མྤེད་པ་ཞྱིག་
བཟོས་སོང། བོད་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟོས་སོང། ངས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། མ་འོངས་པ་ནས་ག་རྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་འགན་ཁྱྤེར་ནས་མྱི་མང་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་མྤེད་པ་ཞྱིག  ཕག་ལས་གནང་དུས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་
མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་སུ་དྤེར་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུའང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དང་འགན་ཁུར་ཐོག་ནས་ལན་
འདྤེབས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱིས་སོ་སོས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བཤད་དང་ལན་འདྤེབས་ཡོད་ན།  དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ལ་ཞུ་སྐུལ་བས་ནས་དྤེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད།  དྤེར་ཚོགས་
གཙོས་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། བགོ་གྤེང་ཏོག་ཙམ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང།  ང་ཚོའྱི་ཟུར་དུ་
རང་དབང་ཅན་གྱི་ཚན་པ་ཁག་གཅྱིག་འགོ་བཙུགས་ནས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དྤེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དོ་
བདག་སོ་སོའ་ིཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཡོ་འཁྱོར་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟུར་དུ་བཟོས་ནས་རང་དབང་
ཅན་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཕག་ལས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་རང་དབང་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་མང་པོས་གསུངས་སོང།  དགོངས་འཆར་གནང་ཟྱིན་པ་རྤེད།  ངས་
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  གྱིས་པ་དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལ་མ་འོངས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང།  དྤེ་དག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་མཐུན་པོ་
ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ག་རྤེ་བས་ནས་ཞུས་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དྤེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས།  གནས་སྟངས་ག་ཕ་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
བསྡད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་འོས་ཤོག་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་
པོ་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྲྱིལ་བསགས་
སྤེལ་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཁས་ལྤེན་གནང་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་དར་ཁྱབ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་འོས་མྱི་ཕན་
ཚུན་གྱི་བར་དུ་བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གསར་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ངས་ཡག་
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པོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། གལ་ཏྤེ་དྤེ་འདྲའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གསར་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་རྒྱ་གར་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཁག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་སྐོར་
ལ་དཔྤེ་མཚོན་དྲངས་གནང་སོང།  དྤེ་ལྟ་བུ་དྤེ་འདྲ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ད་ལྟ་ནས་འོག་གབས་སྱིག་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་སྙམ།  
དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ནའང་།  དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་མ་འོངས་པར་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སྐབས་སུ་ལས་
རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་གྱི་བསམ་པར་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ།  སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་མཆོག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་རྤེན་གྱིས།  སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་རོག་གྤེང་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་ཚོས་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་དྤེ་ག་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་རང་གྱིས་སྱིར་བཏང་གྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཁོ་རང་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་གང་ཡང་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང། འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་གོ་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་རྤེད་པ་བས།  འགན་ཁྱྤེར་རྒྱུའྱི་སོབས་པ་དྤེ་མ་སྤེབས་ནས་
སྐད་ཆ་གང་གསུངས་པ་ཚང་མ་དྤེ་འགན་ཕར་གཡུགས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་དྤེ་བར་སྐབས་ནས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྱི་འཐུས་འོས་བསྡུ་རྤེད།  དྤེ་
བཞྱིན་སྱིད་སྐྱོང་འོས་བསྡུ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟའྱི་མདོ་སད་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་
འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་འདྤེམས་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དངོས་གནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་ཐོག་
ལ་ཐུག་ཡོད་ནའང་རང་སྐྱ་འཕྤེར་བའྱི་གོ་བ་ལྤེན་ཐུབ་མཁན་དང་ལག་བསྟར་བྤེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  
ལྷག་པར་དུ་དྤེ་དང་མམ་དུ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་འཕར་གྱི་ལས་རོགས་ཡྱིན་ནའང། དངོས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་དངོས་གནས་ཀྱི་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་དུ་གཞུང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མོང་མཁན་གྱི་ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཅན་དང།  སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་དང་མང་པོ་
ཡོད་དུས། དྤེ་ཚོ་ཡར་ཡོངས་སྟྤེ་བདམས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་པའྱི་སོ་སོར་ཚོར་བ་དྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བར་སྐབས་
ཤྱིག་འོས་མྱི་འདོན་ཕོགས་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ྱིན་མ་གཅྱིག་བལྟ་མ་མོང་བར་གོ་བུར་
དུ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་ཆགས་ཡོང་དུས་གཞྱི་ནས་སོབ་སོང་བས།  དང་པོ་སོ་སོས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་སོབ་སོང་འགའ་
བས། དྤེའྱི་གོ་བ་ལོན་དང་མྱི་ལོན་གྱིས་ལས་ཀ་ཞྱིག་བས་ཡོང་དུས།  སྱི་ཚོགས་འཁྲུགས་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  གྱིས་པ་
དྤེར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུགས་ཐྤེབས་ཤོས་དྤེ་ང་རང་ཚོས་སྔོན་མ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་  ༣༣ ཡོད་པ་དྤེ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་
པའྱི་འོས་བསྡུ་བས་ཡོང་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ དགོས་པ་དྤེ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མ་འོངས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གང་ལའང་བརྒྱ་
ཆ་ ༣༣ དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་མཚན་རགས་བཀོད་པའྱི་ྱིན་མོ་ནས་
ལག་བསྟར་བས་ཟྤེར་བ་དྤེ། མྱི་མང་པོས་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་བརྒྱབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ང་རང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ནང་དུའང་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་
ཡོང་བ་རྤེད།  མྱི་མང་པོས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་ནས་འཁྲུགས་དྤེ་ག་རྤེ་ཐྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  མདོ་སད་བར་མའྱི་འོས་བསྡུའྱི་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་
ལོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  བར་དུ་སྤེབས་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་མྱི་གཞན་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁོང་
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སྤེབས་བསྡད་པ་དྤེ་བཀག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་རང་སྐྱ་འཕྤེར་བའྱི་ལན་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་ཚོགས་གཙོར་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ཟྤེར་ཡོང་དུས།  ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།  མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གཡོ་བྱུས་ཤྱིག་འཁབ་ཀྱི་འདུག  ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་
གཙོ་གཞོན་པས་སྟངས་འཛིན་བས་ཏྤེ་ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་བང་རྱིམ་འགམ་ལ་སྤེབས་བསྡད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ལོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཡར་
བཀག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་གྱིས་འགན་ཁུར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གསུང་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་སྟབས།  སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུགས་ཐྤེབས་པ་འདྱི་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་དྤེ་དྤེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་མྱི་མང་པོར་སྐད་ཆ་དྲྱིས་དུས།  
འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཁོ་ཚོར་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ག་རྤེ་བས་ནས་ཟྤེར་ན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་མཚན་རགས་ཞུས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ནས་བརྒྱ་
ཆ་དྤེ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་བང་རྱིམ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་བཞག་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་མྱི་ཚོས་དྤེ་ལབ་ཡོང་གྱི་འདུག  
གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྐབས་  ༡༥ པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ།  དྤེའྱི་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༣༣ 
འཆར་ཅན་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཐོག་ལ་འོས་བསྡུ་བས་པ་རྤེད།  འོས་བསྡུ་བས་པ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་འཆར་ཅན་གྱི་འཛིན་ཕོགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གཞྱི་འཛིན་ས་དྤེ་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེར་
མང་ཆྤེ་བས་གོ་བ་ལྤེན་གྱི་མ་རྤེད། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་མང་པོའ་ིནང་ནས་འགྤེལ་བཤད་གཞན་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་མཚན་རགས་བཀོད་རྒྱུ་དྤེ་མ་འོངས་པར་འོས་བསྡུ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འོས་
བསྡུ་བས། བརྒྱ་ཆ་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་དཔྤེར་ན་མདོ་སད་ད་ལྟ་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་བས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་དྤེའྱི་འོག་ལ་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་གཞྱིར་
བཟུང་རྩྱི་བཏོགས་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས།  ང་ཚོ་སྐབས་བཅོ་ལྔའྱི་སྐབས་འོས་བསྡུ་བས་ཚར་བ་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལོན་པ་དྤེ་བང་རྱིམ་ནས་ཡར་
འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང།  བརྒྱ་ཆ་མྤེད་པ་དྤེ་ཡར་འགོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་སྔོན་མ་ནས་བཀག་བཞག་ཡོད་དུས།  དྤེ་གསལ་པོ་མ་
བཟོས་པ་ཡྱིན་སྟབས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་བས།  མང་ཚོགས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་འཁྲུགས་
ཐྤེབས་ཡོང་དུས།  ཡོང་རོགས་འཁྲུགས་ཐྤེབས་བསྡད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞྱིག་
ཞུས་ན་དྲན་བྱུང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང།  སྱིར་བཏང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བྱུང་རྱིམ་ད་ལྟ་འདས་
པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་འོས་འདྤེམས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་དག་གྱི་རྤེས་ལ་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་
བྤེད་མཁན་དང་མྱི་བྤེད་མཁན་ལ་དམྱིགས་བཙུགས་གནང་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བཞག་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་ང་རང་དྤེ་འདྲ་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་གཞུང་དྤེ་མང་གཙོའྱི་གཞུང་རྤེད།  སྱི་ཚོགས་དྤེ་མང་གཙོ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་བོ་མཐུན་ནས་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།  དྤེ་མང་གཙོའྱི་ཡོང་སྟངས་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་འོས་འདྤེམས་སྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་མང་
གཙོའྱི་གཞུང་ཡྱིན་དུས།  མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་མྱི་མང་དྤེ་དག་སོ་སོས་འོས་བླུགས་ཡོད་ནའང་རྤེད།  མྤེད་ནའང་རྤེད།  
བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དྤེར་མང་གཙོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་དངོས་གནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ཁོ་
འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འོས་ཐོན་པ་དྤེ་དག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ནང་དུ་དྤེ་ངར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད།  
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དྤེ་ངར་རྒྱབ་སྐྱོར་མྱི་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དགོངས་ཚུལ་འཁྱྤེར་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་ཕོགས་དང་མྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བྤེད་སྡོད་མཁན་དྤེ་
དག་གྱི་གདྤེང་སོབས་ལ་གནོད་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ཏན་ཏན་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་འདྲ་མ་འོངས་པར་མྱི་ཡོང་བར་དགོངས་
པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དྤེར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྔོན་དུ་གོ་སྐབས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཕན་བུ་
ཞྱིག་ལྷག་འདུག  རྩ་བའྱི་འཁྲུགས་ཐྤེབས་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གོ་བ་མ་ལོན་པ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག  གང་ལྟར་མང་
ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུགས་ཐྤེབས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་རོགས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང།  གང་ལྟར་དྤེའྱི་འཁྲུགས་ཐྤེབས་
སྐྱོན་དྤེར་བརྤེན་ནས་གཞུང་ལ་བལྟ་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཁ་གཏོང་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སོང།  སྒུག་ཐོ་ཆགས་རྒྱུར་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་དགོས་མྤེད་ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག  འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གོས་ཚོགས་ནང་
འགྱུར་བ་བཏང་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་མཚན་རགས་བཀོད་པའྱི་ྱིན་མོ་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་ནས་འཕོས་ནས་ཁ་སང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྐབས་
སུ་སྒུག་ཐོ་ལྷག་བསྡད་པ་དྤེ་གྱིས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་འཕོས་ལ་སྤེབས་པ་དྤེ་ག་རང་ཡར་གཏོང་ཆོག་པའྱི་བལྟ་སྟངས་ཤྱིག་འཛིན་བསྡད་
ཀྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སྒུག་ཐོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་རྩྤེ་བཏོགས་ཀྱིས་འོས་གངས་ཆོལ་ཁ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  
ཆོས་བརྒྱུད་ཡྱིན་ནའང་ཡར་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ག་ཚོད་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཕྱིན་པ་བས། དྤེའྱི་འཕོས་མའྱི་སྒུག་ཐོ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་  
༣༣ འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འཛིན་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་ལ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང།  སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།  ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུངས་རོགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་ྱིན་གྱིས་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལྷན་ཁང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  བགོ་གྤེང་དྤེ་
བསྐྱར་ཟློས་ཡང་ཟློས་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྒུག་ཐོ་དྤེ་ར་རྒྱུགས་ཐལ་འཚུབ་བསངས་ཚང་མ་བས་ཚར་བ་རྤེད།  གལ་སྱིད་རྤེས་སུ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་
ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད།  གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་མ་ཡོང་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རྤེད།  ང་ཚོས་ས་ཡྱིག་མ་བརྒྱབས་པར་འོས་
བསྡུ་ཕྱིན་ཚར་བ་ཚང་མ་གཏན་འཁྤེལ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེར་སྟངས་འཛིན་བས་ན་ཡག་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཚོགས་གཅོའ་ིབསམ་བོའ་ིནང་ལ་མང་བ་ཞྱིག་གསུངས་ཚར་སོང་བསམས་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་འབྤེལ་ཡོད་སོ་སོར་གསལ་པོ་
ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་གྤེང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་སྟབས།  དྤེ་ཏོག་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་གྱི་མྤེད་དམ་
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བསམས་ནས་དྤེ་བཏང་བ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན།  སྱི་འཐུས་སོལ་
དཀར་སྐྱབས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩ་བའྱི་སྒུག་ཐོའ་ིཆ་རྤེན་དྤེ་དག་ངས་མར་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འཁྲུགས་ཐྤེབས་བསྡད་པའྱི་མྱི་དྤེ་ཚོར་ཕན་ཐོག་
ཞྱིག་ཡོང་བ་འདུག་སྙམ་ནས་གོ་སྐབས་བངས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་སྒུག་ཐོ་ཆགས་རྒྱུར་རྩ་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་ཟུར་
དཔང་བཅས་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་གྱིས་སྒུག་ཐོའ་ིའོས་ཤོག་གྱི་བང་རྱིམ་རྩྤེ་བཏོགས་བས་ནས་བང་བསྱིགས་ནས་མཚན་རགས་བསྐྱོན། ད་ལྟ་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྒུག་ཐོ་དྤེ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྤེན་ནང་བཞྱིན།  དྤེ་སྒུག་ཐོ་དྤེ་མ་བཟོས་པ་
ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༣༥ ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  མ་འོངས་པའྱི་ད་ལྟ་ཡོང་བཞྱིན་པའྱི་འོས་བསྡུ་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། བརྒྱ་ཆ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྤེན་ནང་བཞྱིན་སྒུག་ཐོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་སྒུག་
ཐོ་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་བང་བསྱིགས་ནས་ཡར་ནང་ལོགས་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ངྤེས་པར་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་མཁྱྤེན་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  འཁྲུགས་ཐྤེབས་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་ནས་ཐྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་
བྤེད་དུས་ད་ལྟ་ངས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་སྒུག་ཐོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ལ་ཆ་རྤེན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་སོང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་
སོང། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་གསུང་ངོ་མ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཐོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱུད་ནས་ལན་
སྤེབས་སྱིད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དྤེའང་བལྟ་སྟངས་ཤྱིག་གཟྱིགས་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དྲྭ་རྒྱའྱི་རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་མཚན་སད་པ་དྤེ་ངས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་བརྩྱི་ཡྱི་མྤེད།  དྤེ་འདྲ་མང་པོ་མཐོང་སོང།  དྤེར་ངས་
གང་ཡང་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་གཅྱིག་རྤེད།  རྩ་བའྱི་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ང་རང་སྔོན་མ་རྒྱུན་ལས་བྤེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡྱི་གྤེ་མང་པོ་གཏོང་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་བུའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོད། སོ་སོས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞྱིག་སོ་སོས་ཐག་
གཅོད་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་འདྲ་ཐག་མ་ཆོད་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གཞན་གཅྱིག་ལུང་
དྲངས་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བཞག་པ་དྤེ་དག་ཏན་ཏན་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ངོ་མ་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། ལས་འཕར་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མའྱི་ཀུན་སོང་ལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དྤེ་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེར་མ་འོངས་པར་གཟབ་གཟབ་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཟག་གྱི་དབང་སྒྱུར་མ་རྤེད།  ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་རྤེད།  ཁྱིམས་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་
གང་ཡོད་པ་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེ་ལས་འཕོས་པའྱི་འགོ་ས་མྤེད་པ་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་
གཟྱིགས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་རྱིང་དྤེར་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐོར་ལ་གྤེང་སོང་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་སོང། ད་
ལྟའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དྤེའང་མ་འོངས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོ་སྔོན་མ་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་
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སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཁྱྤེར་ནས་སྤེབས་སོང།  གཅྱིག་བས་ན་ཁྱབ་བསགས་བྤེད་པའྱི་དངུལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་པ།  མང་པོ་
ཞྱིག ང་ཚོས་བཅུག་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་བཅུག  བཅུག་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་ཟུར་ལ་གོས་ཆོད་
བཞག་ནས་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་མྤེད་པ་མ་རྤེད་འདུག  འཆར་གཞྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལར་ནས་མ་འོངས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཕྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལས་འཕར་གྱིས་སུ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་
མྤེད་ཅྱི་ཤྤེས།  དྤེ་རྱིང་བགོ་གྤེང་བྱུང་བ་ཚང་མ་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་འཕར་གྱིས་ཀྱིས་
གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ལས་རྱིམ་ཞྱིག མྱི་གསར་པ་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུའྱི་མྱི་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  
མས་མོང་ཟྤེར་ནའང་ག་རྤེ་སྤེབས་མ་སྤེབས་སུ་བཀོད་མ་བཀོད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རང་དབང་རྤེད།  ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མྱི་འོས་གཞྱི་ཕུལ་བ་དྤེ་
བཏང་དང་མ་བཏང་དྤེ་ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་རྤེད།  འོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག  མྱི་འདུག་ན་བཀག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་དུས་མྱི་དྤེ་འོས་ཀྱི་མྤེད་ན་བཀག་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ད་ལྟ་བགོ་
གྤེང་བྱུང་བ་དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག སྔོན་མ་དཀའ་ངལ་མས་མོང་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཡྱིག་ཆ་བཟོས་ནས་ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་
ཚོས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ནས་མ་འོངས་པར་སུ་སྤེབས་རུང་མ་སྤེབས་རུང་དྲུང་ཆྤེས་ལམ་སྟོན་འཇོག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  འོས་བསྡུ་ལས་
ཁུངས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཐག་ག་རྤེ་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རང་དབང་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་བཀའ་
གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་བྱུང་མ་བྱུང་དྤེ་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཆོག་གྱི་རྤེད་དྤེ།  ཡྱིན་ནའང་ག་
རྤེ་བྤེད་དང་མ་བྤེད་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རང་དབང་ཡྱིན་དུས།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  
གཞན་ང་ཚོས་དྤེ་རྱིང་དྤེར་བགོ་གྤེང་མང་པོ་བས། མཐའ་མ་དྤེར་སར་ཡང་མྱི་གཞན་ཞྱིག་སྤེབས་ནས་ཡང་བསྐྱར་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དྤེ་འདྲ་བའྱི་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་བ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བ་རྤེད།  མང་གཙོའྱི་སྱི་
ཆོགས་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དྤེ་གཅྱིག་བས་ན་སྱི་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་རྤེད།  མྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྤེད།  
གྱིས་ཐད་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་རོག་ག་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  སྔོན་འགོ དངོས་གཞྱི།  དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད།  
མྱི་ལྔ་བཅུ་འདོན་རྒྱུ། མྱི་བཅུ་འདོན་རྒྱུ། ཟང་ཟྱིང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ། མྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་ལྔ་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་
ཁ་འགམས་ནས་ཡོད་དུས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་གང་ལྟར་ང་
རང་ཚོའྱི་ལག་པར་ཡོད་དུས།  ང་ཚོས་རྤེས་མ་སུ་གཏོང་དགོས་མྤེད་དྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བགོ་གྤེང་ དང་དྤེ་སྔའྱི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་གཞྱིར་བཞག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་གང་ལྟར་བསམ་འཆར་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ནས་བཀའ་གཏོང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ་བང་བསྱིགས་
ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  མ་འོངས་པར་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་མ་ཆགས་ན་གཞན་ང་ཚོ་བགོ་གྤེང་
བྱུང། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད། དཀའ་ངལ་མ་སྤེལ་བར་ཕྱིན། ཡང་བགོ་གྤེང་བས། དཀའ་ངལ་མ་སྤེལ་ན་དྤེ་ཙམ་གྱིས་ཆོ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང།  ང་རང་ཚོར་བསམ་འཆར་ཡོད་ན་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕུལ་ཆོག་གྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག གོང་དུ་དྤེ་ནས་ལུང་དྲངས་གནང་སོང།  བསམ་འཆར་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  དངོས་གནས་བས་ན་སྐབས་སྐབས་སུ་མང་པོ་ཞྱིག་
བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་འདྱི་སོ་སོ་སྒྤེར་གྱིས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཐ་ན་གོས་མྱིར་འདྲྱིས་ཐག་རང་གྱིས་བཅད་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  གོས་
འདྲྱི་ཆོག་གྱི་རྤེད།  གང་དུ་གོས་དྲྱིས་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཐག་སོ་སོས་བཅད་དགོས་པ་རྤེད།  རང་དབང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས་ཐག་སོ་སོས་བཅད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་མ་འོངས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོ་སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས། ཁྱབ་བསགས་སུ་སྤེབས་འདུག སུ་སྤེབས་མྱི་འདུག གངས་ཀ་སྔོན་ལ་ཐོན་དང་མྱི་ཐོན་ཚང་མ་རང་བཞྱིན་གྱི་
གསང་བ་དྤེ་སྡོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཀག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཧ་གོ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་གསང་བ་བཞག་དང་མ་བཞག་དྤེ་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་མྱི་གསུམ་ལའང་བྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ས་གནས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་མྱི་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཡོད་
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དུས། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་གསང་བ་ཤོར་ན་ཚར་ཚར་བ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའང་ཡོང་གྱི་རྤེད།  གངས་ཀ་རྒྱག་བཞྱིན་དུ་ཁྱྤེད་རང་ལ་ལྔ་བཅུ་
འདུག ཁྱྤེད་རང་ལ་དྲུག་བཅུ་འདུག་ཅྤེས་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཀག་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ད་ལྟ་རྩ་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན་སྟབས། ཚུད་མྱིན་སུ་ཡྱིན་ཁྱབ་བསགས་བྤེད་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱི་མ་རྤེད།  ལར་ནས་གལ་
ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་མ་འོངས་པའྱི་འོས་བསྡུ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་མང་གཙོའྱི་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དྤེ་རྱིང་
བསམ་འཆར་གནང་བ་ཚང་མར་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བགོ་གྤེང་ནང་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མཐའ་མ་སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེའྱི་སྒང་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་སོང། འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་
གྱིན་རྒྱག་གྱིན་འཁྲུགས་ཐྤེབས་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་འདྲ་པོ་ཕན་བུ་ཆགས་སོང།  མདོ་སད་ཀྱི་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་འགོ་བསྡད་པ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ།  གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རྤེད།  ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་མཚན་
རགས་གནང་བ་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དྤེ་བསྐྱར་ལོག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁྱིམས་དྤེ་ཡར་བསྐྱར་
ལོག་རྒྱག་དགོས་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་འགྤེལ་ལོག་ཐྤེབས་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཁྱིམས་དྤེ་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་མར་ཡོང་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས།  
དྤེའྱི་སྔོན་གྱི་ཐག་བཅད་བཞག་པའྱི་སྒང་ལ་བསྐྱར་ལོག་རྒྱག་གྱི་མྤེད་པ་བརྤེན། བསྐྱར་ལོག་རྒྱག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེར་གོ་བ་མ་རག་པ་
བས། གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་སྒང་ནས་མགོ་རོག་བསྡད་འདུག  དྤེ་གསལ་པོ་བཟོས་ན་མ་གཏོགས།  ལྷག་པར་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་འགྤེལ་བཤད་
བརྒྱབས་བཞག་པ་དྤེ་བསྐྱར་དུ་སྱི་ཚོགས་ནང་དྤེ་ག་རང་ཐྤེབས་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་མཚན་རགས་གནང་རྒྱུའྱི་
ཁྱིམས་དྤེ་རྤེས་ལ་བྱུང་བ་རྤེད།  སྒུག་ཐོ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་སྔོན་ལ་ཐག་གཅོད་བས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་རྤེད་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མ་
རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་གཅྱིག་བྱུང་སོང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གསུངས་བཞག་པ། ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་པ་མཐོང་སོང།  དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་
ན་བསམས་སོང། ད་ལྟ་གལ་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་ལ། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་འདུག་ཅྤེས། དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ངོས་ནས་
གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་མཁན་དྤེ་འདྲ་བྱུང་སོང།  དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དྤེ་འདྲ་གསུང་མཁན་
བྱུང་སོང་། དྤེ་ཚོགས་གཙོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག  གང་ལྟར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཚིག་ལ་
ནང་འགལ་འགོ་མྱིན་ཐོག་ནས་ནང་འགལ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་ཡོད།  དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད།  ད་ལྟ་བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ང་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༢ པ། བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་དྤེ་ས་མྱིག་སྟོང་པ་འཐོན་ྱིན་ནས་ྱིན་གངས་  ༡༨༠ ནང་
ལོགས་ལ་འོས་བསྡུ་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པ་དགོས་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཟྤེར་
ནའང་མྱི་འདུག རྒྱུན་ལས་ནས་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་པའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་སོ་སོས་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ང་སྱི་འཐུས་
ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཆུང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆུང་གནང་བ་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་མཚན་ཐོག་ལ་
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་རྩ་དགོངས་ཞུས་སོང་།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་ལྟར།  ལག་བསྟར་བ་
དགོས་ཡོད་ཅྤེས་ཚད་བཞག་ཅྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་པའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ང་ཚོས་འགོ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་ངོས་
འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་ྱིན་གངས་ ༡༨༠ ནང་ལ་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་གསལ་བསགས་ཟྱིན་དགོས་པ་ཡོད།  དྤེ་ཁོང་
རྣམ་པས་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག ངོས་འཛིན་དྤེ་ད་ལྟ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་བདུན་པར་
འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྱིས་གསལ་བསགས་བས་པ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་དངོས་གཞྱི་གྲུབ་འབས་ཞྤེས།  དྤེའྱི་བར་གྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་དྤེ་ཆགས་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ང་ཚོས་འགལ་བ་གང་མྤེད་ཅྤེས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་
མྱི་གསལ་ཙམ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་འགལ་བ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕར་ལན་
འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད།  དྤེའྱི་རྤེས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་འབོར་མ་
སོང། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་དུ་བཟོ་དགོས་པ་འདུག  ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་
ནས་ྤེ་ཆར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མཚན་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་འབོར་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ལ་ཡྱིག་ལན་དྤེ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་སྐབས་
བཅོ་ལྔའྱི་བར་མཚམས་དྤེ་ནས་བཅུ་དྲུག་གྱི་འོས་བསྡུ་བ་ཕོགས་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ལ་བསྐྱར་
བཅོས་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་དང་མམ་དུ་འཁྱྤེར་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས། དྤེ་འདྲའྱི་བར་དུ་ང་ཚོས་དྤེ། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས།  
ཐག་གཅོད་དྤེ་འདྲ་བས་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ།  མདོ་སད་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའྱི་ཚབ་ཏུ་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་བྤེད་ཕོགས་ཐོག་ནས།  བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་བསམ་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་བསམ་ཚུལ་ཚང་མ་ལ་ཚོགས་གཙོས་འདྱི་ནས་ལན་འདྤེབས་ཞུ་དགོས་པ་གང་
ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད། འབྤེལ་ཡོད་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཡང་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་
ངྤེས་པར་དུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱི་མ་ཚར་བར་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེར་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་
པའྱི་དུས་ཚོད་རྤེས་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཚོགས་གཙོ་བཞུགས་མྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་འབྤེལ་ཡོད་དང་པོ་འགན་འཛིན་ཚོགས་དྲུང་སར་བཅར་ནས།  
འབྤེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་སྐད་ཆ་བྱུང་འདུག དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པར་བཅར་
དགོས་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཡར་ལན་བས་སོང།  འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  སྐབས་དྤེ་དུས་ཕྤེབས་ཡོང་དུས།  ང་ཚོ་བར་མའྱི་འོས་བསྡུའྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་ལག་བསྟར་བྤེད་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་གནང་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་འདུག  སྐབས་དྤེ་དུས་ད་ལྟ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བསྡད་མཁན་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས།  རྣམ་པ་ཚོ་དྤེ་འདྲའྱི་ཐུགས་
དོགས་ཡོད་ན། སྐབས་དྤེར་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་འགྱུར་བ་གང་ཕྱིན་ཡོད་མྤེད། བསྐྱར་བཅོས་གང་
ཕྱིན་ཡོད་མྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་སྐབས་དྤེ་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གྤེང་གང་འདྲ་
བྱུང་འདུག དྤེར་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དྲན་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་གྱིས་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་
ནས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྤེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྐུ་དབང་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག རང་དབང་ཅན་
གྱི་སྡྤེ་ཚན་ལ་ཐྤེ་བྱུས་བས་བཞག་པ་རྩ་བ་ནས་མྤེད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་རྤེད་སྙམ།  འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་སྐུ་དབང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་རང་འཇགས་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ལག་བསྟར་བ་ཕོགས་དྤེ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་སྐུ་དབང་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་ཐྤེ་བྱུས་བ་
རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་འཚོལ་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མྤེད་ཐོག་
ནས་ཚུར་དོགས་གཅོད་འདྲ་བྱུང་ན། དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཞུ་འོས་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད།  དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གོ་
བ་ལྤེན་ཕོགས་དང་ལག་བསྟར་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐྤེ་བྱུས་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་
མཐོང་གྱི་ཡོད། 
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གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་ཡྱིག་སྣོད་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་བསྔོག་པའྱི་སྐབས་སུ། གསང་བ་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཞོར་ལ་གསང་བ་
དྤེ་འདྲ་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། དྤེ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། 
དྤེ་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་
འཛིན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་འགན་འཛིན།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་
དོན། དཔལ་ལྡན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་མཆོག  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག  དཔལ་ལྡན་སྱི་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ།  མྱི་བཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་
འོས་སྒྲུག་འདྤེམས་མྱི་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་བསྐོ་གཞག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཐད་ཀར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་གྲུབ་འབས་དང་
སྙན་ཐོ་ཕུལ་ནས་ཐད་ཀར་གོས་ཚོགས་ནང་བསྤེབས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་དྤེ་ལ་ཐད་
ཀར་ཐྤེ་བྱུས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གསང་བ་ར་དགོས་དང་མ་དགོས་དྤེ། ང་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ནང་ཡོད་བསྡད་དུས་གསང་བ་ར་དགོས་
པ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་བས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོ་བདག་གྱི་ཐོག་ནས།  ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དོ་བདག་ལ་ཁྱོད་བཞུགས་ཐུབ་མྱིན་གྱི་
བཀའ་བརྩད་གནང་དུས། དོ་བདག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གསང་བ་ར་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་གསང་བ་ར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་གཟྱིགས་ནས་དྤེ་ལམ་སྟོན་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་གཅྱིག་གསལ་པོ་བཟོས་ན་བསམས་སོང། 

གཞན་པ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང།  དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དྤེ་ད་ལྟ་ཁྱིམས་སྱིག་ནང་ལ་བཀག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཐག་གསལ་བསགས་བྤེད་དགོས་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་ན། དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་མཇུག་མ་ཞྱིག་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་འཁྱྤེར་ཡོང་ན་ལམ་ཁ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དྤེ་
ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་ནས་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འབྤེལ་ཡོད་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་དང་
ལན་འདྤེབས་དགོས་རྒྱུ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱི་མ་ཚར་བར་དུ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ཡན་ཆད་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གྲུབ་པ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དྤེ་གཏན་
འབྤེབས་བྤེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྩྱིས་འགོ་དང་པོ་ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཁྤེ།  ཕན། འ་དང་འགྤེང་བུ་དྤེ་བཅོས།  
(བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས། མ་རྤེད། ཕོགས་བཅོས་དགོས་འདུག) ཕོགས་གཅྱིག་པུ་གཞག་རོགས་གནང་། གང་ལྟར་འདྱི་རྩྱིས་འགོ་ ༡༧ གྱི་
འགྤེལ་བཤད་ནང་ལོགས་ལ་འདྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཁོང་ཚོས་ཚུར་ཁྱྤེར་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕོགས་གཅྱིག་པུ་འཇོག་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་  ༧༤༢,༥༨༨ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  དགག་བ་མྤེད་ན།  དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་  ༡,༤༠༨,༠༡༤ བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༤༠༨,༠༡༤ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་པར་དགག་བ།  
མྤེད་ན། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་འདྤེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢,༥༢༢,༩༣༦ 
ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་ཁག་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དང་པོ་དྤེ། ལས་
བྤེད་ཡྱིག་རྒྱུགས་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས།  ཡྱིག་རྒྱུགས་
བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ།  ངག་རྒྱུགས་དང་བྱིས་རྒྱུགས་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས།  བྱིས་རྒྱུགས་ལས་ས་བ་དང་།  ངག་རྒྱུགས་དྤེ་དྲྱི་བ་གཏོང་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ། དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་གྱིས་ནོར་བ་མ་ཟད་ལན་རྒྱག་མཁན་ལ་ཡང་ཚོགས་གཏམ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་པ་ཞྱིག  བར་ལམ་ཡྱིག་རྒྱུགས་
ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་འདུག བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་སུ་རྤེད་ཅྤེས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་གྱིས་དྲྱི་བ་དྤེ་དྲྱིས།  ལན་བསྐྱོན་མཁན་གྱིས་བཀའ་བོན་ཁྱི་
པ་གསུང་དུས་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་ས་རྤེད། དྲྱི་མཁན་སོ་སོས་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་སུ་རྤེད་ཅྤེས་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ན།  ལན་དྤེ་
རག་གྱི་རྤེད་པ། སྱིད་སྐྱོང་སུ་རྤེད་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ན།  ཕལ་ཆྤེར། མཚན་ཕལ་ཆྤེར་མ་མཁྱྤེན་མཁན་སུ་གང་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་སྙམ།  ད་དུང་ཚོགས་
གཏམ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་བཏང་། མ་འོངས་པ་ལ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ། དྲྱི་བ་འདྲྱི་མཁན་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དམ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་ཟྤེར། 

དྤེ་ནས་ལས་བྤེད་སོང་བརྡར་ཕུལ་གནང་བ་རྤེད།  ལས་བྤེད་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  བར་ལམ་ནས་ལས་བྤེད་སོང་
བརྡར་རྒྱ་གར་གྱི་སོང་བརྡར་ཕུལ་སའྱི་ལྟྤེ་གནས་ཁང་ནང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་ནས།  དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་སོང་
བརྡར་ཕུལ་བསྡད་པ་རྤེད། སོང་བརྡར་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མང་པོས་སོ་སོའ་ིལས་ཀ་ཡག་པོ་དྤེ་འདྲ་བཞག་ནས་ལྟྤེ་གནས་
དྤེ་ག་རང་ནང་ཕག་ལས་རག་པར་བརྩྱིས་ནས། དུས་ཚོད་བཏང་གནང་ནས་ཕག་ལས་ཕར་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏྤེ་ཡོང་ནས།  འདྱི་ནས་སོང་
བརྡར་ཆ་ཚང་ཟྱིན་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ད་ལྟ་འཕལ་དུ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ལ་ལས་ཀ་འབུལ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྱིམ་པས་
ཁྱྤེད་རང་ཚོ་སྐད་གཏོང་དགོས་གསུངས་ནས།  ཕར་ཡང་མྤེད་ཚུར་ཡང་མྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་བཞག་པ་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་འདུག  དྤེར་བརྤེན་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ཆགས་རྒྱུ། དང་པོའ་ིསྐད་བཏང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ང་རང་ཚོས་ཚགས་ཚུད་དང་ཡང་དག་པའྱི་
བཀའ་མོལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས། ཕར་ལོག་འགོ་མཁན་ཚོའྱི་ནང་ལ་དགའ་ཞྤེན་བས་ནས་ཡོང་བ་དྤེ་ཕར་ལོག་པའྱི་རྤེས་ལ། དོན་དག་མྤེད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ང་རང་ཚོ་ལ་ལྟ་ཕོགས་མ་འདྲ་བ་ཆགས་འགོ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་གལ་ཆྤེན་
པོའ་ིཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་ལ་ལས་བྤེད་བདམས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་སོང་བརྡར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་བྤེད་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་
པ་ཚོ་ལ་ཡང་སོང་བརྡར་འབུལ་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་བརྡར་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ལམ་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལ་འདྤེམས་ཐོན་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ།  བསྐོ་གཞག་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ།  གནད་
འགག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གསར་པ་གསར་རང་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། ཡྱིག་ཆ་ར་ཕོགས། ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དྤེ་ཚོ། ཕག་དཔྤེ་དྤེ་ཕར་ཕུལ་
བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ།  ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་ཚར་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་
གནད་འགག་རྤེད་འདུག  དྤེ་མ་གཏོགས་ལས་བྤེད་གསར་པ་གསར་རང་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་ལས་ཁུངས་དྤེ་རྩྱིས་ཕུལ།  ཞབས་བཀག་དྤེ་རྩྱིས་
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ཕུལ། དྤེ་ནས་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་འདྲ་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  རང་བཞྱིན་གྱིས་ལས་ཀ་ལ་འཐུས་ཤོར་དང་བཀའ་མོལ་གནང་
ཕོགས་ལ་འཐུས་ཤོར་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་བརྩྱིས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  གནད་
དོན་གང་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་སྱི་སྤེམས་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ངས་ནམ་རྒྱུན་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ལ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མང་གཙོ་
འཛེམས་གཟོན་ཅན།  མང་གཙོ་སྤེལ་ལད་ཅན།  མང་གཙོ་དགའ་ཞྤེན་ཅན་བས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་མང་གཙོར་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  ང་མྱི་
དཀྱུས་མ་ཅྱིག་ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གྤེར་ཁང་ནང་ལ་སྱིད་དོན་ཚན་རྱིག་སོབ་སོང་བས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་
ནས་ངའྱི་གོ་རོགས་མང་གཙོའྱི་ནང་ལ་སྤེལ་ལད་ཅན།  འཛེམས་གཟོན་ཅན།  དགའ་ཞྤེན་ཅན་བས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོ་༸རྒྱལ་བ་དོན་གྱི་བདག་
པོས་མང་གཙོ་མར་གནང་བཞག་པ་དྤེ། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་མང་གཙོ་དངོས་གནས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་བྱིན་རླབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས།  ཡང་གང་ཟག་དྤེ་ཡར་ལངས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་བརྣག་བརྣག་
བས་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་དགོངས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། སྱི་སྤེམས་སྱི་བོ་ལ་བཞག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བགོ་གྤེང་ནང་ལོགས་ལ་ཆ་ཤས་བངས་བཞག་པའྱི་ནང་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་གསོལ་འདྤེབས་དང་གཞྤེན་སྐུལ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང། བགོ་གྤེང་ནང་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མང་དུ་
འགོ་ཡྱི་འདུག  གལ་ཏྤེ་བགོ་གྤེང་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་སྡྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་
བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གོང་དུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་སོ་
སོས་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་རྱིང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་མ་ཡོང་དང་དྤེ་ག་ཚོད་ཡག་པོ་གནས་མ་གནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོར་རག་ལས་དུས། ང་ཚོ་འདྱིར་ལས་བྤེད་སྤུས་ཀ་ཡག་པོ་དང་ལས་བྤེད་དངོས་གནས་ཚད་ལྡན་དགོས་
འདུག་ཅྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། དྤེ་འདྲའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་གང་
ཟག་ཞྱིག་ཡོང་བར་ང་ཚོས་མཐུན་རྤེན་ཡག་པོ་སོར་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཁ་སྔོན་ྱིན་མ་ཁ་ཤས་སྔོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང།  ལས་བྤེད་གསར་པ་ཕྤེབས་མཁན་ཡྱིན་
ནའང་གསོལ་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སར་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་མྱིན་པའྱི་གཅྱིག་བཞུགས་གནས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་རྤེད།  སྱིར་བཏང་
གྱི་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གང་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་རྩ་
དགོངས་ཞུས་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་འཐུས་ཤོར་འགོ་བའྱི་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་མཐོ་རྱིམ་གྱི་ལས་བྤེད་ལ་ང་རང་ཚོས་
སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པ་ཁ་སང་གསུངས་གནང་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དམའ་རྱིམ་གྱི་ལས་བྤེད་ནས་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པ་ཞྱིག  དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་བཞུགས་ཁང་རྤེད།  ཕྲུ་གུ་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཆ་རྤེན་དང་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ངྤེས་པར་དུ་བཞྤེས་
དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ།  བཀའ་ཤག་ལ་ཐུག་གྱི་
ཡོད་ནའང་འདྲ།  སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཞྤེས་གནང་དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་དྤེ་ལ་ལས་བྤེད་ཅྤེས་པའྱི་འགྤེང་བུ་དྤེ་ཕར་འཛུལ་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འགྱིག་གྱི་འདུག འགྤེང་པོ་དྤེ་དའྱི་མགོ་ལ་བསྤེབས་བསྡད་འདུག དྤེ་བའྱི་མགོར་ཚུར་བཟོ་རོགས་གནང། སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དྤེ།  ལས་བྤེད་
འདྤེམས་ལྷན་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་སྒོར་  ༢,༥༢༢,༩༣༦ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་པར་དགག་བ།  སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་
ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་
སྔོན་རྩྱིས་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གོང་ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།  མ་ཡྱིག་ནང་ལ་བྤེད་ཅྤེས་པའྱི་འགྤེང་
པོ་དྤེ་ད་ལ་བསྤེབས་བསྡད་འདུག  དྤེ་གཅྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་སྒོར་
༣,༣༤༠,༢༦༡ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་  ༣,༣༤༠,༢༦༡ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་
པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྩྱིས་འགོ་ ༥ པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིསྐུ་བརན་བཟོ་བཅོས་ཞྤེས་པ་
གཅྱིག་འདུག སོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིསྐུ་བརན་ད་ལྟ་གསོལ་ཅོག་སྟྤེང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་བར་དུ་འགྤེམས་བཀམ་ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་སྐྱོན་གནད་གང་བྱུང་ཡོད་དམ།  དབུ་ལ་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་དམ།  སན་ལ་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་དམ།  ཞབས་ལ་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་དམ།  གང་དུ་སྐྱོན་
བྱུང་ཡོད་དམ། དྤེ་བཟོ་བཅོས་གང་འདྲ་བས་ནས་གནང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་ནས་ལས་བྤེད་ཞབས་ལོ་ ༢༥ གྲུབ་པ་དང་རྒས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ལ་སོང་བཙན་
སྒམ་པོའ་ིསྐུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་གང་གསུང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན།  སྐུ་འགའ་ཤས་འཕོ་བརླག་
ཕྱིན་འདུག ཕལ་སྐད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་སྐྱོན་ཤོར་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་འདུག་མ་
གཏོགས། ཁོ་ཚོས་སྔོན་ལ་མ་གཟྱིགས་ནས་མཚམས་མཚམས་སྐུ་ཕུལ་ཡོང་དུས།  ལས་བྤེད་རྒས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོས་བོ་ཕམ་བྤེད་ཀྱི་
འདུག དྤེར་ཚུར་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་བཅུག་རོགས་ཞྤེས་དྤེའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དམྱིགས་བསལ་ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་དྤེ་སྒོར་  ༣,༣༤༠,༢༦༡ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་
བྤེད་པར་དགག་བ།  དྤེ་མྤེད་དུས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།  སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ལ་སྒོར་ ༨,༧༤༣,༥༠༢ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ད་ལྟ་དྤེའྱི་སར་ཆ་དྤེ་རྩྱིས་འགོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་། (རྒྱུན་གོན།) 
རྩྱིས་འགོ་ 

ཨང་། 
རྩྱིས་འགོའ་ིམྱིང། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར། 

ཧྱིན་སྒོར། 
སར་ཆ། 
ཧྱིན་སྒོར། 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་
ཧྱིན་སྒོར། 

ཟུར་བརོད། 

༢ ཡྱིག་ཆས། པར་
གོན། 

༥༠,༠༠༠ ༡༠,༠༠༠ ༦༠,༠༠༠ དགོས་ངྤེས། 

༤ སག་ག། ༡༥,༠༠༠ ༤,༨༠༠ ༡༩,༨༠༠ དགོས་ངྤེས། 
༡༦ སྱིར་བཏང། ༧༥,༠༠༠ ༦,༦༠༠ ༨༡,༦༠༠ འཕལ་ལས་ཀྱི་ྱིན་ག་

དང་།  ཕོགས་མྱིན་
པའྱི་དོད། 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སར་ཆ་
གསུམ་འཁོད་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས།  རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་གོང་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ནང་ལ།  སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་
སྟངས་ཐོག་ལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་དང་།  དམྱིགས་བསལ་དཔལ་འབོར་སྔོན་རྩྱིས་སྡྤེ་ཚན་ནས་དགོངས་དཔྱད་
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ཀྱིས་ཡར་མར་གང་འཚམ་བཅད་བསྡད་ཡོད་དུས།  འདྱི་ནས་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སར་ཆ་གསུམ་ཡར་
འཁུར་དགོས་པ་དྤེ། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་འཁྱྤེར་བ་ཡྱིན་ནམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་
རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཚོ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་
རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད།  འདྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་ལ་ཆགས་དགོས་ཀྱི་འདུག  རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། མྱིང་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་གུས་འབུལ་བས་པའྱི་དངུལ་དྤེ།  རྩྱིས་ཞྱིབ་
མྤེད་པ་དང་ག་པར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་མྤེད་ཏག་ཏག་ཚད་ལྡན་འདྲ་ཞྱིག་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་གནང་རྒྱུ་
དང་བསྡུ་འབུལ་བྤེད་རྒྱུ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕད་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་དུས།  འདྱི་འདྲའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ངྤེས་པར་དུ་རང་བདྤེན་
ཚོགས་ཆུང་ཚུད་པ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕག་བརང་སོང་བསམས་སོང་།  ཕག་རོང་མཁན་ཡོད་དམ།  སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སར་ཆ་བཏང་ཕོགས་སྐོར་ལ།  ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སར་ཆ་བཏང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་།  ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་གཅོག་ཆ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་གསལ་བཤད་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག   ཁྱད་པར་དུ་གཅོག་ཆ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད།  སར་ཆ་ག་རྤེ་བས་ནས་གནང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ཚར་
སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཐག་གཅོད་བྤེད་པར་ཁྱད་པར་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཡོངས་ནས་སག་ག་གཙོས་པའྱི་སར་ཆ་དང་གཅོག་ཆ་གང་དགོས་ཡོད་ནའང་གཞྱི་གང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ཞྤེ་
ན། ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་འགོ་སོང་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ཕ་གྱིར་ཁུར་རོགས་གྱིས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་ལྷག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་  ༢༥ ཞྱིག་བསྡོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡོང་འགྱུར་ཟླ་བ་  ༣ ནང་ལ་
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བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ འཐོལ་པ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ཡོང་འགྱུར་ལོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་སར་ཆ་འཕར་བ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་ལོ་སྱི་ཡོངས་བསྡོམས་པའྱི་འཕར་རྒྱུ་དྤེ་བརྒྱ་
ཆ་ ༢༥ འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་ནས།  ན་ནྱིང་ལོའ་ིའགོ་སོང་སག་ག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྤེས་མ་
ལོར་འཐོལ་པ་འགོ་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་  ༢༥ སར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ལ་དྤེ་ལྟར་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བས་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་
ཁག་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  ཕར་གོས་བསྡུར་བས་ནས་ཕ་ལ་ཕན་བུ་བཏང་བཞག་པ་
དྤེ་འདྲ་ཡོང་བ་ཡོད།  དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འདང་བ་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་བཅོས་དང་བདག་གཅྤེས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་།  ཕལ་ཆྤེར་ཁོ་རང་ཚོ་
ནོར་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ computer བཞྱི་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག  ད་ལན་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ལ་  computer 
བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ལ་སར་ཆ་གང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ལ་  computer 
གསར་པ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕུལ་དུས་སྐབས་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་མ་གནང་།  computer གསར་པ་ཁྱོད་རང་ཚོ་ལ་འབུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་ computer གསར་པ་བཞྱི་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ཕལ་ཆྤེར་  laptop 
རང་ ༢༣ ཙམ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ནས་  computer 
དྤེ་དག་ཕུལ་གྱི་ཡོད།  བཞྱི་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབས་ནས་ར་བ་ལས་གསར་པ་  ༢༣ གྱིས་གུན་གསབ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་དུས།  ད་དུང་ 
computer བཞྱི་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་སར་ཆའྱི་ཁོངས་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། computer ༢༣ ཚུར་བསྡུ་གསོག་རྒྱག་དགོས་
པ་ཡོད་དམ། ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། སར་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་ལ་ཁག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བས། ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཞག་ནས་སར་ཆ་དྤེ་བས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག computer གྱི་སར་ཆ་དྤེ་མྱི་འདུག་བསམས་སོང། ཡྱིག་ཆས་པར་གོན་དང་སག་ག།  སྱིར་བཏང་གསུམ་རྤེད་
འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་གྱིས་
དྤེ་འདྲ་བས་ནས་སར་འདུག  དྤེ་འདྲ་བས་ནས་བཅག་འདུག་ཟྤེར་ནས་རྒྱབ་ལོངས་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད།  བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ 
གནས་སྟངས་དྤེ་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སར་ས་གསུམ་དྤེ་ཡྱིག་ཆས་པར་གོན་རྤེད།  ཡྱིག་ཆས་པར་གོན་དྤེ་རྣམ་པ་
ཚོའྱི་མདུན་ལ་ཡོད་པའྱི་རྩྱིས་ཤོག་ཤོག་གངས་  ༢༠༧ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣  གྱི་ངོ་སོང་གྱི་གནས་སྟངས།  ད་ལྟ་ ༢༠༡༣༌༌༌ ༢༠༡༤ 
རོགས་ཚར་བ་རྤེད། ༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ ནང་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱི་ལྔ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྔོན་མ་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་ལོ་གྱིས་ནང་ལ་འགྱུར་བ་དྤེ་ཙམ་མ་སོང་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་།  གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་དང་གོ་བསྡུར་ཞྱིབ་ཕ་བས་པའྱི་
རྒྱབ་ལ་འཆར་འབུལ་བས་པའྱི་རྩྱིས་ཤོག་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཡར་སར་བ་ཡྱིན།  དྤེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག སྐད་ཆ་ཡང་བྱུང་སོང་།  འཕོས་ས་འདྱི་ག་རང་ནས་འཕོས་སོང་།  བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་འདྲ་བཅག་སོང་ཞྤེས་དྲྱིས་པ་ཡྱིན།  ཁྱྤེད་རང་
ཚོས་རྒྱབ་ལོངས་ནང་ལ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་འདྱི་ལ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་བྱིས་འདུག  གང་འདྲ་བཅག་སོང་ཞྤེས་དྲྱིས་དུས།  ད་ལྟ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།  PowerPoint བརྒྱུད་ནས་ཕ་ཕོགས་ནས་བརྒྱ་ཆ་  ༡༥ བཅག ཕ་ཕོགས་ནས་  ༡༠ 
གསུང་གྱི་འདུག  དྤེ་ནས་མར་བཅག་པ་རྤེད།  རྤེས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་མར་ཡོང་ནས་ཡ་གྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ།  མ་གྱིའྱི་འོག་ནས་
ཀང་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་བས་ནས་གངས་ཀ་ཁ་ཤས་བཟོ་དགོས་པ་ཐུག་སོང་། ཚང་མ་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཀང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་
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ལ་མཐོང་ནས་དགོས་ངྤེས་ཞྤེས་ལབ་དགོས་པ་དྤེ་དང་པོ་ཁོ་རང་ཚོས་འཆར་འབུལ་བས་པ་དྤེ་ལ། ང་ཚོས་ཕན་བུ་ཞྱིག་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ༥༠༠༠ དྤེ་རྒྱབ་གྤེར་མ་ཞུས་ནས་བཞག་ཡོད།  དང་པོ་དྤེ་རྤེད།  གྱིས་པ་སག་ག་དྤེ་རྤེད།  ཚང་མས་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་མུ་མཐུད་དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གོ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མྱིན་ནམ། དུས་ཚོད་ཏག་
ཏག་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་གྱིས་པ་སག་གའྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དང་པོ་འཆར་འབུལ་གནང་བ་དང་། མཇུག་ལ་མར་སྐྱོར་བའྱི་
སྐབས་སུ་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིསྐོར་ལ་རྤེད་འདུག རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཚང་མས་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་ཡོད་རྤེད། ཚང་མས་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕར་ཚུར་ལ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དབུས་ནས་ཡན་ལག་ཁག་ལ་བཏང་བཞག་པ་དང་། ཡན་ལག་ཁག་
ནས་དབུས་ལ་བཏང་བཞག་པ། དམྱིགས་བསལ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བཏང་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་འཆར་འབུལ་བས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། འཆར་གཞྱི་འདྱི་
དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེའང་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་རྩད་གཅོད་བྤེད་སྐབས་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་མཐོང་ནས། ཡར་སར་བ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སྱིར་བཏང་སྐོར་དྤེ་རྤེད། སྱིར་བཏང་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྒོར་ ༦༦༠༠ དྤེ་འཕལ་ག་དང་ཕོགས་མྱིན་པའྱི་དོད། སྱིར་
བཏང་ནང་ལ་སྡྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལའང་ནང་གསྤེས་ཀྱི་དབྤེ་བ་མང་པོ་ཕྤེ་ཡོད་སྟབས། གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་ནས་མར་བཅག་པ་
དྤེ་སྱིར་བཏང་ནས་གངས་ཀ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མར་བཅག་བཞག་ན་གསུངས་སྐབས། མཇུག་ལ་ནང་གསྤེས་ལ་མར་དབྤེ་བ་ཕྤེ་དུས་འཕལ་གའྱི་
ྱིན་ག་ཡོད་ས་དྤེ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་བས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚད་གཞྱི་བཟོས་པ་ཟྤེར་ནའང་
འདྲ། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་སྟབས། དྤེའྱི་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་མར་བཅག་བཞག་འདུག ང་ཚོས་དྤེ་དགོས་པ་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་བ་སོགས་དྤེ་
འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འདྲ་ལ་བརྤེན་ནས་ཡར་སར་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱིས་རྩྱིས་འགོ་ཨང་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བསྐྱོན་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་འདྱི་འདྲ་ཡོང་
སྱིད་པ་རྤེད། བར་སྐབས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནས་གོག་ཀད་ོ་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཐུགས་ཁུར་བདག་གཅྤེས་ཆྤེན་པོ་གནང་ནས། ྤེ་བའྱི་ཆར་གངས་སྐྱྱིད་ལ་སྔོན་ཆད་སྤེབས་མ་མོང་བའྱི་རླངས་འཁོར་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་
གོག་ཀད་དབོར་ནས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ཚོ་རྩད་གཅོད་བཏང་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་འཕྲུལ་
ཆས་བདག་གཅྤེས་ནང་ནས་མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་བཅག་སོང་། གང་འདྲ་བས་ནས་བཅག་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་རྩད་གཅོད་བཏང་བ་ཡྱིན། གོག་ཀད་
བཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བགོས་འདུག རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་ལ་མང་པོ་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་
རྩྱིས་ཞྱིབ་དབུས་ལ་གྱིས་མ་གཏོགས་རག་མ་སོང་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཀང་མཇུག་ལ་ལས་ཁུངས་འཕྲུལ་ཆས་
བདག་གཅྤེས་ནང་ལ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་རྤེ་རྤེ་ནས་རྩད་གཅོད་བས་ནས་སར་བ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་ལངས་
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ཕོགས་ཤྱིག་ཟྱིན་ནས་ད་ལོ་འདྱི་འདྲ་བས་ནས་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་མཇུག་མར་བརྒྱ་ཆ་མང་པོ་འཕར་འགོ་བའྱི་དགོངས་བཞྤེད་དྤེའང་ཡོད་
ས་རྤེད། དྤེ་ཁ་སང་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སག་གའྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་བསྐྱོན་ནས་སྔོན་མ་འདྱི་
ཙམ་ཕྱིན་འདུག མ་འོངས་པར་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་སྐབས། དྤེའྱི་ནང་ལ་ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་བཏང་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་སྟབས། མ་འོངས་པར་ཡོང་བའྱི་དོགས་གཞྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཀང་། ཁོང་རྣམ་པར་དོགས་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ནས་བརྒྱ་
ཆ་བཟོས་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་ལོངས་ལ་མར་བལྟས་ཡོང་སྐབས། དཀའ་ངལ་མྱི་འཕད་པའྱི་ངྤེས་པ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་ཡར་སར་
བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རྤེས་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མ་གཞྱི་ནས་དྤེ་སྔོན་ནས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་སྐྱོང་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
སར་ཆ་སོགས་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསྱི་ཚགས་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་གྱིས་ནས་བསྱི་ཚགས་བས་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་སྐབས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སར་ཆ་དྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོ་ནོར་
མ་ཐྤེབས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ངས་ད་གྱིན་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཅྤེ་ན། སག་ག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ལོ་སྔོན་ལ་ག་ཚོད་བཏང་འདུག ཡང་མྱིན་ན་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ག་ཚོད་བཏང་འདུག དྤེ་དོན་ང་ཚོས་གཞྱི་བཞག་ས་ཞྱིག་བས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང་། ཡོང་རྒྱུའྱི་
ལོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་འགོ་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་ནས་གཅོག་ཆ་གནང་བ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༣ ལོ་ལ་འགོ་སོང་
ཕྱིན་པ་དྤེ་ ༥༩༧༨༡ རྤེད་འདུག ད་རྤེས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ དྤེའྱི་ནང་ལ་སྒོར་ ༩༨༨༢༢ ཕྱིན་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་
མར་བཅག་པ་ཡྱིན་ན། སྟོང་ཕག་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཆགས་ས་རྤེད། ད་ལོའ་ིཟླ་བ་གསུམ་དྤེ་འདང་གྱི་རྤེད། ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ཡྱི་སག་ག་ལ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་
ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་འགོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔའྱི་སར་ཆ་དྤེ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སག་གའྱི་ནང་ནས་འདྱི་འདྲ་བས་ནས་བརྒྱ་
ཆ་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གོང་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
Powerpoint ལ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཡར་སར། ལྔ་མར་བཅག་ཟྤེར་ནས། ལས་བྤེད་ཅྱིག་གྱིས་ཞུས་ཡོད་ན་ཞུ་མཁན་དྤེ་རབ་ཆྤེན་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། རབ་ཆྤེན་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཞག་ནས། ཡྱིད་ཆྤེས་བས་ཏྤེ་སར་ཆ་གནང་བ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐབས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་སྐད་བཏང་ནས་འདྱི་འདྱི་ཞུས་སོང་ངམ། 
འདྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས། རྩད་གཅོད་མ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་སར་ཆ་གནང་བ་དྤེ་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སར་ཆ་
མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཞུས་ཡོད། དཔྤེར་ན། སག་ག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལྟ་བུ་སར་བའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་བགངས་ནས་ཚན་རྱིག་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་
གཏོགས། ཁུངས་ལུང་མྤེད་པར་བཅུ་ཡར་སར། ལྔ་མར་གཅོག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༢༠༠༦ ལོར་འདྱིར་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་
ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྔོན་མའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ལ་གཅོག་ཆ་དང་སར་ཆ་གནང་སོལ་ཞྱིག་འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་གང་འཆར་འབུལ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་སྔོན་རྩྱིས་ཏག་ཏག་ཞུས་འདུག་དང་མྱི་
འདུག་ལྟ་སོལ་ཞྱིག་གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ལུང་དྲངས་ནས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སར་ཆ་དང་གཅོག་ཆ་དྤེ་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བ་དང་མམ་དུ། ༢༠༠༩ ལ་སོ་སོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའྱི་
ལས་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་བཞག་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་ལས་དོན་བྤེད་
ཕོགས་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གཅོག་ཆ་སར་ཆ་དྤེ་དྤེ་ཙམ་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྔོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་
རྱིང་ཡང་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལམ་ལུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་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 དོན་དག་གཅྱིག་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྔོན་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་ས་
རྤེད། དཔྤེར་ན། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་འདྲ་པོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད་ཀང་དམྱིགས་བསལ་དྤེའྱི་ནང་ལ། མྱི་མང་ནས་འོས་
འདྤེམས་བས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པའྱི་བར་མའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཆྤེད་སོམ་དངུལ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཆར་འབུལ་བས་པ་དང་། བཀའ་
ཤག་གྱིས་མར་བཅག་བཞག་པ་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ཡར་སར་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད། བཀའ་ཤག་
གྱིས་མར་བཅག་འདུག་ཀང་། ཁྱོད་ཚོས་འདྱི་ལ་སར་གྱི་འདུག་གཞན་ལ་སར་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། རྒྱབ་ལོངས་རྤེ་རྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་མར་བཅག་ཚད་ཚང་མ་
ང་ཚོས་ཡར་སར་བ་གང་ཡང་བས་མྤེད། ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གང་ལ་
གང་འཚམ་གནང་བཞག་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་སར་བཅོག་གནད་དོན་གཙོ་བོ་བས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགོས་ངྤེས་དྤེ་ཚོ་ལ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་དྤེ་ལ་སང་ྱིན་ཆད་པ་མ་བཅད་ན་ཡག་པོ་རྤེད། དོན་
དག་གོང་དུ་ངས་ཞུ་སྟངས་འགྱིག་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་བཅག་པ་དྤེ། ལྔ་བཅག་ནའང་འདྲ། བཅུ་བཅག་ནའང་འདྲ། གཞྱི་རྩ་བཞག་ས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་སྔོན་མ་གཞྱི་རྩ་བཞག་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། 
སག་ག་ནས་སྔོན་མའྱི་སག་ག་ག་ཚོད་སོང་འདུག དྤེའྱི་སྒང་ལ་སག་ག་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཕབ་ན། འདྱི་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁྱོད་རང་ཚོས་འཆར་
འབུལ་བས་པ་དྤེ་འདྱི་འདྲ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཅུ་གཅོག་ལྔ་གཅོག་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ Power བརྒྱུད་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། 
རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཞུས་པ་དྤེ། དྤེ་འདྲ་བས་ནས་བཅག་བཞག་པ་དྤེ་རྒྱབ་ལོངས་
བྱིས་བཞག་པ་དྤེ་གཞྱི་རྩ་ག་པ་ནས་གཅོག་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱབ་ལོངས་ནང་ལ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་
བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སག་ག་འདྱི་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དྤེ་ག་པ་ནས་ག་པར་གཏོང་དགོས་
ཡོད། དུས་ཚོད་ག་དུས་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད། གངས་ཀ་ག་ཚོད་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད། ཚང་མ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་བྱུང་མྱི་
འདུག་ཟྤེར་ནས། སྱིར་བཏང་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅག་གནང་། གཞན་པ་ཚང་མ་བཏང་བཞག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་བས་མྤེད། དྤེའྱི་



86 
 

གནད་དོན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་རྩྱིས་འགོ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས། སྔོན་མའྱི་ངོ་སོང་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་འདྲ་
བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་སར་དགོས་ནའང་སར་རྒྱུ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དྤེའང་ཕྱིན་ཚར་བ་
རྤེད། འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་མཁན་མྱི་འདུག རྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། སག་ག་དྤེ་རྤེད། དྤེའང་བཅག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའང་ཡར་སར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ཆ་རྤེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རྤེད་ཀང་བཅག་གནང་འདུག ལས་བྤེད་ཅྱིག་གྱིས་
རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཅག་སོང་ཟྤེར་ནས་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་
བགངས་ནས་གཅོག་ས་དྤེ་ཚུར་བསྡོམས་གཞག་ས་དྤེ་ནས་བཅག་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༠༦ ནས་བཟུང་དྤེ་དྤེ་འདྲའྱི་མཁྱྤེན་རོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ན། སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
ལས་ཀ་བས་ན་འདྱི་འདྲ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཏང་བཞག་ན་ཡག་པོ་རྤེད། དྤེ་མ་བས་པར་རྱིག་པོ་འདྲ་བོ་གསུངས་བསྡད་ན་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཁ་ཤས་ཡར་སར་བ་དྤེ་ཉུང་ཉུང་རྤེད། སྔོན་མ་ ༢༠༠༦ ནས་སར་ཆ་ག་ཚོད་བས་ཡོད་པ་རྤེད། གཅོག་
ཆ་ག་ཚོད་བས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གངས་ཀ་ལ་བལྟས་ན་འདྱི་ཚོ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ལས་དོན་རྤེ་རྤེ་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་བསྡད་ན། ང་ཚོ་
ལའང་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ། ང་ཚོས་ཀང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀང་རྩད་གཅོད་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་འབོར་སྔོན་རྩྱིས་སྡྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། ཁོངས་སོ་སོའ་ིརྩྱིས་པ་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་བྱིས་བཞག་
པ་དྤེ་བསྐྱར་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་འདྲྱི་བསྡད་ཀྱི་འདུག བཤད་ཤོག་ཟྤེར་ན་ང་ཚོ་ལ་བཤད་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན། བཤད་རྒྱུ་ཡོད། སྙྱིང་
བསྡུས་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོ་ནྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེ་རྤེ་ནས་འབྱི་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་
ང་ཚོས་སར་ཆ་བས་པ་དྤེ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སར་ཆ་བས་པ་དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཐུབ་ངྤེས་ཤྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་སར་ཆ་དྤེ་ཡོངས་སུ་
བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༤ རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསྱི་ཚགས་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཀང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་ཙམ་གྱིས་གང་ཡང་
བྤེད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སར་ས་ཡོད་ཚད་ལ་སར་བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་
ནའང་། སྱི་འཐུས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་གསུངས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་འདྱིར་བཅག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག རྩྱིས་འགོ་རྤེ་
རྤེ་བཞྱིན་དུ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ད་དུང་བཅག་བཞག་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ལག་པ་རྱིང་ཐུང་གང་ཡང་གཏུག་མྤེད་
ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ཕྱིར་འཐྤེན་ཡྱིན་ནམ། ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སྤེལ་དང་སགས་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལྤེན་འདོད་བྱུང། སར་ཆ་དང་གཅོག་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་སྤེབས་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་
བོད་པ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཚལ་ོ་ས་ཞྱིག་ལ་ Tomato 
དང་ཙོང་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་སྒོར་མོ་གཅྱིག་དང་གྱིས་གཅོག་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་སྒོར་མོ་འབུམ་འབུམ་གྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་རྩོད་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་གཅོག་ཆ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེར་དོ་ནན་ཙམ་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཁྱད་པར་མང་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཚོ་བཞུགས་སའྱི་ཁང་པ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་སྔོན་མ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་གོག་ལ་སྒོར་མོ་འབུམ་བཅུ་འགོ་སོང་བཏང་བ་རྤེད། རྒྱ་གར་དྤེས་



87 
 

བོད་པ་དྤེར་སོད་དུས་འབུམ་ལྔར་བཏང་བ་རྤེད། བོད་པ་དྤེས་ཀང་ལས་ཀ་དྤེ་བྤེད་དུས་ཁྤེ་བཟང་མྤེད་ནས་ཁོས་ལས་ཀ་དྤེ་བས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
ཁོ་ལའང་འབུམ་གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཁྤེ་བཟང་རག་ཡོད་པ་རྤེད། འབུམ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ལས་ཀར་ང་ཚོས་འབུམ་བཅུ་སད་ཡོད་པ་རྤེད། 
གཅོག་རྒྱུ་དང་བསྱི་ཚགས་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། དྤེ་རྱིང་དྤེ་ངས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ང་ཚོས་
དུས་རྒྱུན་ནས་གདྱིར་ས་དྤེ་གང་དུ་གདྱིར་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་འདྲ་བས་ནས་གདྱིར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་གནད་འགག་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དངུལ་
རག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་དུས་རྒྱུན་ནས་རང་ྱིད་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིཁྱྤེར་ཕོགས་
ཤྱིག་དང། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང། གྱིས་པ་དྤེར་ད་ལྟའྱི་བགོ་གྤེང་སྐབས་སུ་ན་ནས་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ། དངུལ་
རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་རྩྱིས་རྤེ་རྤེའྱི་རྩྱིས་འགོ་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ལའང་རྒྱབ་གྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱབ་གྤེར་ཡྱིག་
ཆ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ཞུས་པ་དྤེ་དངོས་བདྤེན་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁུངས་གཏུགས་ས་དྤེ་རྤེད། ད་
ལྟའང་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་མར་བལྟ་དུས། སྔོན་མའྱི་མར་ཕྱིན་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་ཕབ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་བའྱི་ཚོར་སྣང་
ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ་གོ་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་བདྤེན་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་དང་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཚོ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་
པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང། བས་ཙང་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མྤེད་འགོ་བསམ་པའྱི་
བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དྤེའང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང། དྤེའྱི་
ཆྤེད་དུ་ཡར་ལངས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ནས་གསུང་རྒྱུ་འགའ་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། སར་ཆ་གཅོག་ཆ་དྤེ་ངས་སག་གར་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་
འཇགས་རྒྱུར་བདྤེ་པོ་མྤེད་དམ་བསམས་བྱུང། བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ སར་ཆ་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གཞྱི་རྩའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་ལས་
ཁུངས་གཞན་དག་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་རྤེན་ཡྱིག་ཆ་ག་རྤེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་པས་བདུན་ཕག་དང་བདུན་
ཕག་ཟླ་བ་ཟླ་བ་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཟྱིགས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་སྱིད་སྐྱོང་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཡོད་སྟབས། ད་རྤེས་སག་
གའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགོ་གོན་ཡོད་དམ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་གསུངས་པ་རྤེད། རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དྤེ་ལོ་རག་ཏུ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། ད་རྤེས་སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་འགོ་སོང་དྤེས་མ་འདང་བ་འདུག་གམ་ཟྤེར་དུས་
དམྱིགས་བསལ་འགོ་གོན་མྤེད། ད་རྤེས་སྙན་ཐོ་གསར་པ་མྤེད། སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་མཚུངས་ཀྱི་
འགོ་སོང་དྤེར་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ སར་བའྱི་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ བས་པ་ཡྱིན་ན་འདང་གྱི་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་སྙན་ཐོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ 
ཟྤེར་དུས་ཕོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ན་ནྱིང་ལོར་ ༢༠༡༤།༡༢།༣༡ བར་དུ་སྟོང་ཕག་ ༩༨ ཡྱིན་དུས། དྤེར་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ སར་བ་ཡྱིན་
ན་འབུམ་ ༡ དང་སྟོང་ཕག་ ༢༥,༠༠༠ དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ སར་བ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༡ དང་སྟོང་ཕག་ ༥༠༠༠༠ འདང་ངྤེས་བཞྱིན་པ་རྤེད་
འདུག ཅྤེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོད་དཔག་བས་ནས་སར་དགོས་དོན་དྤེ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྲངས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་རྤེན་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ལ་ལོ་
ལྟར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འདྱིར་དྤེ་ཙམ་གྱི་བགོ་གྤེང་དང་ལུང་འདྲྤེན་དགོས་པ་དྤེ་ཙམ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱུང་
སོང། དངུལ་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་གོ་སྐབས་གཅྱིག་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། 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་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་སག་གར་སྟོང་ཕག་ ༩༠ གོ་གངས་ཤྱིག་སོང་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག 
དྤེའྱི་ནང་དུ་སྟོང་ཕག་ ༡༥ མ་གཏོགས་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སོང་ཡོད་ན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ སར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཇྱི་ཙམ་
གནང་རྩྱིས་ཡོད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་འཁྲུག་བསྡད་མྤེད་དམ་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་གྱིས་པ་དྤེར་ད་ལྟ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ང་ཚོས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། དོན་དག་ད་གྱིན་ཕན་བུའྱི་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འདྲ་བཤད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
ཚོ་ད་ལྟའྱི་བགོ་གྤེང་ལས་འཕོས་ཏྤེ་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོས་སར་རྒྱུ་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་སར་ཡོད་དམ་ཟྤེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་རང་ལ་དགོས་རྒྱུ་བས་ནས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་གྱི་མྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་
ན། སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུག་བསྡད་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་གཏོང་དང་མྱི་གཏོང་དྤེ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་ཡར་སར་བ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་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 ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་རྒྱུར་ད་ལྟ་དྤེ་
ནས་སྙན་སྤེང་ཟྱིན་པ་ལྟར་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་ཡོང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་
ཡར་ལངས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར་ལམ་སོལ་དྤེར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དགོངས་
པ་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་སྔོན་མ་ནས་མཐོང་སོང་ལ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་སྔའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དྤེ་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་གནང་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེར་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མང་གཙོའྱི་
ལམ་སོལ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་འཁྱྤེར་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ག་རྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་
དྤེར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ངས་གནས་སྟངས་དྤེར་འགྤེལ་བརོད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དྤེ་སྔ་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་མཁན་ཚོས་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་དག་གཏན་འབྤེབས་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་གོས་ཚོགས་སྐབས་སྔོན་མ་ཞྱིག་ལ། སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་
པ་རྤེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སར་ཆ་གནང་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཁ་མྤེད་པས། སར་ཆ་དྤེ་ཟགས་སོང་བ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་སྔ་སར་ཆའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཀང་བཞག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སར་ཆ་གནང་ཆོག་པ་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་
རྤེད། དྤེར་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གསལ་བསྡད་འདུག འདྱི་
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ངས་སྔོན་མ་དོ་སྣང་མ་བྱུང། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་དོ་སྣང་བྱུང་སོང་ཚང་མས་མཁྱྤེན་རོགས་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྙན་སྤེང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོང་གསལ་ལས་ཚན་དང་པོའ་ིཁ་པ་ནང་གསལ་དང།  ཁ་པ་དང་ཁ་པ་ཟྤེར་བ་
དྤེ་དག་ངྤེས་ཅན་འགོ་གོན་དྤེ་དག་རྤེད། ''དགོས་དངུལ་ཡོངས་རོགས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཤྱིང། ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་དང་གཅོག་འཕྱི་འཆར་གཞྱི་ཕྱིར་ལོག་བས་པ་ཇྱི་ཡོད་
ཐག་གཅོད་བྤེད་རྒྱུ''ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་སྔོན་མ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབྤེབས་གནང་མཁན་དང། སྱིག་གཞྱི་གཏན་
འབྤེབས་གནང་མཁན་ཚོས་མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟོས་འདུག་སྙམ། ཡྱིན་
ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིཆ་ནས་སྱིག་གཞྱི་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་
ལྟའྱི་སར་ཆ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེས་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་དངུལ་རྩྱིས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་ཐོ་ཕུལ་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ང་རང་གཅྱིག་བས་ན་
བོ་རྒྱ་ཆུང་དྲགས་པ་མྱིན་ནམ། ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་དྤེ་འདྲ་གནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་
མ་ཁྱྱིམ་མཚེས་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆ་ནས་མཛད་དཀའ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཕད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་བོ་འཚབ་དྤེ་འདུག བས་ཙང་བོ་
འཚབ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཆགས་མྱིན་ངས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། རྱི་བོང་གནམ་ལྡྱིབ་ཀྱི་སྤེམས་ཁལ་རྤེད། བས་ཙང་ངས་བོ་འཚབ་ཡོད་
པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་བས་ན་སྔོན་རྩྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་གྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་གཞྱི་དགོས་
པ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལན་འདྤེབས་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་དངུལ་
རྩྱིས་སར་ཆའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་གྱི་བགོ་གྤེང་འདྲ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་
ད་ལྟ་དངུལ་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལས་རྱིམ་དྤེ་མར་འགོ་ཐུབ་རྒྱུར་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། གོས་ཚོགས་དང་
དམྱིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་གསལ་པོ་མཁྱྤེན་དགོས་པ། སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་དགོས་མྱི་
དགོས་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་པ་རྤེད། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སར་གཅོག་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་འདྲྤེན་བས་ནས་གཅོག་
འཕྱི་བྤེད་ཆོག་གསུངས་པ་རྤེད། སང་ྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་པ་སྒོ་སྒྤེའུ་ཁུང་བོད་བཟོ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་རྒྱུ་དྤེར་བཅར་གྱི་
ཡྱིན་ལབ་ན། དྤེ་དུས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་ཧ་མྱི་གོ བཅག་གྱི་ཡྱིན་ལབ་ན། དྤེ་རྱིང་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་རྱིང་ཡར་
སར་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མར་བཅག་མྤེད་དུས། ཡང་མར་བཅག་ཆོག་རྒྱུ་དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་གནང་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་སྟངས་དྤེ་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་བལྟས་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་མྱིན་འགོ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་
དམ། ཁོང་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་དུས། ངས་ཀང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་སྔོན་རྩྱིས་གསུང་བཤད་དང་མམ་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཐག་ཆོད་འགོ་ཡྱི་
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རྤེད། སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་སྟངས་དྤེ་འདྲ་བྤེད་དགོས་སྱིར་བཏང་གྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་
དངུལ་བསྡུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་དང་དྤེ་ཚོར་འོས་
བསྡུ་དགོས་པ་དང་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ནང་མ་གཏོགས་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཅྤེས་གང་ལའང་བྱིས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་བཙུགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སར་
གཅོག་མང་པོ་བས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་སྔོན་མ་དང་པོ་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་དུས། བརན་དྤེབ་གསར་ཤོག་སྐོར་ལ་སྟོན་
ཤོག་གསུངས་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གྱིས་ཀྱིས། གཅྱིག་བལྟས་ཡོང་དུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུམ་བཞྱི་དྤེ་འདྲའྱི་ཁྱད་པར་རྒྱུགས་བསྡད་པ་
དྤེ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཡར་སར། ཁ་ཤས་མར་བཅག་འདྲ་མྱི་འདྲ་མང་པོ་བས་པ་རྤེད། དོན་དག་སྒོར་མོ་གཅྱིག་སར་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྒོར་མོ་ཁྱི་
འབུམ་བརྒྱ་སར་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ལངས་ཕོགས་དང་ལྟ་གྲུབ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རྤེད། དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་མང་ཉུང་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མ་རྤེད། 
གནས་སྟངས་དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན་གནད་འགག་བྤེ་བག་པ་གང་ཡང་རུང་བར་སྤེབས་
དུས། གཞྱི་ནས་མ་ཡྱིན་པ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། མ་འོངས་པར་སྔོན་རྩྱིས་གསུང་བཤད་
དང་མམ་དུ་བཏང་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཚང་མས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེར་དྤེ་འདྲ་གསུངས་བསྡད་ན། 
ང་ཚོ་རང་གཞན་གྱིས་ཀས་དྤེ་འདྲ་བཤད་བསྡད་ན་ལས་ཁུངས་བྤེ་བག་པ་དྤེ་གཅྱིག་བས་བཞག་པའྱི་བཟོ་དང་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་མཐོང་མྱི་སྱིད་པ་མྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་མཐོང་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུང་དོན་ལ། རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་གསུང་རྒྱུ་འདྲ་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 དོན་ཚན་གྱིས་ཞྱིག་ད་ལྟ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྐོར་དྤེ་ངས་དྤེ་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་གྱིས་བས་ནས་
དྲན་གྱི་མྱི་འདུག དགོངས་སྤེལ་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས་གཅྱིག་བས་ན་ནོར་ཡང་སྱིད་པ་རྤེད་དྤེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་
སྔོན་མ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ག་རྤེ་བས་དང་མ་བས་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་གཞུང་གྱི་དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་བཏང་དགོས་
རྒྱུའྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་ཚོ་ངྤེས་ཅན་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་
སོང། བས་ཙང་དྤེ་འདྲའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ནས་སྙན་
སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སྔོན་རྩྱིས་ད་ལྟ་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང། དྤེའང་
གསལ་བཤད་མ་ཞུས་ན་ལན་ཆད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ཚོར་ཆྤེན་
པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། སྔོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་སྟངས་དྤེར་བྤེད་སྟངས་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་རྤེད། ལས་འཆར་ཁག་གྱི་
དངུལ་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་སྟངས་དྤེ་སྐབས་དང་དགོས་མཁོ་གཏན་འཁྤེལ། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་
གྤེར་གཏན་འབྤེབས་གཅྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུན་གོན་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་བྤེད་སྟངས་དྤེར་འགོ་སྟངས་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ནམ་
རྒྱུན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར་ technique འགོ་སྟངས་དྤེ་སྔོན་མའྱི་ལོར་འགོ་སོང་ག་
ཚོད་ཕྱིན་འདུག དྤེར་གཞྱི་བཞག་ནས་སར་གཅོག་བྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། Zero base ཟྤེར་ནས་སྔོན་མ་ཁྱོན་ནས་འགོ་སོང་གང་ཡང་མྤེད་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་འགོ་སོང་གསར་པ་ཞྱིག་བཏང་ཡོང་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་
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དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྔའྱི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ། དྤེ་སྔའྱི་འགོ་སོང་གཞྱི་བཞག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་སྔོན་རྩྱིས་རྤེའུ་མྱིག་ཀང་དྤེ་འདྲ་རང་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ལོ ༢༠༡༢ ། ༢༠༡༣ ལ་སོང་ག་རྤེ་འདུག ༢༠༡༣ ། 
༢༠༡༤ ལོར་བཀའ་འཁོལ་ག་རྤེ་གནང་འདུག བྤེད་དུས་དྤེ་སྔའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག དྤེར་གཞྱི་བཞག་ནས་སར་གཅོག་རྒྱབ་
ལོངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སྙམ། དྤེ་གཞྱི་བཟུང་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གཏན་འབྤེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསལ་བཤད་དྤེས་
འཐུས་དང་མ་འཐུས་དྤེ་ཧ་གོ་མ་སོང་དྤེ། སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། སར་གཅོག་གྱི་ལམ་ལུགས་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་
ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་དགོངས་སྤེལ་གྱི་རྣམ་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བསྟན་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་
ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་
གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོར་
ལས་ྱིན་ྱིན་གངས་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལའང་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤེབས་
པ་ཡྱིན་ན། ལས་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཟྱིགས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལམ་ལུགས་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། འཛིན་སྐྱོང་ནས་དཔལ་འབོར་ཐབས་འཚོལ་བ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་
ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས། སར་གཅོག་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཏུ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས། གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། རྒྱུན་
ལས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། དྤེ་གསལ་པོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེར་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུར། རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩྱིས་
བཞྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་དང་། མ་བཞྤེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ ༢༠༡༡ ལོར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཟུར་
འཛར་ཞྱིག་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཚོ་མྱི་འདུག དྤེ་མྤེད་དུས་ཁོང་ཚོས་བཞྤེས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་
དང་། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་ཚོས་རྩྱིས་ཞྱིབ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་རྩྱིས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་མ་གསལ་ན། ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འདྱི་ནས་ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགྱིག་མ་སོང་ངམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
ད་ལྟ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཚུང་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་
གནད་དོན་དྤེ། ཡང་ང་ཚོ་སྔོན་མ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་དྤེ་ཚོ་སྔོན་མ་གཏན་
འབྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ༢༠༡༠ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་གནང་དུས་"ཆད་"དང་"ལྷག་"དང་འདྲ་མྱི་འདྲ་མང་
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པོ་ཞྱིག་བྤེད་དུས། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་གཞྱི་རྩར་བཞག་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ། རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་
ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། བར་སྐབས་ལ་ཡང་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་སྱི་ལ་གནང་གྱི་ཡོད། བྤེ་བག་
ལ་གནང་གྱི་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མཐོང་
ཡོད་པ་འདྲ་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལན་དྤེ་དོན་དག་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་དྤེ་དག་གྱི་རྱིགས་
སུ་གྱུར་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་དག་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཐད་ཀར་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་མ་གསལ་གྱི་གནད་
དོན་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཟུར་འཛར་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ལ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་ཡོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེའང་ཡོད་དུས། དྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ལའང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཐད་ཀར་ཁུར་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ། དྤེར་
དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྩ་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་མ་གཏོགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་བཟོ་གྲྭ་
ཁག་ཟྤེར་དུས་བཟོ་གྲྭ་ཁག་ལ། ཁ་སང་བཟོ་གྲྭ་ཁག་འདྱི་ལ་སྤེབས་སོང་ང་ཟྤེར། ཟུར་འཛར་ནང་ལ། བཟོ་གྲྭ་ཁག་བཅུག་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་
བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གྱི་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་དྤེ་ཚོ་ལའང་དངུལ་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས། ན་ནྱིང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་
འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ཟུར་འཛུར་ནང་ལ་གསལ་མ་གསལ་མྤེད་པ་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་གྱིས་
མམ་དུ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་སྡྤེ་ཚན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འཇོག་གནང་དུས། དྤེ་ཚོ་ལ་རྩ་འཛིན་བྤེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་འགོ་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་མྤེད་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྒྤེར་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལོགས་ལ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆྤེ་དང་དྤེ་ཚོ་ལ་ཕར་བཞག་
ནས་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སོ་སོ་ལ་མས་མོང་དང་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ཚོ་མང་པོ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ཙང། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་
བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྒྤེར་གྱིས་གང་དྲན་པ་དང་། མོང་ཚོར་དྤེ་ས་གསང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དྤེ་ཞུ་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། 
ཐོག་མར་ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་ཡོད་སྡྤེ་ཚན་གྱི་བཀའ་བོན་དང་། གོང་ནས་སྱིད་གཞུང་ནས་མར་འབྤེལ་ཡོད་སྡྤེ་ཚན་གྱི་བཀའ་བོན་དང་། འོག་ནས་
རྩྱིས་བཞྤེས་མཁན་གྱི་ལས་བྤེད་དཀྱུས་མ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་བསམ་བོའ་ིརང་གཞྱི་འདྲ་པོ་དྤེ་དམའ་བ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། དྤེ་དོན་དག་ལྤེགས་གྲུབ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ནུས་ཤུགས་ཤྱིག་སྤུངས་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཟྤེར་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་རང་གཞྱིའྱི་ལས་དོན་དྤེ་ལ་སྐྱོན་ཆ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་གྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཁུར་ནས་བསམ་བོ་ཀོག་ཀོག་བས་པ་ཡྱིན་
ན་དྤེ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྤེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་ཡུས་བྤེད་ས་འདྲ་པོ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྡྤེ་ཚན་དང། 
འགན་འཛིན་དང་དྤེ་ཚོ་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་སྡྤེ་ཚན་དང་འགན་འཛིན་དྤེ་ཚོ་ལ་ཐག་ཆོད་རྒྱུར་ཐོག་མའྱི་གོ་རྱིམ་དྤེ་ག་རྤེ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གྱིས་ཀྱིས་ཐག་མ་ཆོད་པའྱི། དཔྤེར་ན་འཛིན་སྐྱོང་
གྱི་སྡྤེ་ཚན་ནང་དུ་ཐག་མ་ཆོད་པ་དྤེ་དང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལ་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དྤེ་སྱིག་སྟངས་སྱིག་
ལུགས་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས། དྤེ་དབྤེ་འབྤེད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་བཟོ་འདྲ་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཟྤེར། དྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ཙང་ང་རང་གྱི་སྤེམས་
ནང་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འོག་གྱི་དཀྱུས་མའྱི་ལས་བྤེད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐོག་
མར་སོ་སོ་སྡྤེ་ཚན་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་དང། གང་ཡོང་བ་དྤེའང་ཁ་གསལ་གཏྱིང་གསལ་བཤད་རྒྱུ་དང། སོ་སོས་ས་གསང་མྤེད་པའྱི་
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ཐོག་ནས་དང་དྲང་བདྤེན་གྱི་ཐོག་ནས། དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མར་གཅོག་རྒྱུ་དང་ཡར་སར་རྒྱུ་དྤེས་ཁྱྤེད་རང་གྱི་འདོད་བོ་ཁྤེངས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་
ན་འབྤེལ་ཡོད་སྡྤེ་ཚན་གྱི་འགོ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང་། དྤེའྱི་གོང་གྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བཤད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་འགན་རྤེད། བས་
ཙང་དྤེ་ལ་ས་གསང་བཟོ་འདྲ་པོ་བས་ནས། དྤེ་ལ་སྤེབས་ཡོང་ནས་ང་ཚོ་ཡུས་བྤེད་ས་དྤེ་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྲ་པོའ་ིབཟོ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན། འགོ་སྟངས་ཁོ་རང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཀོག་ཀོག་འདུག བས་ཙང་གང་ཐུབ་ཐུབ་བས་ནས་གོ་རྱིམ་ཁོ་རང་ཡུས་བྤེད་ས་དང་པོ་དྤེ་སོ་སོའ་ི
སྡྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། དྤེ་ཚོ་ལ་ྱིན་དགུང་འགོ་དགོས་ནའང་འདྲ། མཚན་ལ་འགོ་དགོས་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་གོ་རྱིམ་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་
གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། བཀའ་མོལ་འཕོས་ཡོང་དུས། བོད་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱི་ཞུ་བྤེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་ཟུར་འཛར་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་
ཡོད་མ་ཡོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་བཅའ་ཁྱིམས་དྤེ་ཚོ་ལ་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་པོ་ལྔ་ཟྤེར་དུས། བོད་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་
ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་ནས་འོས་བསྡུ་དྤེ་དྤེ་ནང་ལ་བརྩྱིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་
སྡོད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དྤེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཕར་གསལ་པོ་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཕོགས་གང་ས་ནས་དང་བང་འབུལ་མཁན་ཇྤེ་མང་ཇྤེ་མང་གྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་བྱུང་། དྤེ་ནས་སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་པོར་གཟྱིགས་ནས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་མར་ཕྤེབས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་བས་ནས། སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས། དྤེ་ལ་ཡར་སར་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མར་བཅག་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསྱི་ཚགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འཛེམས་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་དྤེ་ཚོས་བསྱི་ཚགས་མང་པོ་ཞྱིག་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ལས་ཀ་དྤེ་འགྲུབ་མ་འགྲུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་དུས། 
དྤེ་ནས་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དྤེ་ལ་གཅྱིག་པ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གྱིས་བར་ལ། 
སྱིར་བཏང་མཁྱྤེན་པའྱི་བདག་པོ་རང་རང་རྤེད། མང་གཙོ་ཡྱིན་དུས་ཕག་བརངས་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་རྤེད། སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཏོག་ཙམ་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ནས་དྤེ་དགོས་མྱི་དགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསུང་བསྡད་ན། དྤེ་རན་པོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་སྔ་དགོས་བསྡད་པ་དྤེ་སྔོན་མ་ནས་མཁྱྤེན་པའྱི་བདག་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་བསྡད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་དྤེ་
དགོས་ངྤེས་ཅན་རྤེད་ཟྤེར་ནས་སོ་སོས་ལམ་སྟོན་ཕུལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་བཞྤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་གཅྱིག་རང་གྱི་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དང་
པོ་དྤེ། འདས་པའྱི་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལའང་ཞུས་བསྡད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ས་གནས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིག་ཐོག་ནས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་གཙོ་བགྤེས་གཞོན་བརྒྱུད་
ནས་མར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལ་ས་གནས་ནས་གནད་དོན་གསུམ་ཞྱིག་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནད་དོན་
གཅྱིག སྔོན་རྩྱིས་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནད་དོན་གཅྱིག ས་གནས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་རྤེས་
ལ་ཐད་ཀར་སྔོན་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནད་དོན་གཅྱིག་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་
བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་འབྤེལ་བའྱི། ས་གནས་ནང་ལ་གནད་དོན་འདྱི་གསུམ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་འདས་པའྱི་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་ལ་
ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕར་ཕུལ། འབུལ་བའྱི་མམ་དུ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་མར་ཚོགས་གཙོ་བགྤེས་གཞོན་བརྒྱུད་ནས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་སོན་གནང་སྟྤེ། 
བཀའ་ལན་གང་ཕྤེབས་པ་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་སྱི་འཐུས་འགོ་མཁན་སོ་སོ་ལ་མར་ལན་འདྤེབས་འབུལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལན་
འདྤེབས་ཕུལ་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ། དོན་ཚན་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་གཅྱིག་ས་གནས་ལ་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་མར་ཕག་
བྱིས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར། དོན་ཚན་གཅྱིག་རོགས་ཚོགས་འཚོལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དོན་ཚན་གཅྱིག་ལ་སྔོན་མ་གནང་ཐབས་མྱི་འདུག ད་ལྟའང་
ཕལ་ཆྤེར་གནང་ཐབས་བལ་བཞག་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ལན་འབུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་ལ་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་
དུ་མཇུག་འབས་ཡང་འདས་པའྱི་སྱི་འཐུས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྤེ་རྤེས་མཇུག་འདྤེད་བྤེད་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་དབུས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་ལས་ནས། མཇུག་འདྤེད་བཀའ་ལན་འབུལ་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་
གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་གནང་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཡག་པོ་གནང་
བཞག་པ་དྤེ་སོ་སོས་མཐོང་བྱུང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བཀའ་བསྩལ་གནང་བཞག་པ་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ། མར་
ཞྱིབ་ཕ་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་ཚོ་གཅྱིག་ཀང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་ཕོགས་བཞྱི་
མཚམས་བརྒྱད་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བའྱི་མྱི་དམངས་ལ་ཞུ་གཏུག་བས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་མར་ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྤེབས། སྐོར་བསྐྱོད་གནང་། མྱི་མང་གྱིས་ཞུ་གཏུག་གནང། མྱི་མང་གྱི་ཟམ་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་རྤེ་བ་
བས་བས་ནས་ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་དྤེ། ཡྱིག་རོག་དང་ཤོག་རྱིང་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཕལ་ཆྤེར་རྤེས་ལ་ས་གནས་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་བས་
ནས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཚར་གྱིས་པ་དྤེ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུའང་མྱི་མང་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཆགས་
བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག དྤེ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལའང་གོ་ཐོས་ལ་དྤེ་སྱིར་བཏང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་
རྤེད། སྱི་འཐུས་ཚོས་ཤོག་བུ་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཡར་བསྐུར་ཡོང་གྱི་རྤེད། ང་ཚོས་ཡང་ལན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྒྱག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་ནང་ལའང་བཀའ་མོལ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་ནས། དྤེ་ Formulate ཞྱིག་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ཡང་སྒོས་
སྱིག་འཛུགས་ལ་མཐོང་ཆུང་། སྱིར་མྱི་མང་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ཡག་པོ་མྤེད་པ། ལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོས། 
དྤེ་བས་ཀང་སྐྱྱིད་སྡུག་དྤེ་ཕར་བཞག་ནས། གང་འདྲ་འདྲ་པོ་ཞྱིག གང་ཟག་ལ་མ་རོན་ནའང་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་༸རྒྱལ་བ་དོན་གྱི་བདག་
པོས། གནང་བཞག་པའྱི་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞྱིས་བྤེས་གྱིས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་གཞྱི་ལ་འགོ་བའྱི་ཆུ་བོ་རྒྱུན་ལྡན་གཞྱིར་
བཟུང་གནས་བསྡད་པའྱི་ང་ཚོ་གང་ཟག་ལ་བལྟ་དགོས་པ་མ་རྤེད་དྤེ། མྱི་མང་གྱི་ཞུ་གཏུག་དང་། ལས་དོན་དང། བསམ་ཚུལ་དང། དྤེའྱི་དོན་
དག་ལ་སྱི་ཞུ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་དོན་དྤེ་ཚོ་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་པ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་ནས་སྱིར་བཏང་གྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ལན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྒྱག་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་གང་ཡང་རྩྱིས་བཏང་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ས་བརན་དང་གཞྱི་རྤེན་དང་མྱི་མང་གྱི་འགམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། འབྱུང་འགྱུར་ས་
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གནས་གཞན་དག་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ལས་ས་པོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ནས། ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་ཞུ་གཏུག་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཐད་ཀར་འཛིན་
སྐྱོང་ལ་ཞུ་རོགས་གྱིས། ང་ཚོ་ཡོང་མ་ཡོང་གང་ཡང་མྱི་འདུག ང་ཚོས་འདྱིར་བཀའ་སོབ་གནང་བར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ལབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་
མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར། བས་ཙང་དྤེ་རྱིང་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་འབྱུང་འགྱུར་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་མ་སྱིད་པ་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་
མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་མང་དྲགས་ནས་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་མ་བས་པར་བསམ་ཤྤེས་
ཡོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ། གནད་འགག་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་ནས་གནད་དོན་དྤེའྱི་དོན་དག་ལ་དྤེ་རྱིང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། གལ་ཆྤེན་པོར་
བརྩྱིས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་སྱིར་བཏང་སྟོང་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་
ནང་ལ་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་རྒྱན་བརྒྱབས་ནས། དྤེ་རྱིང་ང་ལ་རག་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་དྤེ་འདྲ་བསམ་ཚོར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་
ཚང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་ནང་གྱི་བདྤེན་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྐོར་ལ། བོད་དོན་ལས་ྤེ་བའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་གྤེང་སོང་བྤེད་པ་
དྤེ་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་ངས་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ལས་རྱིམ་དྤེ་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་
འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་འགོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སར་
ཆ་འཁྱྤེར་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་མོལ་གཅྱིག་གསུང་རྒྱུར། 
རྒྱུན་དུ་བསྱི་ཚགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་སར་ཆ་འཁྱྤེར་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ཐྤེངས་འདྱིའྱི་སར་
ཆ་དྤེ་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་བསྱི་ཚགས་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། སར་ཆ་དྤེས་བསྱི་ཚགས་མྤེད་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དྤེ་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཕོད་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ། སོབས་པའང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་དུས་
རྩྱིས་འགོ་གསུམ་དྤེར་སར་ཆ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་བསྱི་ཚགས་དང་། བསྱི་ཚགས་མྤེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་མྱི་འདུག སར་ཆ་གནང་
རྒྱུ་དྤེ་ཡང་སྔ་ལོ་ ༢༠༡༢-༢༠༡༣-༢༠༡༤ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩྱིས་ལ་ཡྱིག་ཆ་སར་སོད་ཡོད་ན་སྒོར་སྟོང་ཕག་ ༦༠ རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སག་
ག་ཡྱིན་ན་སྒོར་ ༡༩༨༠༠ རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་དྤེ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འཁོལ་སད་
བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣-༢༠༡༤ དྤེ་འགོ་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞྤེད་གནང་ཡོད་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལ་ད་དུང་མང་བ་ཆགས་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་སག་ག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དྤེ་སར་ཆ་གནང་མྤེད་ན་བསྱི་ཚགས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གང་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད་དམ། ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་སག་ག་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། སར་
བ་ཡྱིན་ན་ཡྱི་གྤེ་སྟོང་པ་ཞྱིག་ཕར་གཏོང་ཚུར་གཏོང་བྤེད་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ཐྤེངས་ཀྱི་སར་ཆ་འདྱི་བས་པ་
ཡྱིན་ན་བསྱི་ཚགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་བསམ་བོ་ལ་མྱི་འདུག དྤེ་ང་རང་སྒྤེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད། སྔོན་རྩྱིས་ལ་གཅོག་
འཕྱི་བས་ནས་བསྱི་ཚགས་འགོ་གྱི་ཡོད་ན་མ་འོངས་པར་བལྟ་ཆོག་གྱི་རྤེད། འགོ་སོང་འདྱི་ནས་གཅོག་ཆ་བས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བསྱི་ཚགས་ལ་
འགོ་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འདྲ་པོ་ཚང་མར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ཐྤེངས་ཀྱི་སར་ཆ་
དྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འགྱིག་པ་གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རྤེད། འདྱི་ལ་དྤེ་སར་ཆ་བས་
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པ་ཡྱིན་ན་བསྱི་ཚགས་ལ་དོ་ཕོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ནང་ལ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དྤེ་
གསུངས་པ་དྤེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་མ་རྤེད་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཞུ་གྱི་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། གོ་སྐབས་བཞྤེས་མཁན་མཐའ་མ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་དག་གཅྱིག་རང་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་མང་པོ་བཤད་དགོས་པ་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ང་ཚོའྱི་སྔོན་
རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་ནས་ཚང་མའྱི་གསོལ་ཅོག་གྱི་སྟྤེང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
ཐོག་ནས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གཅྱིག་རྤེད། གྱིས་ཐད་ནས་གོང་དུ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་
གསལ་ཞྱིང་རྒྱས་པ་བརྒྱབས་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཞུ་མྱི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བས་ཀང་མཐའ་མ་དྤེར། དྤེ་བསྱི་ཚགས་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཞྤེས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེའྱི་སྔོན་དྤེ་རྤེད། དུས་རག་ཏུ་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། བྱུང་དང་
སོང་ཁ་འཐབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས། Deficit ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་རག་པར་གསུང་མཁན་ཞྱིག་རྤེད། སག་ག་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་སོང་
མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཚོད་དཔག་མང་ཙམ་བས་ནས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་དྤེ་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ཐྱིམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དོ། སག་ག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་
སྟོང་ཕག་ ༡༥༠༠༠ འགོ་ས་ཞྱིག་ལ་སྟོང་ཕག་ ༡༩༠༠༠ འགོ་གྱི་རྤེད་ལབ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མ་དངུལ་ནང་ནས་ ༤༠༠༠ འགོ་སོང་འགོ་ཡྱི་མྤེད་
ཀང་གཞན་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་འགག་ཚར་བ་རྤེད། རྤེས་ལ་སོང་གྱི་ཚོད་དཔག་དྤེ་མང་བ་རྤེད་འདུག བྱུང་གྱི་ཚོད་དཔག་དྤེ་ཉུང་
བ་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་རྤེས་ཀྱི་ Budget དྤེ་ Deficit རྤེད་འདུག Deficit བས་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་
སྱི་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཡང་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག སག་ག་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ སར། སྱི་མཚུངས་བས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། སོང་དྤེའྱི་ཚོད་དཔག་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཉུང་བ་ཆགས་རྒྱུ། བྱུང་གྱི་ཚོད་དཔག་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ན།  Deficit མ་ཆགས་རྒྱུར་
ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་དྤེ་བཞྱིན་གོམས་གཤྱིས་ཆགས་ནས་ལས་ཁུངས་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་སག་ག་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ སར་བ་དྤེ་དང་གཞན་ཞྱིག་
ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ སར་བ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་གཞན་ཚང་མས་ང་ཚོ་ལའང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ སར་དགོས་ཡོད་ཅྤེས་རྒྱུ་མཚན་བགང་བ་ཡྱིན་ན་
དམྱིགས་བསལ་དོན་མྤེད་ཐོག་ཚང་མར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ སར་བསྡད་ན་དྤེས་བྱུང་དང་སོང་གྱིས་ལ་ཁྱད་པར་འགོ་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ད་རྤེས་
མས་མོང་དྤེ་བྱུང་སོང་། ཕ་གྱིར་སྔོན་རྩྱིས་ཞུ་བར་ཡོང་སྐབས་ཚང་མས་གང་མང་མང་ཞུ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་དྲྱིས་དུས་ཤོད་
རྒྱུ་མྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་སར་གྱི་རྤེད། དྤེ་མྱིན་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
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ན་སག་ག་སུ་ལ་སར་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ སར་བ་གཟྱིགས་ཀྱི་རྤེད། འཐོལ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཏན་ཏན་བྱུང་
སོང་དང་། དངུལ་རྩྱིས་ལ་བསྱི་ཚགས་བས་དང་མྱི་བྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་འགོ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་བོད་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་
བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་མ་གསལ་བའྱི་སྟབས་ཀྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་ཀྱི་མྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་སྡྤེ་ཚན་ནང་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དྤེ་
བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་བོད་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ཚོགས་
ཆུང་དྤེ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀོད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱབ་ཁོངས་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འབྱུང་འགྱུར་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་འགོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འཛིན་སྐྱོང་ཕན་ཚུན་
གོས་བསྡུར་བས་ནས་བ་ལམ་བྤེད་བདྤེ་གང་ཞྱིག་ཡོད་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་སར་ཆ་གསུམ་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གང་འཚམ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
སར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་དྤེའྱི་སྔོན་ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་བྤེད་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཐུབ་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སར་ཆ་གསུམ་དྤེ་བསྡོམས་པའྱི་དངུལ་འབོར་ནྱི་སྒོར་ ༡༦༡,༤༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་གྱིས་བསྡོམས་པའྱི་ད་ལྟ་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་མ་དྤེབ་ནང་ལ་
ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་སྒོར་ ༨,༠༤༣,༥༠༢ དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བ་གནང་བ་ཡྱིན་དུས། སར་ཆ་གསུམ་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་འོས་ཤོག་བསྡུས། སར་ཆ་ཚང་
མར་དགག་བ་བྤེད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ག་རྤེ་ལ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་དྤེ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་འོས་ཤོག་བསྡུ་གྱིན་བསྡུ་གྱིན་སོང་ན་ཡག་པོ་
མྤེད་དྤེམ་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག རྩྱིས་འགོ་རྤེ་རྤེའྱི་སར་ཆ་གསུམ་པོ་རྤེ་རྤེ་ནས་འགོ་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆ་པར་འགྤེམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་
གྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠༠༠ ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སར་ཆ་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ཆྱིག་ཁྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྒོར་ 
༦༠,༠༠༠ ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཡྱིག་ཆ་པར་འགྤེམས་ཀྱི་
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ཡྱིན། གྱིས་པ་སག་ག། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་སྒོར་ ༡,༥༠༠༠ ཆགས་
ཡོད་པ་རྤེད། སར་ཆ་དྤེ་ ༤༨༠༠ རྤེད། བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབྤེབས་ཞུ་འཆར་དྤེ་སྒོར་ ༡༩༨༠༠ ཆགས་བསྡད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། དྤེར་དགག་བ་བྱུང་དུས། མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབ་བ་ཐུབ་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བ་བྤེད་
མཁན་རྣམས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ ༥ བྱུང་སོང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྣམས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། མང་བ་ཡོད་པས་
མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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གསུམ་པ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༦ གྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་ཆ་དྤེ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༥༠༠༠ ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སར་ཆ་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༦,༦༠༠ རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབྤེབས་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༡,༦༠༠ ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་བྱུང་ལབ་པ་ཡྱིན་དུས། དང་པོ་དགག་བ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་
ཕག་རོང་རོགས་གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ ༧ བྱུང་སོང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ 
༡༠ བྱུང་སོང་བས་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སར་ཆ་གསུམ་ནས་གཅྱིག་སྱི་མོས་དང་གྱིས་མང་མོས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྡོམས་པའྱི་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༧༩༣,༠༧༥ ང་ཚོས་དྤེ་ལ་
རྩྱིས་འགོ་གཅྱིག་གྱི་སྟྤེང་ལ་སར་ཆ་ཞུས་ཡོད་པས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ རྩྱིས་འགོའ་ིམྱིང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་སོང་། བཀའ་
ཤག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༠༣༥,༠༠༠ སར་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༤༤,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་སྒོར་ ༡,༢༧༩,༠༠༠ ཟུར་བརོད་དྤེ་ལ། 
དགོས་ངྤེས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་མང་པོ་གནང་ཚར་སོང་། ཐད་ཀར་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་ན་
གསུང་རོགས་གནང་། གོ་སྐབས་མང་པོ་སོད་ཀྱི་མྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
སར་ཆའྱི་རྩྱིས་འགོ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་སྱིར་བཏང་སྔོན་རྩྱིས་གང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཡང་། འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་
ཁག་གྱིས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཕུལ་དགོས་པ་རྤེད། ང་ཚོར་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་རྤེའུ་མྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚོད་དཔག་སོང་གྱི་ནང་དུ་འབུམ་ 
༡,༠༠༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་ཕུལ་མྱི་འདུག་ཀང་། འབྤེལ་ཡོད་སྔོན་རྩྱིས་ཕུལ་མཁན་གྱིས་འབུམ་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་ཕུལ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་
ལ་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ ༢༤༠༠༠༠ ལྷག་ཡར་སར་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ངས་འདྱིར་ཡྱིག་ཆའྱི་ངོ་
གདོང་གང་མཐོང་བ་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེར། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འདྱི་འདྲ་པོའ་ི
གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོང་དུས། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཕལ་ཆྤེར་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་གྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕལ་ཆྤེར་བཟོ་
ལྟ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུར་ཞུ་ས་ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་ལམ་ཁ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་ང་ཚོའྱི་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་གྱིས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་རྤེས་ལ། 
སྡྤེ་ཚན་དྤེས་ཧ་ལམ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་དང་། སྱིར་བཏང་ནས་སྱི་འཐུས་བྤེ་བག་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བའྱི་ཡྱི་གྤེ་བཏང་བ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲའང་བྱུང་མྤེད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་སྱི་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། དྤེ་མཐའ་མ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་
གནང་དགོས་ན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་གྲུབ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ངས་འགོ་
སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོང་བསམ་པའྱི་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་ལོ་ཨང་ ༢ པར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་སོང་སྐོར་ལ་རྩྱིས་ཤོག་ནང་འཆར་འབུལ་གང་ཞུས་པ་
བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག་ཀང་། འབྤེལ་ཡོད་ཁག་བཀའ་བསྡུར་སྐབས་ཐོག་མའྱི་འཆར་འབུལ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་བཀའ་
ཤག་གྱི་བཀའ་འབྤེལ་ལྟར་རྩྱིས་ཤོག་ནས་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག དྤེ་ནྱི་ཐོག་མའྱི་ལས་འཆར་ལྟར་སར་ཆའྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དྤེར་ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གལ་
ཏྤེ་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོས་ངྤེས་ཅན་གྱི་དངུལ་དྤེ། དྤེའྱི་རྤེའུ་མྱིག་ནང་དུ་བཀོད་བཞག་ཡོད་ན། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཚུར་ཕོགས་དྤེར་
སར་ཆ་འཁོད་བསྡད་ཡོད་ནའང་བལྟ་སྟངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་བདྤེ་བ་དང་ལམ་ལུགས་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡོང་བསམ་པའྱི་བོ་
འཚབ་ཅྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་གོང་གྱི་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་
དང་། སར་ཆ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་གསུང་རྒྱུ་འདྲ་ཡོད་དམ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། སྱི་འཐུས་
དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་དང་ཕྱི་ལོགས་ལ་
ཡོད་མཁན་མྱི་ཚང་མར་དོགས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ང་ཚོ་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཁ་གསལ་
བས་ནས་བྱིས་ཡོད། དང་པོ་དྤེ་གལ་སྱིད་དོགས་པ་མ་ཡོང་ནའང་སོང་དགོས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་བྱིས་ཡོད། དྤེ་སོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
འདྲའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་སྔ་བསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་ཚོ་དང་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་འདྲར་རྤེ་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལུང་འདྲྤེན་
བྤེད་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྔོན་རྩྱིས་ཡར་ཕུལ་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་དང་གོ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་མཐའ་
མ་དངུལ་རྩྱིས་རྩྱིས་ཤོག་དྤེ་བརྤེས་པ་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཞྱིག་སོག་ནས་མཐའ་མ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོར་ཕུལ་བ་དྤེ་མྤེད་པ་གནང་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་སྟངས་གྱིས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་དུས། དང་པོ་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་སད་མ་སོང་དྤེ་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་སོང་ན་རག་པ་རྤེད་ཟྤེར་
བའྱི་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཁ་སང་ངས་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརྤེས་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། ང་ཚོས་གནད་དོན་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་དྲྱི་ཡྱི་ཡོད། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་རྣམ་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་དང་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ་ཞུ་
དུས། འཆར་འབུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བས་ཡོད་པ་རྤེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་སོང་ཆྤེད་དུ་མྱི་ ༤༠ གཏོང་རྒྱུ་བས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་
འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ནས་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་དང་མམ་དུ་དྤེའྱི་ནང་ནས་མྱི་ ༢༥ དྤེ་ད་ལྟ་བས་ན་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་
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པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། དྤེ་ནས་དྤེ་གསུངས་ཚར་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་ཕར་སོག་བཞག་ཡོད་མ་གཏོགས་གཞན་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་
བས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་ལོངས་སྔོན་མ་ཕུལ་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་མྱི་ ༤༠ དྤེ་དྤེར་ཡོད་དམ་ཞུ་དུས། རྒྱབ་ལོངས་ཕུལ་བ་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བཞག་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་མྱི་ ༢༥ གཞྱི་བཞག་བས་ནས་དྤེར་རྒྱབ་གྤེར་བས་བཞག་དུས། མྱི་ 
༤༠ རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་དྤེར་བཞག་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ང་ཚོར་ཁྱྤེར་ཤོག་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ཁྱྤེར་དུས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
བསྐྱར་དྲྱིས་དུས་ད་ལྟ་ཐྤེངས་གཅྱིག་ལ་གོ་སྐབས་དྤེར་མྱི་ ༤༠ མམ་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བསྱི་ཚགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་
བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག དྤེར་ཁོ་རང་ཚོས་བཤད་པ་དྤེ་འདྱི་རྤེད། དྤེ་ནས་མྱི་ཕར་ཕོགས་
ཀྱིས་བཤད་པར་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱིས་རྩད་གཅོད་མང་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་གཏོང་རོགས་བོས་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བཏང་མ་སོང་། དྤེ་ཁྱྤེད་རྣམ་པར་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་བཤད་མཁན་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཡྱི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཀོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཐུགས་དོགས་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་དུས། སྱིར་བཏང་སྔོན་
རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་དང་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཟླ་བ་མང་པོའ་ིསྔོན་ནས་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་
ལས་ཁུངས་དྤེར་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ྱིན་མོ་དྤེར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དུས་ཚོད་ཕ་ལ་ཕན་བུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དྤེ་ཚོ་དུས་ཁོམ་དང་མ་ཁོམ་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྤེན་ནས་ཏོག་ཙམ་སྔ་དྲོ་ཕྱི་དྲོ་ྱིན་མ་རྤེ་གྱིས་
འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ཟླ་བ་གྱིས་ཙམ་སྔོན་ནས་དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས་བཞག་པ་དྤེ་སྔོན་མ་ནས་བྱུང་
ཚར་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྤེས་སུ་ ༢༠༡༤ ཟླ་བ་གྱིས་པའྱི་ཚེས་ ༡༩ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་བཏང་བའྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་འདྱི་རྤེད། 

མཚུངས་མྤེད་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་གྱི་གང་དྤེར། ཆྤེད་ཞུ། དྤེ་ག་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༡།༣༡ 
འཁོད་ཕུལ་གནས་ནང། འདྱི་གའྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌་་༢༠༡༥ ལོའ་ིརྱིམ་པའྱི་ལས་འཆར་ཁག་དྲུག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་མྱིན་བྱུང་
བ་ལྟར། སྔོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་དང། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འདྱི་གའྱི་སྔོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་སྐབས་ལྡྱི་
ལྱིར་ལས་བྤེད་གངས་ ༤༠ ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་གྱི་ལས་འཆར་ཐོག་བསྱི་ཚགས་སོགས་དང་འབྤེལ། བཀའ་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་བྱུང་
མཐར། སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ལས་བྤེད་ ༢༥ དང་། དྤེ་འཕོས་ལ་རྤེས་ལོའ་ིནང་ཟབ་སོང་གནང་འཐུས་གཞྱིར་བཞག  སྔོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་
བསྐྱར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཕྤེབས་སོང་ཡང།  དྤེ་རྤེད། དཔང་རགས་དྤེ་རྤེད། དང་པོ་ཡར་སད་པ་དྤེ་ཡང་བསྐྱར་བཟོས་ཤོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྱི་རྤེད། དྤེ་
འབྤེལ་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཁག་སྙན་སྤེང་མ་ཞུ་ཐབས་མྤེད་བྱུང་སྐོར་དོན་ཚན་ ༣ ཅན་གྱི་འགྤེལ་བརོད་སྙན་སྤེང་ཡོང་བ་ཞུ་གསལ་ཐད་
ཁོ་རང་ཚོས་ཡང་བསྐྱར་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་དྤེ་འདྱི་རྤེད། གཞུང་ལ་ཡར་ཞུ་དུས། མཐའ་མ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ 
༢༠༡༤ ་་་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་ཐག་གཅོད་སྔོན་གནང་ལྟར། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟབ་སོང་ལས་བྤེད་ ༢༥ ལ་མ་གཏོགས་མྱི་
དགོས་པ་སོར་འཛིན་གནང་དགོས་ཞྤེས་དང། འཕོས་ལས་བྤེད་ ༡༥ ལ་རྤེས་ལོའ་ིནང་ཟབ་སོང་གནང་འགབ་མཆྱིས་མྱིན་དྤེ་སྐབས་གཟྱིགས་
འོས་བཅས་ཕྤེབས་སོང་བ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ་་་ ༢༠༡༩ ལ་ཞྤེས་ཡྱི་གྤེ་འདྱི་དྤེ་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དོན་དག་ནང་དོན་དྤེ་དང་པོ་སྔོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་སྐབས་སུ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་རྩྱིས་རྒྱབ་གྤེར་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་
ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དང་། དྤེ་འདྲར་བརྤེན་ནས་རྩྱིས་ཤོག་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་བརྤེ་དགོས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག ད་ལྟ་རྩྱིས་ཤོག་དྤེར་མཐོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག གྱིས་པ་དྤེ་སྐབས་དྤེ་དུས་བསྱི་ཚགས་སོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལོ་རྤེས་མ་
གནང་འཐུས་གཞྱིར་གཞག་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་གོ་བ་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སུས་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་རྤེས་མར་ཡྱིན་པ་གཞྱི་
བཞག་འདྲ་བསམ་བོ་བཏང་འདུག རྤེས་མ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ལོ་རྤེས་མ་ག་རྤེ་བྤེད་མྱིན་ཁྱོད་རང་ཚོས་ལྟོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱིན་དུས། བསྱི་ཚགས་ཟྤེར་
བའྱི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། ལོ་རྤེས་མར་ལས་བྤེད་བཅོ་ལྔ་ཟབ་སོང་སད་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་གྱིས་ཀྱིས་རྩ་བ་ནས་
འདང་གྱི་མྱི་འདུག གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་འདུག དྤེ་ཚོར་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་བས་ནས་ཡར་སར་ཆ་བྤེད་ལུགས་
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བྤེད་སྟངས་དྤེ་འདྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཕར་ཐག་ཚུར་ཐག་ལ་གཞན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད། གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། ག་རྤེ་
བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་བར་དམྱིགས་ནས་བྱུང་རྱིམ་དྤེ་
ཞུས་ན་བསམས་སོང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེའང་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པར། དྲྱི་
བ་དང་པོ་དྤེ་ལ། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ཟབ་སོང་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཕར་དྲྱི་བ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཕལ་ཆྤེར་ལས་
བྤེད་བརྒྱད་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟབ་སོང་དྤེ་སྔོན་ལ་ག་དུས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་སྐབས། ལོ་བཅུའྱི་སྔོན་ལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ལོ་དྤེ་ཙམ་ལ་གནང་མྤེད་ན། ད་ལོའ་ིལོ་ལ་ཛ་དྲག་བས་ནས་གནང་དགོས་དོན་གང་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། གོང་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་ལོ་ལ་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། སོང་བརྡར་ཞྤེས་དྤེ་ལ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་མྱི་བརྒྱད་ལ་ཟབ་སོང་རག་ཡོད་ན་སྡྤེབ་གཅྱིག་ལ་གནང་དགོས་
དོན་གང་རྤེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་རག་པར་བཞྱི་བཞྱི་དང་། གྱིས་གྱིས། ལྔ་ལྔ་བས་ནས་དགོས་མཁོ་གཞྱིར་བཟུང་གཏོང་ན་
འགྱིག་གྱི་རྤེད། སྡྤེབ་གཅྱིག་ལ་བཞྱི་བཅུ་གནང་དགོས་དོན་གང་རྤེད་དམ་ཅྤེས་དྲྱིས་སྐབས། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་
དྤེ་རྤེད། དགོས་ན་ལོ་བཅུའྱི་བར་དུ་ག་རྤེ་བས་ནས་ལྷག་པ་རྤེད་དྲྱིས་དུས་འདྱི་འདྲ་བས་ཏྤེ་ལྷག་པ་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་སོང་བརྡར་ག་རྤེ་གནང་
ནའང་འགྱིག་གྱི་རྤེད། ང་ཚོས་ཟབ་སོང་མང་པོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གནང་མཁན་གྱི་མཁས་པ་དྤེ་ཚོ་
ཡར་གདན་འདྲྤེན་ཞུས། འགོ་སོང་ཆུང་བ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྡྤེ་ཚན་ཆ་ཚང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འགོ་སོང་ཆུང་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་མར་ཕྤེབས་དགོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མྱི་བཞྱི་བཅུ་ཆ་ཚང་ལ་ཨྤེ་དགོས་ཡོད་དམ། རྩྱིས་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན། 
དབྱིངས་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་གསྤེས་དབྤེ་བ་མ་ཕྤེ་ནས་ཚང་མ་ལ་གནང་དགོས་དོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྲྱིས་སྐབས། ད་ལོ་
ཆ་ཚང་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བསྱི་ཚགས་དྤེ་འབུམ་གཅྱིག་དང་གྱིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་མ་རྤེད། བསྱི་ཚགས་བ་
རྒྱུ་དགོས་ངྤེས་ཅན་ཡྱིན་ན། ལོ་བཅུའྱི་ནང་དུ་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་ཕྤེབས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བཅུ་ལ་གནང་
ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་བཞྱི་བཅུ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ང་ཚོར་མ་འདང་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
ཙང་། ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་དྷྱི་ལྱི་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ན། ཉུང་མཐར་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དྲྱིས་སྐབས། 
ཉུང་མཐར་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར། འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྩྤེ་ཕུད་དྤེ་ཚོ་གདམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མར་སོང་བརྡར་གཏོང་
ནས་ཡར་མྱིག་བསྟན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་གཏོང་བ་ལས་བཞྱི་བཅུ་ལ་གནང་ན་གོང་ཁྤེ་བ་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་
སྡྤེབ་ཅྱིག་ལ་བཞྱི་བཅུ་ལ་གནང་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ངས་རོགས་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས། དབྤེ་བ་ཕྤེ་ན་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཟག་རང་ྱིད་
འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཉུང་ཉུང་ལྤེན་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གོང་ནས་མར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་
དྤེ་ཡང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དགོངས་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྤེ་འདུན་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 

ད་རྤེས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གང་ཡྱིན། ཟབ་སོང་གང་དུ་གནང་གྱི་ཡོད། ཟབ་སོང་ག་དུས་གནང་གྱི་ཡོད། ཟབ་སོང་
སུས་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད། ཟབ་སོང་གནང་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་གང་དུ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཁ་གསལ་
ཞྱིག་མ་གནང་ན། ཟབ་སོང་རང་ལབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་གྱི་བརོད་གཞྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འདྱི་ཁ་གསལ་
པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་འདྱིར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བཞུགས་བསྡད་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན། དགོངས་པའྱི་དབྱིངས་སུ་འཇགས་
དགོས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རྤེད་དམ། ཨ་ལྤེ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་
ཤྤེས་ལགས། མཐའ་མ་ཡྱིན་ནོ། དྤེ་དང་མམ་དུ་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་ན་སྙན་སྤེང་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩྱིས་ཤོག་དྤེ་མར་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། 
ལས་རྱིམ་ཕན་བུ་ཕར་འགངས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་འཆར། རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་སོང་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྩྱིས་ནས། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་འདུག དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་འདྤེམས་
བསྒྲུགས་བས་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བའྱི་ཟབ་སོང་གནང་ས་དྤེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཁ་སང་འདྱི་
གར་གསུངས་སོང་ངམ། IIPA ལབ་པ་དྤེར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་གནང་བ་རྤེད། IIPA ལ་དང་པོ་གནང་བའྱི་སྐབས་
སུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་ཆྤེད་མངགས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཞོར་ལ་ཕྤེབས་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་འདུག ཕྱི་ཟླ་  ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ལ་མ་གྱི་ནས་ཡར་ཡྱི་གྤེ་
བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ། མྱི་ ༢༥ ལ་འབུམ་ ༨ ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་ ༢༥ ལ། དྤེ་ལ་འགོ་སོང་བཏང་དུས་ལམ་གོན་ཚང་མ་
བརྩྱིས་ནས་འབུམ་ ༡༠ ལྷག་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། གལ་སྱིད་མྱི་ ༤༠ ལ་ཟབ་སོང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འབུམ་ ༨ རང་འཇགས་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་འགོ་
སོང་འཕར་ནས་འབུམ་ ༡༢ ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་མྱི་ ༤༠ དང་མྱི་ ༢༥ བར་འགོ་སོང་གྱི་ཆ་ནས་བསྱི་ཚགས་ཆགས་པ་དྤེ་
རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྤེད། 

དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དྤེ་འདྲ་བའྱི་ཟབ་སོང་དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ཚང་མ་ལ་མ་གྱིར་ཆྤེད་སོང་གྱི་ཟབ་སོང་གནང་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་རྩྱིས། དྤེ་ག་
ནང་བཞྱིན་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཁལ། ཁལ་བསྡུ་དྤེ་འདྲའྱི་ཟབ་སོང་གནང་། དྤེ་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རྤེད་དམ།) ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཟབ་སོང་གནང་ཚར་པའྱི་རྤེས་ལ། ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཟབ་སོང་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་
བྤེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་འགན་འཛིན་རྩྱིས་པ་ཚང་མ་ཡང་བསྐྱར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡར་གདན་འདྲྤེན་ཞུས། ཞོར་ལ། བསྱི་ཚགས་ཆྤེད་དུ་རྡ་རམ་
ས་ལ་ལས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་འདུག དྤེར་བརྤེན་འདྱི་ཆྤེད་མངགས་བང་བསྱིགས་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་འདྲ་བའྱི་ཟབ་སོང་ལོ་སྟར་ཆག་ལས་བྤེད་གང་ལ་གང་འཚམ་ལ་གནང་
བ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་འགོ་སོང་ཆྤེ་བ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་འདུག ད་རྤེས་ཀྱི་སར་ཆ་དྤེ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེར་བརྩྱིས་ཏྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན། གོང་
དུ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་སོང། འདྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སུ་གང་གཅྱིག་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་གཏང་དགོས་པ་རྤེད་
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གང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཏན་ཏན་འདྱིའྱི་ནང་གང་ཞུས་པ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་དཔྤེ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་རྩྱིས་ཤོག་དྤེ་བརྤེ་པོ་རྒྱག་བཅུག་པ་དྤེ། དྤེ་སྔ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད་དྤེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རྩྱིས་ཤོག་ལ་ཆྤེད་མངགས་བརྤེ་པོ་
རྒྱག་བཅུག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས། རྩྱིས་ཤོག་གསར་པ་འཁྱྤེར་ཤོག་གསུངས་པ་དྤེ། འདྱི་ཁོ་རང་ཡང་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་
འདུག དྲྱི་བ་དྲྱིས་ན། དྲྱི་བ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་དྲྱིས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན། འདྱི་འདྲ་བལྟ་དུས་ད་ལྟའྱི་རྩྱིས་ཤོག་
འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་གང་ཞུས་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཆྤེད་མངགས་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་བ་དྤེ་
འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟའྱི་ཟབ་སོང་དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཅན་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གྱི་ད་ལོ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་འདུག ཟབ་སོང་དྤེ་ཡང་ཆྤེད་མངགས་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་གྱིས་ལོ་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེ་ལ་མྱི་བཅུ་བཅུ་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཟབ་སོང་ལ་གོང་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག སྡྤེབ་གཅྱིག་ལ་མྱི་ ༢༥ གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཟབ་སོང་སོད་སའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེའྱི་འབྤེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་དང་ཟབ་སོང་སོད་མཁན་དྤེའྱི་ཡྱི་གྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཆྤེད་མངགས་གང་བྱིས་
འདུག་ཞུས་ན། ཡྱི་གྤེ་ཚང་མ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཡྱིན་པ་ལ་བརྤེན་ངས་ཀོག་གྱི་མྱིན། ཆྤེད་མངགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་ཐོག་ནས་མྱི་ ༤༠ བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་གོང་རང་འཇགས་ཡྱིན་ཞྤེས། ཐོག་མའྱི་འབུམ་ ༨ དྤེ་རང་འཇགས་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྒང་ལ་འགོ་སོང་
སྣོན་པ་ཏོག་ཙམ་བཏང་ནས་འབུམ་ ༡༢ ཆགས་པ་དྤེ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཟབ་སོང་དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཅན་རྤེད་འདུག ཡྱིན་
ནའང་སར་ཆ་ཕྱིན་མ་ཕྱིན་ང་ཚོ་ལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་སོང། སར་ཆ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། མ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་སྙྱིང་ད་ལོ་འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་མྱི་ ༤༠ སྡྤེབ་ལ་
ཡོང་རྒྱུ་དང་མ་གྱིར་ཟབ་སོང་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཡར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་གྱིས་ཀ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྤེས་སུ་ཟབ་
སོང་ཡོད་དང་མྤེད་ཡང་བསྐྱར་ཁག་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྤེས་སུ་མར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དོ། དྤེ་གནང་འོས་
དང་མ་འོས་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ལྟོས་ལབ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་མཁྱྤེན་གྱི་
རྤེད་པ། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཀུན་
སོང་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གཙང་མ་གཙང་རང་ཡྱིན། དྤེ་ཡང་སྱི་ཚོགས་ནང་སྐད་ཆ་འཕོས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་དྤེ་འདྲ་
བའྱི་ལམ་ལུགས་ངན་པ་བཟོ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་དང་ཕལ་ཆྤེ་བ་འདྲ་པོ་ཆགས་སོང། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གསལ་བཤད་
གནང་ཚར་སོང་། འབྤེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་རྱིགས་གནང་སོང། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཀང་
རྒྱུ་མཚན་གསུངས་ཚར་སོང། ད་ཆ་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྩྱིས་འགོ་དྤེ་ཆགས་ཡོད། རྩྱིས་འགོའ་ིམྱིང་དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་
ཆྤེད་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༠༣༥,༠༠༠ ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སར་ཆ་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༤༤,༠༠༠ 
མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༢༧༩,༠༠༠ ཆགས་ཡོད། འདྱིར་དགག་བ་བྱུང་བར་བརྤེན། དང་པོ་དགག་བ་བྤེད་མཁན་
རྣམས་ཀྱི་ཕག་བརང་རོགས་གནང། སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོ། གཅྱིག གྱིས། གསུམ།་་་་་་་དགུ དགག་བ་བྤེད་
མཁན་ ༩ བྱུང་སོང། དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གྱིས། གསུམ།་་་་་་ྱི་ཤུ་རྩ་
གྱིས། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ ༢༢ བྱུང་སོང་། དྤེ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དྤེ་ ༡,༧༩༣,༠༧༥ ཡྱི་ཐོག་ལ་ ༡,༢༧༩,༠༠༠ བསྡོམས་པ་དྤེ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ྱིན་རྒྱབ་ཕག་ཚོད་ ༡།༤༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྔོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བས་ཙང་འབུལ་ངྤེས་ཀྱི་གངས་འབོར་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང། མྱི་ ༦༠༠༠ ཁྤེ་ན་ཌ་དང། ཨ་
རྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུར་འབུལ་མཁན་ཀྱི་གངས་འབོར་དྤེ་མྱི་ ༦༨༦༧ ཕལ་ཆྤེར་གངས་ཀ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། འབུལ་མཁན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མང་
དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ལག་དྤེབ་ཞུ་མཁན་ཡང་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ལག་དྤེབ་ཕུལ་རྒྱུའང་མང་དུ་འགོ་ཡྱིད་རྤེད་ཅྤེས་ སྙན་
སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕར་འགངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ས་
གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལག་དྤེབ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་འགན་ཡོངས་རོགས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཚོར་ཡོད་པ་རྤེད། བས་
ཙང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་གང་ལྟར་འཕར་འགངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའམ། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚོར་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མྤེད་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་
དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འགོ་ ༧ པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ལས་བྤེད་པར་མཁོ་བའྱི་རྩྤེད་རྱིགས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ད་རྤེས་དངུལ་རྩྱིས་ནང་དུ་མྱི་འདུག དྤེ་ག་
རྤེ་བས་པ་རྤེད། ཅྤེས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་རྩ་བ་ནས་ཆད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་
གསལ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་འགན་བཞྤེས་མཁན་ནང་སྱིད་ཆགས་པ་རྤེད། ནང་སྱིད་སྔོན་རྩྱིས་ནང་དུ་དྤེ་ཆ་ཚང་གསལ་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཆག་ཡང་གྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དགོངས་ཚུལ་གནང་མཁན་
སྔོན་མ་ནས་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཆག་ཡང་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དགོངས་མཁན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་དྤེ་ཆག་ཡངས་
དྤེ་གནང་ན་འགལ་རྤེན་ཡོད་པ་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་གནང་མཁན་དང་མ་གནང་མཁན་བས་ན་གནང་མཁན་མང་བ་ཡོད་པ་
རྤེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་དངོས་གནས་ཀྱི་བཀའ་ཅྱི་གསུངས་བསྒྲུབས་ནས་ལོ་མང་པོ་ནས་ཕུལ་བསྡད་མཁན་མང་བ་
ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་ ༡༠༥༠༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་ཕུལ་མཁན་དྤེ་ཉུང་བ་རྤེད། མ་ཕུལ་མཁན་དྤེའྱི་ནང་དུ་དངོས་ཡོད་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་དྤེ་ང་ཚོས་ཚོད་ཐྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག མྱིང་མ་མཐུན་པ་དང་། སྐྱྤེས་ཚེས་མ་མཐུན་པ། ཡང་མྱིན་ན་དངུལ་
འབོར་གཏན་འབྤེབས་མང་དྲགས་འདུག དགོངས་པ། ཕྲུ་གུ་ལའང་དངུལ་འབབ་དྤེ་ཙམ་འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ི
དངུལ་ཐོག་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་གཏན་འབྤེབས་དགོས་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་མ་ཕུལ་
མཁན་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གསུང་བབ་འདྱི་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལ་ཀུན་སོང་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད་ན་འབུལ་གནང་རོགས་གནང། འབུལ་ས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། 
ལག་དྤེབ་ཀྱི་མྱིང་མཐུན་གྱི་མྤེད་ནའང་རྱིང་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་མཐུན་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་
རྱིམ་བཞྱིན་གཅྱིག་འགྱིག་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཡང་དྤེ་ག་རང་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ལ་གསལ་བཤད་ཀང་དྤེ་ག་རང་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད། བས་ཙང་དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ཆག་ཡང་འདྱི་དྤེ་སྔ་གཅྱིག་གནང་བ་རྤེད། ད་དུང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཆག་ཡང་ཞྱིག་ནས་གནང་ན་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་
མྤེད་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་གནང་མཁན་མང་པོ་འདུག མཐའ་མ་དྤེ་སྔོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཞྱིག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལག་དྤེབ་ཐད་ད་ལྟ་འགྱིག་
དང་མ་འགྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གསལ་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་རྤེ་བ་དང་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུས་བཞྱིན་པ་
རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་མང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བསལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  དཀའ་ངལ་དྤེ་སྔོན་ལ་བསལ་བའྱི་རྤེས་སུ་ཆག་ཡངས་
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ཤྱིག་ཕུལ་དགོས་འདུག་དང་མྱི་འདུག དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་རྒྱུ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ཁ་སྔོན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱུན་གོན་གྱི་སྐབས་
སུ་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་གྱི་སྐབས་སུ་སྤེབས་དུས།  ང་ཚོ་རྩྱིས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་རུང་། དྤེ་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་དྤེ་གནས་དོན་དྤེ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་དཔྱད་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༣ ,༦༣༧,༦༤༥ དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེར་ཧྱིན་སྒོར་  
༩,༢༧༧,༧༩༣ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གནད་དོན་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དང་པོ་དྤེ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢།༠ ལས་
འཆར་མྱིན་པའྱི་འགོ་གོན། རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༧ ཡོད་པའྱི་ཟུར་འཛར་ཨང་  ༡ པོའ་ིརྒྱུན་གོན་ནང་དུ་ག་ཕོགས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ན་ནྱིང་ང་
ཚོས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དྤེ་འགན་དབང་དང་སྐུ་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་རྩ་ཕོགས་ལ་ཕར་
བསྣན་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྱི་བཞྱིན་གཅྱིག་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་ན་ནྱིང་ལོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕོགས་སར་ཆྤེད་དུ་འབོར་ཆྤེན་ཞྱིག་ཞུས་ནས། དྤེ་དག་གྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེས་སུ་ངལ་སྤེལ་གྱི་
ཐོག་ནས་ཕུལ་གནང་མཛད་པ་རྤེད། ད་ཆ་ང་ཚོས་ཕོགས་རྱིམ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་
མྱི་འདྲ་བ་གྱིས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཀྱིལ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་ཕྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་ན་ནྱིང་ང་ཚོས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དྤེ་བསྒྱུར་བའྱི་མམ་དུ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལོའ་ི
དངུལ་རྩྱིས་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ དྤེ་རྩ་ཕོགས་ལ་མར་བསྣན་ནས་བསྣམས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་ཤག་མ་
འཁྱུར་བར་དུ་དང་གོས་ཚོགས་མ་འཁྱུར་བར་དུ་ཡོང་ཐབས་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལོའ་ི
དངུལ་རྩྱིས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེང་སང་ལོའ་ིདངུལ་རྩྱིས་སྐབས་སུ་ཡང་ག་ཕོགས་ཡོངས་རོགས་བཀག་དགོས་རྒྱུ་ཀང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། 
བས་ཙང་ཐབས་ལམ་བ་ཐབས་བཟང་པོའ་ིཐོག་ནས་རྩ་ཕོགས་ལ་བསྣན་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སར་ཆ་དང་འཕར་ཆ་དང་ཡོངས་རོགས་
ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༣ ལས་ལྷག་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་བསྣན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་ཀྱི་འགོ་
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སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་ས་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནྱི་རྩྱིས་རྱིག་པར་
མཁས་པ། གནད་དོན་ཡོངས་རོགས་ལ་མས་མོང་ཅན་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་སྱིར་བཏང་གྱི་དམ་བཅའ་དང་ཁས་ལྤེན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངོས་ཡོད་
ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ས་གནས་
རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཀྱི་རྩ་བའྱི་ལས་ཁུངས་སྡྤེ་ཁག་མང་པོ་དང་མམ་དུ་འཆར་འགོད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཐད་ཀར་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་ཕོགས་སར་སྩལ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ལ་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ལས་འཆར་གང་ཞུས་པ་དྤེ་དག་འགོ་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚར་བ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་དང་པོའ་ིཟླ་མཇུག་ལ་བྤེལ་ཚུབ་བས་ནས་ལས་འཆར་གནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་ལས་འཆར་དྤེ་དག་
ཚགས་ཚུད་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་དྤེ་བར་ལམ་ནས་མང་པོ་མཇལ་བསྡད་སོང། ཡང་ཡང་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འདྱི་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་གཙོ་དོན་
གནང་རོགས་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞོར་དུ་ད་གྱིན་ཡར་ལངས་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བསྡད་མོང་དང་མ་མོང་
དང། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དགོས་མཁོའ་ིསྐོར་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དྤེའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སར་ཆ་བསྣོན་བའྱི་ཐོག་ལ་སྤེབས་ནས་
གོ་སྐབས་ཟྱིན་ནས་ལག་པ་བརངས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བས་ཙང་ལར་ནས་ཡང་དྤེར་སྱིར་བཏང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་གསུང་བབ་ལ་
བལྟས་ནས་ངས་དྤེར་ཡར་ལངས་ནས་གནོང་ངོས་ལྤེན་བས་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་མཚམས་མཚམས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོས་གསལ་བཤད་འགྤེལ་བཤད་མང་དྲགས་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་གྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཕོགས་ལའང་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག 
རྩ་བའྱི་ (Adarsh waji) ལས་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་གཙོ་སྐྱོང་བྤེད་རྒྱུ་དང་ལམ་སྟོན་ཉུང་ཉུང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བར་ལ་ལབ་གྤེང་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཁོ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས་གལ་སྱིད་ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་ཕམ་དང་དགོངས་པ་
འགལ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་འཕོས་ཡོད་ན། བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ད་གྱིན་དཀྱིལ་འཁོར་དྤེའྱི་ནང་ད་གྱིན་སྔོན་ལ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་
སྟབས། ངས་འདྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྤེས་ལ་སར་ཆ་གཅོག་ཆ་མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས། དུས་ཚོད་ལྤེན་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཡར་ལང་ཐྤེངས་རྤེ་རྤེར་ཚོགས་གཙོར་སྐྱོན་བརོད་བྤེད་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོས་ཀང་མར་རྤེ་རྤེ་མ་ཞུ་ཐབས་མྤེད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། སྱིར་བཏང་ནས་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་ཚོགས་གཙོས་ལྟ་གྱི་ཡོད། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་གང་ཉུང་ཉུང་ཞུ་རྒྱུར་འབད་
བརྩོན་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་གསུང་བབ་དང་།  བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གསུང་བབ་ལ་བརྤེན་
ནས་ཞུ་དགོས་ཐུག་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཡྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་གྱིས་བཤད་རྒྱུར་འདོད་པ་ཧ་ཅང་ཆྤེ་དྲགས་ནས་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡང་བསྐྱར་བཞྤེངས་ནས་གསུང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་གསུང་རོགས་གནང། ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་དོན་བྤེད་
ཕོགས་མ་འགྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད། 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་དཔལ་བོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་
འདུག རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཁ དྤེ་རྤེད་འདུག བོད་མྱིའྱི་བུན་གཏོང་དངུལ་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀྱི་མས་ཞྱིབ་དང་འོག་གབས་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་
པར་སྔོན་རྩྱིས་ལོ་སྔོན་མ་དྤེར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་བས་སོང། དྤེ་རྱིང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཐོག་ནས་ལྷང་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དྲྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན།  སྔོན་རྩྱིས་སྔོན་མ་ལོ་དྤེ་
ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༥ ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག ད་ལོར་མཚོན་ན་འབུམ་ ༡༣ ཙམ་ཞྱིག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྔོན་མའྱི་ལོ་ལས་ལྡབ་གཅྱིག་དང་
ཕྤེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་མང་བ་ཞུས་འདུག དྤེའྱི་ནང་དུ་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ་དྤེའྱི་རྩྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་དྤེ་འཁོད་འདུག  མས་
ཞྱིབ་དང་འོག་གབས་མམ་དུ་ཟྤེར་ནས། ང་དྲྱི་བ་དྤེ་སྔོན་རྩྱིས་སྔོན་མ་ལོར་འབུམ་ ༥ འགོ་གོན་བཏང་བར་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་
འབས་ཞུས་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོད་དམ་མྤེད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སྐད་ཆ་འདྲྱི་འདོད་འདུག རྩ་བའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་གང་ས་
ཅྱི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོས་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་ཡོད་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་བཀའ་གནང་
སོང། མགོ་འཚོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མས་ཞྱིབ་དང་འོག་གབས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་གོན་འདྲ་ཡྱིན་ན། སྔོན་རྩྱིས་སྔོན་མ་ལོ་དྤེར་འབུམ་ ༥ ད་
ལོ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༡༣ བཏང་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་འབུམ་ ༡༨ ཙམ་ཞྱིག་རྤེས་མ་ལོར་ད་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་གྲུབ་འབས་གང་འདྲ་ཞྱིག་རྤེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཙམ་ཞྱིག་རྤེད་དམ། འཆར་གཞྱི་ཚང་མ་ཡྱིག་ཐོག་
ཙམ་ཞྱིག་རྤེད་དམ། ཡང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཆགས་ས་ཞྱིག་ལ་མྱིག་རགས་བརྒྱབས། དངུལ་ཁང་གང་དུ་བཙུགས་མྱི་བཙུགས་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་
ཞྱིག་མམ་དུ་རྤེ་བ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། མས་ཞྱིབ་རང་གྱི་ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་དུ་འཆར་གཞྱི་དང་འོག་གབས་དང་ཚང་མ་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུ་
ཞྱིག་རྤེ་བ་རྒྱག་དགོས་པ་རྤེད་དམ་དྤེ་གཅྱིག་སྐད་ཆ་དྲྱིས་འདོད་བྱུང། དྤེ་དང་མམ་དུ་མས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་རང་ཐད་ཀར་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། 
ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁྱྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་
དོན་ལྷན་ཚོགས་རང་གྱིས་འགན་ཁྱྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་མས་ཞྱིབ་ཆྤེད་ལས་པ་དྤེ་འདྲ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།  བོགས་མ་གཏོང་
ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ། དབྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཞུས་ན་ Out source གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་
གྱི་ཡོད་དམ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདྤེ་དོན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཀ་པའྱི་ནང་
དུ་ས་གནས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་ཞྤེས་བཀོད་འདུག དྤེ་ ༢༠༡༢ ནས་འདུག ད་ལྟའང་སྤེབས་འདུག ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་
རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འདྱི་ཟབ་སོང་དྤེ་ས་གནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་སྔོན་རྩྱིས་རང་ལ་
བལྟས་ནས་ཧ་གོ་ཡྱི་འདུག ད་ཐྤེངས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་མྱི་མང་ནས་
འོས་འདྤེམས་བས་ནས་ཆགས་དུས་ལོ་གསུམ་གསུམ་ནས་གསར་པ་གསར་པ་འདྤེམས་དགོས་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟའང་དྤེ་འདྲ་གནང་ནས་དྤེས་ཕན་ཐོགས་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་རང་འགོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་དམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་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 ད་ལྟ་ལས་བྤེད་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། 
དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ། ངས་ནོར་མྤེད་ན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གྤེང་སོང་མང་པོ་བྱུང་ནས། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་
ཞུ་དགོས་པ་དང། དགོངས་པ་འདྲ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཟང་སོད་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་དྤེ་འདྲ་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། བཟང་
སོད་དང་འབྤེལ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པ་
ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་དུས་ཚིགས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན། ༢༠༡༨ ལོའ་ིཕོགས་རྱིམ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་མ་གཏོགས།  ད་ལྟ་དྤེའྱི་བར་ལ་འགོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་
ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མམ་དུ་ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བ་དང་ད་ལྟ་ལས་བྤེད་གསོལ་ཕོགས་ཞུ་མཁན་ཚོར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། སྐབས་དང་དུས་དགོངས་ཚུལ་གྤེང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕྤེབས་ལ་ྤེ་བ་དང། བགྤེས་ཡོལ་བ་ཚོར་ཕན་
བུའྱི་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་ངས་དྲན་ཚོད་ལ་དྤེ་དུས་ཐུགས་ནན་
པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་རྩད་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སོང། མཐའ་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ག་རྤེ་ཞུས་པ་དྤེར་ངྤེས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཆགས་ཡོད། 
བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ག་རྒྱས་པོ་བས་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་
ཡྱིན་ནའང། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཕོགས་འཕར་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། འདྱི་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་ནང་དུ་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ལ་གང་མཚམས་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི
སྔོན་རྩྱིས་ནང་དུ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ལས་འཆར་གང་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་
བ་དྤེ་དགུ་པ་བཅུ་པའྱི་ནང་ཙམ་ལ་ལག་བསྟར་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་དང། ལོ་མཇུག་དྤེར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གནང་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་
ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང། སྱིར་བཏང་དགོངས་འཆར་དྤེ་གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་དགོངས་འཆར་རྤེད། ཁ་སང་བགོ་གྤེང་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ལའང་བཀའ་མོལ་འཕོས་པ་རྤེད། དྤེར་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དགོས་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་
ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་དང། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་མྤེད་སྟབས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་
འདུག མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་འཆར་གནང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་གྱིས་ཀ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་
སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འགན་རྤེད་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་རྩྱིས་འགོ་དང་པོའ་ིབཞྱི་པ་ཁ་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་
གནང་བ་རྤེད། བཀའ་འདྲྱི་དྤེ་ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཕྤེབས་པ་དང་འདྲ་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་གནང་བ་ལ་གསར་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཚོར་སོང་
ཞུས་ན། སྔ་ལོར་འབུམ་ ༥ བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་འབུམ་ ༡༣ ཟྤེར་དུས་འབུམ་ ༡༨ ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེར་ཕན་པའྱི་
ནུས་པ་འདྲ་ཅྱི་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། སྔ་ལོར་འབུམ་ ༥ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
ལས་དོན་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ནས་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་འགོ་གོན་དྤེ་ཙམ་
ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཡར་མར་འབྤེལ་ཡོད་ཚོ་ཐུག་དགོས་པ་དང། ཁོང་ཚོའྱི་དྲུང་ནས་སོབ་
སྟོན་ཞུ་དགོས་པའྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་སྒོར་མོ་ཁྱི་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་དམ་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་འབུམ་ ༡༣ 
ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་སུ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ལན་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ལྟར་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་
ཚོས་ཡྱིག་ཆ་གོ་སྱིག་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ག་སྱིག་བྤེད་རྒྱུར་ཁྱད་ལས་པ་བསྟྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཁྱད་ལས་པའྱི་སོབ་ཡོན་དང་དྤེ་བཞྱིན་གལ་སྱིད་དོན་དག་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བྤེད་ཚོར་ཡང་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
འདྲའྱི་ཆྤེད་དུ་དགོས་དངུལ་འདྱི་བཞག་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་དྤེས་ལན་འཐུས་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་འདུག དྤེ་ཇྱི་
ཙམ་བར་དུ་གནང་གྱི་རྤེད། ལོ་རག་ཏུ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་གནང་སོང་། སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་འདྲའྱི་
གཟྱིགས་ཚུལ་ཏན་ཏན་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྤེ་བ་འདྲ་
བས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཕན་བུ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དྤེ་དག་ལོ་གསུམ་རྤེའྱི་
རྤེས་འཁྱུར་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ། ང་ཚོར་ལོ་གསུམ་རའྱི་ཚོགས་འདུ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་རྤེས་
སུ་ཟབ་སོང་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་ཏན་ཏན་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཚོར་ཡང་དྤེ་བྱུང་ན་ཕན་བུའྱི་སྟབས་
བདྤེ་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་བྱུང་མ་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པར་འཁྱུར་གྱི་ཡོད་ན།  ས་གནས་
གཞན་ཞྱིག་གྱི་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པར་འཁྱུར་བ་དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས། ཟབ་སོང་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རང་
བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་དག་སོ་སོའ་ིརྒྱུན་གཏན་གྱི་ཕག་ལས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལམ་སྤེང་ཕག་ལས་གཞན་ཞྱིག་
གནང་རོགས་ཟྤེར་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕག་རོགས་མ་ཞུས་ན་མྱི་འགྱིག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
ལོ་ལྟར་ཟབ་སོང་ཕུལ་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག  ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་པ་འདྲ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དངུལ་ཁང་གསར་བཙུགས་ཞྱིག་གྱི་
མས་ཞྱིབ་དྤེ་སུས་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། ཆྤེད་ལས་པས་ག་ཡྱི་རྤེད་དམ། གཞན་ལ་བོགས་མ་གཏོང་གྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ) དྤེ་ཁ་སང་སྐར་རགས་
ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངུལ་ཁང་གསར་བཙུགས་བྤེད་རྒྱུར་མས་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནད་འགག་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་
ཞུས་ན་དྤེ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། ཁྱིམས་ལ་ཁྱད་ལས་པ་གས་ནས་ང་ཚོ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེབ་སྐྱྤེལ་མ་བས་པའྱི་
སྔོན་ལ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྤེད་འདོད་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཁྱྤེར་ཤོག་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ག་སྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་
བཟོ་སྱིག་བྤེད་རྒྱུར་ཆྤེད་ལས་པ་བརྤེན་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྤེ་རྤེད།  མ་
འོངས་པར་ལས་དོན་སྤེལ་ཕོགས་ལ་ཕལ་ཆྤེར་གསུང་གྱི་མྤེད་དམ། དྤེ་ out source གནང་གྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་བ་འདྲ། དྤེ་
ངས་ལུས་འདུག་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ འཁོལ་དང་སགས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ Company ཁྱིམས་སྱིག་འོག་ལ་དྤེབ་
སྐྱྤེལ་བས་ནས་རང་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོའང་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཆྤེད་སོང་
ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་འོག་གབ ས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མ ཆོག 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༩,༢༧༧,༧༩༣ དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་འབོར་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་རྩའྱི་
ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་
༣,༡༦༩,༤༥༤ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་རྩ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༣ ,༡༦༩,༤༥༤ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  
མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་
ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་དངུལ་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་དྤེར་ཧྱིན་སྒོར་   
༤༤,༦༡༨,༥༩༥ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༤ ,༦༡༨,༥༩༥ གནང་བ་
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་སྟབས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལས་བྤེད་གསོལ་ཚང་ གྱི་ཟུར་
བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྤེད་གསོལ་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་བཀའ་འཁོལ་དྤེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༤ ,༦༨༧,༩༠༤ 
རྤེད་འདུག དྤེར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་བྤེད་གསོལ་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༤ ,༦༨༧,༩༠༤ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་
རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཤོག་གངས་ ༢༣༤ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༥ ,༢༣༠,༠༠༠ དྤེར་ང་ཚོས་
སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་མྤེད་སྟབས་སྱི་ཡོངས་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ད་ལྟ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་
ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནས་དོན་གཅྱིག་རང་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་སྟབས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་དྤེ་ཕན་བུའྱི་ཞན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང། སྔོན་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་འབུམ་ 
༣༧ ། ༣༨ ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ། ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་རྤེས་སུ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་རག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག དྤེ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་
ཆགས་པ་རྤེད། ག་རྤེ་བས་ནས་སྔོན་མ་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་རྤེས་སུ་མཚམས་བཞག་དགོས་པ་དང་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་
དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བར་ལམ་དྤེ་ནས་དབུ་འཛིན་མོ་རང་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། རག་མ་སོང་ཡང་རག་པ་དྤེ་དྷྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་
བརྒྱུད་ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྙན་སྤེང་ཐྤེངས་གྱིས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟ་བར་དུ་རག་མ་སོང་གསུང་
གྱི་འདུག ལྡྱི་ལྱི་ལ་མར་བཅར་ནས་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ནུས་པ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་རག་ཐབས་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
མཇུག་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་མ་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥,༢༣༠,༠༠༠ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་
རོགས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༧,༤༠༡,༠༢༡ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་
འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་
འདྱིར་དགོན་སྡྤེ་ཁག་གྱི་ཁལ་འབབ་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བར་ལམ་ནས་
དྤེར་མཛད་དཀའ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཟུར་བཀོལ་ཤོག་ལྷྤེ་ ༢༣༧ ་པ་ལ། ཁོར་ཡུག་གྱི་
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ཚོགས་འདུ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག ང་རང་ནང་ཁུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་འདུ་གང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་འཆར་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་
གྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ Tibet Policy Institute ཐོག་ནས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མ་འདྲ་བ་ག་རྤེ་
གནང་འཆར་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྲྱི་བ་གཏོང་བ་དང་། ལན་རྒྱབ་པ་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ད་རྤེས་འདྱིར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
ཅྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མྤེད་བྱུང་སོང་། དྲྱི་བ་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཀང་འགན་ཆྤེན་པོ་དང་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་
འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་བོན་དྤེས་ཀང་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་བོ་ཁ་ཚིམ་པའྱི་ལན་ཞྱིག་རྒྱབ་ཐུབ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། དྲྱི་བ་དང་པོ། གྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ་བས་ནས་མར་
འགོ་བཞག་གྱི་འདུག སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་ཆ་ཚང་གནད་ལ་ཕྱིག་པའྱི་ལན་རྒྱབ་པར་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སོ་སོ་རང་ྱིད་
ལའང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལན་རག་མ་
སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའང་འདུག ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་ལའང་བྱུང་སོང་། རང་ྱིད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་ཡྱིན། ལན་འབོར་མ་སོང་། དྲྱི་བ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དྲྱི་བའང་གསལ་པོ་མ་ཆགས། ལན་ཡང་གསལ་པོ་
མ་ཆགས་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལས་དྲྱི་བ་རྤེ་རྤེ་ལ་ལན་རྤེ་རྤེ་ཕུལ་ནས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་བསམས་སོང་། དྤེ་འཛམ་
བུ་གྱིང་གྱི་འགོ་ལུགས་ཀང་རྤེད། ངས་འདྱིར་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། དྲྱི་བ་འདྲྱི་རོགས་གནང་། དྲྱི་བ་རྤེ་རྤེ་དྲྱིས་ནས་ལན་རྤེ་རྤེ་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གསལ་པོ་མ་ཆགས་ན་གསུང་རོགས་གནང་། འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་འགོ་ལུགས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་
རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། ངས་དྤེ་དབྱིན་སྐད་ནང་
ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། If you can't convince then try to confuse དབྱིན་ཇྱིའྱི་གཏམ་དཔྤེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་རང་ྱིད་ཡྱིན་
ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱི་ལ་མཐོང་ཆྤེན་པོ་བཞག་མཁན་ཞྱིག་དང་། གུས་ཞབས་ཆྤེན་པོ་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་
ལན་རྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ confuse འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས། ྱི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་སྟངས་དང་
ལན་བསྐྱོན་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། དྲྱི་བ་གང་གནང་བ་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
བོན་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ལན་དྤེ་རྒྱབ་ཐུབ་པ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེར་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་བཀའ་བོན་ཚང་མའྱི་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཚོགས་གཙོས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཁ་ཤས་
ཀྱིས་ཐོ་ཆ་ཚང་བ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྲྱི་བ་གནང་མཁན་ནང་ལའང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཙམ་
རྤེད། ཁ་ཤས་ཀྱི་དྲྱི་བ་བཅུ། བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གྱིས་དྤེ་འདྲའང་དྲྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་ངོས་ལྤེན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་རྤེ་རྤེ་དྲྱིས་ནས་
ལན་འདྤེབས་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་གཞན་གྱི་བཀའ་བོན་ཚོས་ཀང་དྤེ་ལྟར་དགོས་ཞྤེས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་ན་གོ་
སྐབས་དྤེ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་དྲྱི་བ་བཅུ་ཡོད་ན། ཐྤེངས་བཅུ་ལ་ཡར་བཞྤེངས་དགོས་ཁྤེལ་གྱི་རྤེད། བཀའ་བོན་ཡང་ཐྤེངས་བཅུ་
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ཡར་བཞྤེངས་དགོས་ཁྤེལ་གྱི་རྤེད། ད་དུང་གསལ་པོ་མ་ཆགས་ན་དྤེ་བས་ཀང་བཞྤེངས་དགོས་པ་ཁྤེལ་གྱི་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་སོ་
སོས་ལྷན་ཁང་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ལའང་དྤེ་ག་རང་བྤེད་རོགས་གྱིས། དྲྱི་བ་རྤེ་རྤེ་ལ་ལན་རྤེ་རྤེ་འདྤེབས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ན། 
དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་དྤེ་འདྲའྱི་དམྱིགས་བསལ་རྤེ་འདུན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་གཙོས་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་ལ། དྤེ་ཡང་སྱི་འཐུས་ག་ཚོད་ཀྱིས་ཕག་རོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་བལྟ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུམ་ཙམ་མ་གཏོགས་མྤེད་པ་ཡྱིན་
ན། ཁོང་ཚོར་མམ་དུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ནས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་འཇུག་གྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཡོད་ན་གྱིས་ཙམ་ནས་གསུངས་རྤེས་བཀའ་ལན་
གནང་དུ་འཇུག་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་འབད་བརྩོན་འདྲ་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་བཅུ། བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་གཏོང་
སྐབས། བར་དྤེ་ནས་འགོག་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་གསུང་རོགས་
གནང་། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་སྟབས། ད་ལྟ་དྲྱི་བ་
གནང་མཁན་མར་བཞུགས་རྒྱུ་དང་། དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་འདུའྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་
གནང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚོགས་འདུ་རྤེད་ཀང་། ལོ་ཁ་ཤས་སྔོན་ནས་གཅྱིག་འཚོགས་གནང་འདུག དྤེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་
བརྒྱུད་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་གནང་འདུག དྤེའྱི་དྲུང་ཆྤེ་དྤེའྱི་མྱིང་དྤེ་བརྤེད་འདུག ཁོ་རང་
བསྤེབས་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་མང་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར། འཚོགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ལབ་སོང་། ངས་ཁོ་རང་ལ་དང་པོ་ཁྱོད་རང་ཚོ་ས་
གང་དུ་དང་། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་དགོས་མྱིན་ལྟོས་ཤོག་ལབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་འཚོགས་དགོས་འདུག་བསམས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། དྲྱི་བ་གྱིས་དྤེ་གཏོང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ཟུར་འཛར་ཨང་དང་པོ། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་རྤེད། ན་ནྱིང་ནང་ཆོས་གོ་རོགས་ཞྤེས་འགོད་
རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་ནང་ཆོས་གོ་རོགས་ཞྤེས་བསྣམས་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་བསྣམས་ཕྤེབས་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ནྱི་ལས་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོར་ནང་ཆོས་མམ་དུ་བགོ་གྤེང་
ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚུད་ཀྱི་རྤེད་སྙམ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དྤེ་གཞོན་པ་ཚོར་ད་ལྟ་ཟླ་བ་དྲུག་རྤེའྱི་ནང་དུ་
མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ནང་ཆོས་གོ་རོགས་དྤེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྩྱིས་འགོ་དྤེའྱི་མྱིང་ལ་སྔོན་མ་ནང་ཆོས་གོ་རོགས་འབྱི་རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བྱིས་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེར་
དམྱིགས་བསལ་ལན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ལྷག་མ་ཡོད་ན་དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དྤེ་གཏོང་རོགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་དོན་འགའ་ཤས་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་རྤེ་རྤེ་ལ་རྤེ་རྤེ་ལང་དགོས་
པ་ཡོད་དུས། ཟུར་འཛར་ཨང་གསུམ་པ་དྤེ་རྤེད། ད་གྱིན་ཕག་སྤེལ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། རང་གཞུང་ཟློས་གར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། ན་ནྱིང་འབོད་སྐུལ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
སོབ་ཡོན་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟློས་གར་འཁབ་སྟོན་ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་རོགས་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་། གར་སྟྤེགས་འཁབ་
སྟོན་སོང་འདོད་ཡོད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་ནང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་གྱི་མཐོ་སོབ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་དུས། དྤེར་ཤྤེས་རྱིག་དང་མམ་འབྤེལ་ཐོག་
ནས་སོབ་ཡོན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ལས་རྱིམ་བང་བསྱིགས་ཡོད་དམ་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། དྤེ་མཐོང་
ནས་ན་ནྱིང་ཡང་འགྤེལ་བཤད་རྱིང་པོ་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། ད་རྤེས་འདྱི་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་སོབ་ཡོན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་མཇལ་མ་སོང་། དྤེའྱི་ཐད་
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། ཡང་ན་དྤེ་ཟློས་གར་དང་ཟུར་དུ་བཀའ་མོལ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲའྱི་དམྱིགས་བསལ་འཁབ་སྟོན་སྐོར་ལ་སོབ་སོང་བྤེད་འདོད་
དང་སོབ་ཡོན་དགོས་མཁན་ཡོད་ན། འབྤེལ་ཡོད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། དྲྱི་བ་བཞྱི་པ་དྤེ་གཏོང་རོགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ན་ནྱིང་ཞུས་པ་རྤེད་ཀང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་མཇལ་མ་སོང་། རྱིག་གཞུང་རྩ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པ་རྤེད་
ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱིས་གོ་སྱིག་ཞུས་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཐང་ཀ་ལག་བྱིས་གནང་མཁན་རྤེད། བོད་ལུགས་ཀྱི་ཤྱིང་བཟོ་དང་བརྐོས་བཀོལ་རྤེད། རྱིག་གཞུང་དྤེ་དག་བདག་ར་གནང་མཁན་
ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དངོས་སུ་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་། ཁོང་ཚོ་ཚུར་རུག་རུག་བཟོས་ནས་དྤེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་
ལ་བགོ་གྤེང་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ཁོང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ན་རྒྱུ་སོགས། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་འདུག 
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ཚུར་རུག་རུག་བས་ནས་ར་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་ཡང་གོ་རོགས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལས་འཆར་དྤེ་ན་ནྱིང་འབོད་སྐུལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཇལ་མ་སོང་། ལས་འཆར་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་འདྲའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་
རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དང་བཞྤེས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུས་པ་འདྲ། ཟླ་བ་དྲུག་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཞག་གངས་ ༡༨༠ རྤེད་འདུག གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུས་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་
འཛོམས་དགོས་ཤྱིང་། ཞག་གངས་ ༡༨༠ ནང་ལ་གྲུབ་དང་མ་འགྲུབ་ཅྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། དྲྱི་བ་ལྔ་པ་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ན་ནྱིང་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལོ་ཡང་དྤེ་ག་རང་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་དགུང་ལོ་ལ་དཔག་པའྱི་ཐོག་ནས་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ངོ་ ༢༠ དང་
ལོ་ངོ་ ༢༥ ཐོག་ལ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོ་སོ་རང་གྱིས་ཐུགས་འདོད་ཀྱིས་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་ར་གནང་ནས། ལོ་མང་རྱིང་ཟློས་
གར་རྱིགས་བསྟུད་མར་གཞུང་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྱིག་གཞུང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལོ་མང་བསྟུད་མར་
གནང་བསྡད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ལ་ལྤེགས་གསོལ་འབུལ་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད། གཟྤེངས་རགས་འབུལ་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ཚོ་
ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་དགའ་སོབས་བྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་བདག་ར་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་སོ་སོའ་ིའཚོ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་བདག་
ར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་དུས་དྤེ་ཚོ་ལ་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ན་ནྱིང་དང་གཞྤེས་
ནྱིང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ལས་འཆར་གྱི་ནང་ལ་མྤེད་དུས། 
དྤེ་དག་མ་དྲྱིས་རང་དྲྱིས་ཆགས་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 གཞྤེས་ནྱིང་དྲྱི་བ་དང་ན་ནྱིང་དྲྱི་བ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག བར་ལམ་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་དྲྱི་
བ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོས་བསྡུར་བས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཅན་གནང་དགོས་ས་མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་འདྲའྱི་
གནང་ཕོགས་དྤེ་གསར་གཏོད་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། སོལ་ཞྱིག་བཙུགས་ཚར་དུས། ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་མ་འོངས་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ལབ་གྤེང་མྱི་ཡོང་
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བའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་དུས། བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་མ་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའྱི་མཁས་པ་དང་མས་མོང་ཅན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་བདྤེ་བ་འདུག དྤེ་མྤེད་པར། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་འདྲ་
ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་བསྡད་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཅན་དྤེ་འདྲར་མ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་སད་ཁུལ་བས་ན། 
དྤེའྱི་རྤེས་མ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཨྤེ་ཡོང་། དྤེའྱི་རྤེས་ལའང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སད་ས་རག་གྱི་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་འདྲ་བཀའ་ཤག་དང་མམ་དུ་
བཀའ་བསྡུར་ལྷྱིང་པོར་གནང་ནས་གཏན་འབྤེབས་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་འདྲ་ཞྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་གནང་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། དྲྱི་བ་ ༦ པ། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་མཐའ་མ་དྤེ་ཡྱིན། མཐའ་མ་འདྱི་གསལ་འདྤེབས་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་བདག་ར་གྱི་ཆྤེད་
དུ་ང་ཚོས་བདག་ྤེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་ལམ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། ང་ཚོའྱི་
རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ UNESCO དང་ UNICEF སོགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུར་ྤེ་བར་སྤེབས་
འདུག་སྙམ། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་དང་སོམ་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟ་དུས། རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སྐྱོབ་དྤེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ནང་ UNESCO དང་ UNICEF གྱིས་ལ་ཆགས་བསྡད་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལོའ་ིའཛིན་སྐྱོང་གྱིས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་
ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
UNICEF དྤེ་ Educational fund འདྲ་པོ་རྤེད། བཀའ་ལན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དགོས་ཀྱི་མྤེད་ན་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་དང་། དྲྱི་བ་ ༦ པ་
མྱིན་པར་བསམ་ཚུལ་ ༦ པ་བས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་ཨང་ ༩ པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡོད། ཟུར་འཛར་  
༡ པོ། དྤེའྱི་ནང་དུ་དགྤེ་སོང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་གྱི་ཆྤེད་དུ་སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠ གཅྱིག་བཞག་འདུག སྱིར་བཏང་དགྤེ་སོང་མའྱི་ཆྤེད་དུ་ ༢༠༡༢ ལོ་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདུལ་བ་འཛིན་པའྱི་མཁས་པའྱི་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ས་རཱ་ལ་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་ནས། དྤེའྱི་
མས་ཞྱིབ་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་འདྱི་འདྲའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་དུས། དྲྱི་བ་དྤེ་གང་ལ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། 
དགྤེ་སོང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་གང་ལ་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྲྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡང་བསྐྱར་དྲྱི་བ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་དགྤེ་སོང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་དྤེ་མཐུད་རྒྱག་རྒྱུ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པར་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་བ་རྣམ་པས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་གཏན་འབྤེབས་ནང་མུ་མཐུད་ནས་མས་ཞྱིབ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་མ་གྱིའྱི་ས་རཱ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ཆོས་
བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་མཁས་པ་གྱིས་རྤེ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ལ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་དང་། བོད་ཀྱི་གཞུང་ཆྤེན་
ཁག་ལ་མས་ཞྱིབ་གནང་ནས་ཕག་དྤེབ་གཅྱིག་བརྩམས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་གསུངས་གནང་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་
ན། ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཚར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕོགས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དྤེ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་བ་དང་སྐུ་ཚབ། མཁན་པོ་རྣམ་
པ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་ཨྤེ་ཐུབ་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་སྙན་སོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་མར་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
ཡང་བསྐྱར་དུ་མས་ཞྱིབ་དགོས་པ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དྤེར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱིར་འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་མ་གཏོགས་མཐའ་བསྡོམས་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། དྲྱི་བ་ཁག་འགའ་ཤས་ཡོད་ན་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེ་བས་ནས། དྲྱི་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དགོངས་དག སྱི་
འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། དྲྱི་བ་ ༢ པ་དྤེ་འདྲྱི་གནང་རོགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ལ་ལན་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་ཕག་ལས་དྤེ་ཚོ་གང་ཡག་
ཡག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གང་
མང་གྱིས་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོང་ཕྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ ༢ པ་དྤེ། གཞུང་ཆྤེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྐོར་དྤེ་ན་ནྱིང་ནས་འགོ་འཛུགས་
གནང་བ་རྤེད། འགོ་འཛུགས་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཁ་ྱིན་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱི་ལ་ཟབ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་ཡག་པོ་འགོ་
འཛུགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དང་པོའ་ིའཆར་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་
དམ་མྤེད། དྤེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡང་བསྐྱར་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། 
 
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 རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་བ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོག་
མའྱི་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་། ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ལོ་མང་པོའ་ིསྔོན་ནས་གསུངས་བཞག་པ་དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས། 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༡༢།༡༤།༡༥།༡༦ ྱིན་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལ་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་
ལ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་འཕྤེལ་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་སོམ་གཞྱི་དྤེ་ཕུལ་བ་རྤེད། ན་ནྱིང་སྔོན་མ་ལ་
ཡང་འདྱིར་ཞུས་མོང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་འཆར་ག་རྤེ་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་
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ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདྱི་བྤེད་དགོས། འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་མར་བཀའ་གཏོང་ས་ཞྱིག་མྱི་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ག་རྤེ་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ས་བོན་བཟོས་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྤེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག འདྱི་བྤེད་པ་ལ་འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ཚང་མ་ལ་ཕར་འབུལ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། རྤེས་མ་ལས་
གཞྱི་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་འཆར་འདོན་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་འདུག 
དགོངས་འཆར་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་མཁན་གྱི་འཐུས་མྱི་གཏོང་རོགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་
ལས་དོན་གང་ཡང་བྤེད་ས་མྱི་འདུག སོང་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་འཕྤེལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས། དྤེའྱི་ནང་ལ་
རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། གོས་ཆོད་གཅྱིག་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཚང་མས་མོས་མཐུན་འདུག དྤེ་གནང་
ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རྤེད། གོས་ཆོད་བཞག་པ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་
མས་སྙན་ཞུ་འབོར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་ཚོས་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཚོགས་ནས་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྙན་ཞུ་ྱི་ཤུ་
རྩ་གྱིས་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་ཡར་འདྤེམས་སྒྲུག་བྤེད་དུས་ས་སྐྱ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱིས་སྤེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཇྤེ་ཙམ་དྤེའྱི་
རྤེས་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སད་ཡོད་པ་རྤེད། Research རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཟྤེར་ན་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ྱིན་རག་པར་འཛིན་གྲྭ་
ལ་འགོ། དགྤེ་རྒན་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་སོབ་ཞུ་རྒྱུ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་སོབ་སོང་བྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རྤེད། སོ་སོ་རང་ྱིད་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་
ནའང་རྤེད། ཆོས་སྡྤེ་གང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ནའང་རྤེད། བསབ་པ་སོབ་གྤེར་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་གར་བཞུགས་ནས་ཁོ་
རང་གྱིས་སོབ་སྟོན་པ་ཞྱིག་བཙལ་ནས་སོ་སོས་རྩོམ་ཡྱིག་འབྱི། སོ་སོས་མས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་པ་ལ་ཟབ་སོང་
ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་དྤེ་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱིའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ད་ལྟ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། སྱིར་བཏང་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ལ་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པའྱི་ལག་ཁྱྤེར་ཡོད་པ་ཞྱིག་
དང་། ཡང་ན་མཁན་པོ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ལག་ཁྱྤེར་ཡོད་པ་ཞྱིག དྤེ་ཡང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིའགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འདྲ་མྱི་འདྲ་འདུག དྤེ་ལ་གང་
ལྟར་སོབ་སོང་མཐར་ཕྱིན་པ། སོབ་ཚད་མཐོ་པོ་ཐོན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་དུས་ད་ལྟ་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱི་ལ་ Research 
Methodology workshop གཅྱིག་བཙུགས་ནས་ལས་གཞྱི་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྱིང་མ་ 
༡ བཀའ་བརྒྱུད་ ༡ དགྤེ་ལུགས་ ༤ བོན་པོ་ ༨ ཇོ་ནང་གྱི་ ༢ བཅས་ ༡༦ ཕྤེབས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་ལ་ྱིན་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་
ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭས་མཐུན་སོར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདོད་པ་གང་བ་ཞྱིག་
བྱུང་སོང་ངམ་མ་སོང་ཞྤེ་ན། འདོད་པ་གང་བ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། འདོད་པ་གང་བྱུང་བར་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་
ཞུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་པ་དྤེ་ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟ་ས་སྐྱའྱི་ནང་ནས་ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། དྲྱི་བ་གསུམ་པའྱི་མཐའ་མ་དྤེ། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། གཞུང་ཆྤེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་
གྱི་ལས་གཞྱི་སྐོར་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་ ༡༡ པའྱི་སྐབས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་འབྤེལ་ཡོད་འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་ཆྤེར་བཞྤེས་བས་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་བརྩམས་པ་རྤེད། བརྩམས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གྲུབ་འབས་གང་ལ་གང་འཚམས་
ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ནང་ནས་མྱི་འབོར་མང་ཤོས་ཀྱི་ནང་ལ། གཞུང་ཆྤེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་མྱི་
འབོར་དྤེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མཁྱྤེན་རོགས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་
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གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ ༣ པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ས་རཱ་ལ་ཚོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གོང་སྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་ལ་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་ཆྤེན་མོ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་
དྤེ་ལག་ལྤེན་ལ་མ་བསྟར་བ་དང་། དྤེ་ལ་འགལ་རྤེན་ག་རྤེ་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ག་དུས་ལག་ལྤེན་ལ་བསྟར་འཆར་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་འཕྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གཞྱིར་བཞག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོན་ལམ་
ཆྤེན་མོ་ྱིན་ ༣ འཚོགས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་འཇང་དགུན་ཆོས་ཟྤེར་གྱི་མྱིན། བགོ་གྤེང་ཆྤེན་མོ་གྱིས་ཀ་བསྡོམས་པས་མུ་མཐུད་ནས་ཟླ་བ་
གཅྱིག་རྱིང་འཚོགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་ ༥༥ དང་། དྤེའྱི་ཐོག་དགྤེ་རྒན་ ༥ 
རྤེ་བས། བོན་གྱི་ ༢༥ དང་། ཇོ་ནང་གྱི་ ༢༠ བས་པའྱི་གངས་འབོར་ཞྱིག་ཚད་ལ་བཞག་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་
ལ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་རྱིང་མ་གྱིས་གནས་སྐབས་ཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བསམ་པ་ལ་འདྱིའྱི་གས་
དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་ལ་མཐུན་ལམ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་ལ་གོ་རོགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཆྤེན་
ལ་བརྩྱིས་ནས། ཕུག་རྒྱང་རྱིང་པོ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལན་བཀའ་བརྒྱུད་དང་རྱིང་མ་གྱིས་
བཅར་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་སྐྱ་དང་བོན། དགྤེ་ལུགས་བཅས་གཅྱིག་ཚོགས་བཞག་ན་དགའ་ས་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་བས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བས་ནས་བར་
ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ང་ཚོས་ག་རྤེ་བས་ནའང་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
ནང་ནས་ག་རྤེ་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས་ནའང་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ང་ཚོས་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ཞྤེ་
ན། བཀའ་བརྒྱུད་དང་རྱིང་མ་གྱིས་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བརྒྱུད་དང་རྱིང་མ་གྱིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི་དྤེ་གདན་འདྲྤེན་
ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བས་ཙང་དགྤེ་ལུགས་དང་བོན་དང་ས་སྐྱའྱི་འཐུས་མྱི་གྱིས་རྤེ་ཕྤེབས་ནས། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཐབ་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་
དུས། ྱིན་དང་པོ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་ྱིན་གྱིས་པ་དྤེ་ལ་ཁོང་ཚོས་དྤེ་ཡག་པོ་འདྲ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་
ཚོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་ལ་མཐུན་ལམ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་གོ་རོགས་ཆྤེ་རུ་སྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་
བརྒྱུད་དང་རྱིང་མ་གྱིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག་པས། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཐག་གཅོད་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་པོ་དང་ཡག་པོ་འདྲ་
ཞྱིག་མྱི་འདུག་པས། ཚོགས་འཆར་འདྱི་ཕྱི་འགངས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་འགངས་བས་ནས་རྤེས་མ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་རྱིང་མ་གྱིས་བགོ་
གྤེང་ཆྤེན་པོ་དང་སོན་ལམ་ནང་དུ་མ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་རྤེས་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྤེབས་རོགས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཚོགས་འདུ་
ཕར་འགངས་བས་ནས་ལུས་པ་རྤེད། ཚོགས་འདུ་རྤེས་མ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་ནས་སྐུ་ཚབ་གྱིས་རྤེ་ཕྤེབས་རོགས་ཞྤེས་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་
ཡོད། ཁོ་ཚོ་ཕྤེབས་སོང་ན་ལོ་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཙམ་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་བྤེད་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་བཅང་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས་
ཚོགས་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཚོགས་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་བརྒྱབས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི། ཟུར་འཛར་ ༡ པོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད། སྔོན་མ་ ༢༠༡༡་་་
༢༠༡༢ ལོར། ས་ཡ་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་འདུག སྔོན་སོང་དྤེ་ལ་འབུམ་གཅྱིག་དང་སྟོང་ཕག་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ཙམ་ལས་འགོ་སོང་
བཏང་ཐུབ་མྱི་འདུག དྤེའྱི་སྔ་ལོ་ལ་འབུམ་བདུན་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་འདུག ད་ལོའ་ིལོ་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག དྤེ་ཙམ་
ཞུ་དགོས་པའྱི་ལས་འཆར་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དྤེ་ག་པར་སྤེལ་འཆར་ཡོད་དམ། འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོ་སྐོར་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་
རྒྱ་གར་ནང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་ཐུག་སོང་། ང་ཚོ་ནང་པ་ཡྱིན་ནའང་ནང་ཆོས་ལ་གོ་རོགས་མྤེད་སྟབས། བ་མ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་ནང་པའྱི་
ལྟ་གྲུབ་སོགས་གོ་རོགས་སྤེལ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། སྔོན་མ་ནས་ཧྱིན་སྐད་ཐོག་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གོ་སྱིག་ཡོད་
གསུངས་པ་རྤེད། ད་ལྟར་ཡང་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱ་གར་བ་ནང་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན། ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་མྱི་ཤྤེས་མཁན་གྱིས་མ་འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དྤེ་ཁོང་ཚོར་ནང་ཆོས་
ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སོབ་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་དྤེ་འདྲ་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ཁོང་ཚོ་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་ཕྤེབས་སྐབས་རྒྱ་གར་བ་ནང་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་
འདྲ་ཐུག་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་ནང་པ་ཡྱིན་ཡང་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཁྱྤེད་ཚོའྱི་བ་མ་དགྤེ་བཤྤེས་དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་ནས་ང་ཚོར་ནང་
ཆོས་ངོ་སོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དྤེ་ཞུ་
མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་དགོངས་བཞྤེས་ཏན་ཏན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་མ་བྱུང་ཡང་། ྤེ་ཆར་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དཔྤེར་ན། ཤྱི་ལང་ཀ་དང་། འབར་མ། ཐའྤེ་ལྤེནཌ་སོགས་ཀྱིས་ང་ཚོ་ཐྤེག་ཆྤེན་ཐོག་ལ་དགོངས་
ཚུལ་འདུག གཞན་རྒྱ་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་བ་ཆྤེན་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་ན། ཆོས་ཞུ་
མཁན་དང་ཆོས་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་བས་ནས། བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ལ་རྩད་གཅོད་བས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འདྲའྱི་བ་ཆྤེན་གདན་
འདྲྤེན་ཞུས་ནས་ནང་པའྱི་ཐྤེག་ཆྤེན་གྱི་མས་ལྤེན་བྤེད་སྟངས་དང་། སྒོམ་སྒྲུབ། སྱིབ་པ་སོང་སྟངས་ལ་གསལ་བཤད་བྤེད་རྤེས་གནང་དགོས་
ཞྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། བཀའ་ཕྤེབས་པ་བཞྱིན་དུ་ལྡྱི་ལྱི་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་ནས་ཕག་བྱིས་ཐྤེངས་གྱིས་ཕུལ་ཡང་ལན་རག་མ་སོང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་ན་དགའ་དགའ་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་དཱ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད། ཁོ་ཚོ་ལ་
ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ལ། ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡང་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་ངོ་མ་དྤེ་མ་རྤེད། ད་ལོའ་ིལོ་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག ད་ལོ་དངུལ་འབོར་ལོ་སྔོན་མ་ལས་མང་བ་བཞག་འདུག 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་འཆར་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གསུང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་བ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྤེད་མཁན་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ང་ཚོས་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱིར་ཟབ་སོང་ཞྱིག་
སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟབ་སོང་དྤེ་ཧྱིན་དྷྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་ཐོན་རྤེས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་
ནང་ཆོས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་རྩྱིས་འགོ་དྤེར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྤེས་པར་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ལོར་འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་བཏང་འདུག ད་ལོ་འབུམ་ ༡༥ དང་ཁྱི་ 
༥ གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དངུལ་འབོར་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་འཆར་ག་རྤེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ཆ་ས་གནས་ཁག་ ༣༩ ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྱིག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་
བར་དུ་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཉུང་མཐར་ལོ་རྤེར་ཐྤེངས་གསུམ་རྤེ་སྤེལ་དགོས་ཞྤེས་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་སོད་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ཟླ་ཤས་སྔོན་ལ་ཅན་དྷྱི་གྷར་ལ་མཁས་པ་
གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་མཐོ་སོབ་ཏུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བས་པ་རྤེད། བོད་པ་མ་ཟད་ས་མཚམས་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཡང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཕན་ཐོགས་
པོ་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡང་གཅྱིག་སྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་འགོ་སོང་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་འདུག ལྡྱི་ལྱི་ལའང་བོད་པ་མ་ཟད་ས་
མཚམས་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཡང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཕན་ཐོགས་པོ་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་བཞྱིན་
ཡོད། འགོ་སོང་ཡང་ཆྤེ་རུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་གྲུབ་སོང་ངམ། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་གྱིས་རང་ཡོད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཨང་ ༡༧ པ། ཆོས་ཚོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་འབུམ་ 
༢༧ ཞུས་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཆོས་ཚོགས་དྤེ་ྱི་མ་གསུམ་ལ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོར་དངུལ་འབོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག ཆོས་
ཚོགས་དྤེ་གང་ན་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་མྱི་དྤེ་ཚོ་སྔོན་མ་ལས་མང་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གང་འདྲ་རྤེད། དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྩྱིས་དང་འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་ཚོ་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསུང་རོགས་གནང་། སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་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 ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། འཆར་ཅན་ཡོད་
པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ཉུང་མཐར་ཐྤེངས་གསུམ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཐོག བྤེ་བག་ལྡྱི་ལྱི། སྤེང་ལོར། མྤེང་ལོར། ཅྱི་ན་ཡྱི། ཝྱི་ཇྤེ་ཝ་རཱ་སོགས་ལ་
སོབ་ཁྱིད་གནང་བ་དམྱིགས་བསལ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་ལྷོ་ཕོགས་དགོན་སྡྤེ་ཞྱིག་དང་མམ་འབྤེལ་ཐོག་མཐོ་
སོབ་འགྱིམ་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༢ ལ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ། 
ཟབ་སོང་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་གྱི་ཕོགས་དང་། སོབ་མ་རྣམ་ལ་ཕོགས་དང་ཟུར་ཕོགས་ཟླ་རྤེའྱི་ལག་སྣྤེ། ཞལ་ལག་སྡོད་ཁང་སོགས་གོ་སྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཟྤེར་ནས་འདུག དགོན་པ་དྤེ་རྒྱུད་སད་རྤེད་འདུག མྱི་སུམ་ཅུ་སོ་གྱིས་དྤེ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་ལྷ་སུམ་ཅུ་སོ་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེན་
འབྤེལ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག གཞན་པ་ཆོས་ཚོགས་སྐོར་དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་གནད་ཡོད་ཀྱི་མཁན་
པོ་དང་། དབུ་འཛིན་རྣམ་པ། བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་བསྡུ་བསྐོང་གྱིས་
ྱིན་གསུམ་རྱིང་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ། ཚོགས་མྱི་རྣམ་པའྱི་བཞུགས་གནས་དང་ཞལ་ལག་སོགས་ཀྱི་བཀོད་སྱིག་ལམ་གོན་འབུལ་རྒྱུ་
སོགས། ལམ་གོན་ལ་འབུམ་ ༡༧ མགོན་ཁང་དང་གསོལ་ཚིགས་ལ་འབུམ་ ༦ ཟུར་ཕོགས་ལ་འབུམ་ ༢ ཡྱིག་ཆའྱི་དཔར་བསྐྲུན་ལ་ཁྱི་ ༥ 
དཔར་བསྐྲུན་ལ་ཁྱི་ ༥ ཙག་ཙིག་ལ་འབུམ་ ༡ བསྡོམས་ནས་འབུམ་ ༢༧ དྤེ་རྤེད་འདུག 

 

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 རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་དང་མམ་སྤེལ་ཐོག་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད། མཐོ་སོབ་ཁག་ནས་
སོབ་གྲྭ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༢ ལ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་སོང་གྱི་གསར་གཏོད་
ཅྱིག་སྤེལ་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་གསལ་བསགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུམ་ཅུ་སོ་གྱིས་དྤེ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་ལྷ་སུམ་ཅུ་སོ་གྱིས་ལ་ཚད་
བཞག་ནས་རྒྱུད་སད་དང་མམ་འབྤེལ་གནང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ད་ལྟ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་
ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༣༢ ལ་ནང་ཆོས་གོ་རོགས་སྤེལ་བ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་གསར་གཏོད་ག་རྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་སྐྱོན་དང་དགྤེ་གང་
ཡོད་པ་དྤེ་རྱིམ་པར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ས་ཡོད་པ་རྤེད། གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་འབུམ ༢༧ དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་
གྱིས་བ་ཆྤེན་དང་། གདན་ས་ཁག་གྱི་མཁན་པོ་རྣམ་པ། དྤེ་བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལོ་གྱིས་
ཙམ་མཚམས་ནས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༡༤ ནང་ལ་འཚོགས་པའྱི་ལས་འཆར་སྤེལ་ཡོད། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་འབུམ་ ༢༧ དྤེ་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་འདྲྱི་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༦ པ། ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ིནང་དུ་རྱིས་མྤེད་བགོ་
གྤེང་དང་སོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་
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གནང་སོང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་བཞྱིན་དུ་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་འབུམ་ ༣༣ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས། ཆོས་
བརྒྱུད་ཆ་ཚང་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྒང་དྤེ་ལ་རྱིས་མྤེད་སོན་ལམ་ཟྤེར་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་དྤེའྱི་སོན་ལམ་དྤེ་འཚོག་པ་
ཡྱིན་ན་སོན་ལམ་དྤེའྱི་སྒང་གྱི་ཞལ་འདོན་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ག་རྤེ་ག་སྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ཟུར་འཛར་ཨང་ ༡ པོའ་ིརྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༦ ནང་དུ་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་དང་སོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་ཞྤེས་
བཀོད་འདུག ད་ལྟ་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་འཛོམས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་ལ། མ་འོངས་པར་འཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་ཚོགས་ཐུབ་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཆ་ཚང་ལ་ཁྱབ་
པའྱི་འདོན་ཆོ་དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་འདོན་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་མྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་རོག་ག་ཚ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་དང་འཕད་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོའྱི་འབད་བརྩོན་དྤེ། སྱིར་བཏང་ལས་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་འཆར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་
ངལ་མ་འཕད་པ་དང་རོག་ག་མྤེད་པར། ཤར་ཤར་འགོ་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང་ཤར་ཤར་བྤེད་ཆོག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ལ་
གདོང་ལྤེན་བས་ནས། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྤེས་དང་མཐུན་ལམ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
འདུག འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཚོགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིསོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་རྤེ་ལོ་ལྟར་
བཞྱིན་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ང་ཚོས་ག་རྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་མམ་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སོན་
ལམ་ཆྤེན་མོ་འཚོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་པོའ་ི
འཆར་གཞྱི་དྤེ་ལ་རྱིང་མའྱི་ནང་ནས་དགྤེ་འདུན་པ་ ༥༠ དང་དགྤེ་རྒན་ ༥ བཅས་ ༥༥ བརྩྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་ཁོངས་ནས་
དགྤེ་འདུན་པ་ ༥༠ དང་དགྤེ་རྒན་ ༥ དང་། དྤེ་བཞྱིན་ས་སྐྱའྱི་ཁོངས་ནས་དགྤེ་འདུན་པ་ ༥༠ དང་དགྤེ་རྒན་ ༥ བཅས་ ༥༥། དགྤེ་ལུགས་
ཁོངས་ནས་དགྤེ་འདུན་པ་ ༥༠ དང་དགྤེ་རྒན་ ༥ བཅས་ ༥༥ ། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཁོངས་ནས་དགྤེ་འདུན་པ་ ༢༥ དང་དགྤེ་རྒན་ ༢ བཅས་ 
༢༧། ཇོ་ནང་ཁུངས་ནས་དགྤེ་འདུན་པ་ ༢༠ དང་དགྤེ་རྒན་ ༢ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་དགྤེ་འདུན་པ་ ༢༦༩ ཕྤེབས་ནས་སོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་
འཚོགས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་རྤེད། དྤེ་ག་འདྲ་བས་ནས་འཚོགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེ་ན། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་མ་འཚོགས་གོང་ལ་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཐག་བཅད་ནས་བྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
ཚོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་འཐུས་མྱི་གྱིས་གྱིས་གསུམ་གསུམ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཕྤེབས་ནས། དཔྤེར་ན་
སོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་ཞྱིག་འཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་ཞལ་འདོན་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག འགོ་སྟངས་སྱིག་གཞྱི་དང་སྱིག་འཛུགས་ག་རྤེ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཚང་མ་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་བགོ་གྤེང་ཆྤེན་མོ་ྱིན་ ༢༧ ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་བགོ་གྤེང་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཞལ་འདོན་ག་རྤེ་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་མཁས་པ་དང་མཁན་པོ་དྤེ་འདྲ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས། སོ་སོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་དྤེ་
དག་ངོ་སོད་བྤེད་རྤེས་དང་། སྒྲུབ་པ་སོང་སྟངས་མས་ལྤེན་བྤེད་སྟངས་དྤེ་དག་ཕན་ཚུན་ངོ་སོད་བྤེད་རྤེས་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྤེས་བྤེད་རྒྱུ་
གཞྱི་བཞག་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱི་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གྲུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་ཐུབ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འབད་
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བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་འདྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་ཕུག་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་
བཀོད་ཡོད་དུས། འབད་བརྩོན་ཞུས་ན་རྱིམ་པས་འགྱིག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ། ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ།ི རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༢ པ། 
མྱིང་དྤེ་ལ་གྲྭ་བཙུན་སྱིག་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་འདུག་བསམས་སོང། དྲྱི་བ་
འདྱི་ངས་མ་ཤྤེས་ནས་དྲྱི་བ་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས། ཤྤེས་ནས་དྲྱི་བ་བཀོད་ཀྱི་མྤེད། ཚོགས་ཆུང་འདྱི་མདོར་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཆོས་
དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་བས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་བྤེད་དུས། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལ་མྱི་
འགོ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་ཆུང་གང་འདྲ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལོ་རྤེ་ལྷན་ཚོགས་ག་ཚོད་གནང་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། འོག་ཏུ་འགོ་སོང་ལ་ངས་མ་ཤྤེས་པ་མྱིན་ན་ ༡༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་བཞག་མྱི་འདུག མྱིང་དྤེ་ལ་གྲྭ་
བཙུན་སྱིག་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྤེས་མྱིང་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཏགས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་གྲུབ་ཆ་དང་། ཕག་ལས་དང་
གནས་ཡུལ་ས་ཆ་ག་པར་ཡྱིན་མྱིན་སྐོར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསལ་པོ་ཆགས་སོང་ངམ། འོ་ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གྲྭ་བཙུན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྔོན་མ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེས་ཕག་ལས་ག་
རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། རྡ་རམ་ས་ལ་སོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་དང་དྤེ་འདྲ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་སྱིག་འཛུགས་བཟོ་
རྒྱུ་དང་། ལས་འཆར་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་དག་གྲྭ་བཙུན་སྱིག་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཡྱིན་ནའང་དྲང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་
དྤེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། སྐབས་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་སོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་ཚོགས་དུས་སྱིག་འཛུགས་བཟོ་རྒྱུ་སྱིག་ལམ་བཟོ་རྒྱུ་དང་
ལྟ་རོག་དྤེ་འདྲ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་སོང་མ་གཏོགས། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དོ་སྣང་བྤེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། འདྱི་རྤེད་འདུག 
གྲྭ་བཙུན་སྱིག་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་དང་སྱི་ཆོས་ཆྤེན་མོའ་ིསྐབས་འཁོར་ག་དང་གསོལ་དོད། གཞན་ཡང་ཙག་
ཙིག་འགོ་གོན་ལ་དམྱིགས་ནས་གནང་གྱི་འདུག ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
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 ངས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ིརྩྱིས་འགོ་
ཨང་ ༢༠ ཐམ་པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དགྤེ་བཤྤེས་མ་གསུངས་ནས་དངུལ་འབོར་ ༡༦༠,༠༠༠ མན་ཙམ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་དྲྱི་བ་གྱིས་གསུམ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་རྤེ་བས་ནས་ཞུ་དགོས་སམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དགྤེ་བཤྤེས་མ་རང་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་བས་ན་
ཆོག) ལགས་སོ། དྲྱི་བ་ཚང་མ་མམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ཡྱིན་ནམ་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། སོབ་ཡོན་དང་
འཚོ་སྣོན་ཡྱིན་ན་བཙུན་མ་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དགྤེ་བཤྤེས་མ་ཡོད་དམ་མྤེད། ཡོད་ན་
ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་སྒོར་མོ་ ༡༦༠༠༠༠ དྤེ་སོབ་ཡོན་མ་རྤེད་ལ་འཚོ་སྣོན་ཡང་མ་རྤེད། འོ་ན་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། 
དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་དོ་དམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ང་ཚོས་གསར་གཏོད་ཀྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས་བཙུན་མ་ ༢༧ 
གྱིས་རྒྱུགས་སད་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུགས་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་དྲྱི་བ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཁས་པ་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་འདྲའྱི་འགོ་གོན་ཆྤེད་དུ་དང་རྒྱུགས་སད་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་འགོ་སོང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་བཞག་པ་རྤེད། གྱིས་ཐད་ནས། ན་ནྱིང་ 
༢༧ གྱིས་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་ ༢ ཀྱིས་རྒྱུགས་མ་འཕོད་པ་རྤེད།  ༣ གྱིས་ཨང་དང་པོ་རག་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༥ ཡྱིས་ལོ་དང་
པོའ་ིརྒྱུགས་འཕོད་ནས་སོབ་སོང་བྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད། ད་ལོ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ ༡༡ གྱིས་བསྐྱར་དུ་སྙན་ཞུ་འབོར་སོང་། དྤེ་བྤེད་དུས་ལོ་བཞྱི་ལ་མུ་
མཐུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། འདྱི་ནས་སོབས་པ་མཐོ་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བཙུན་མོ་ཚོས་ཧ་ཅང་བསབ་པ་སོབ་གྤེར་ཡག་པོ་
གནང་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཡང་སོབས་པ་ཡོད་པ་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ལོ་མང་པོའ་ིསྔོན་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
གསུངས་བསྡད་པ་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཐུབ་པ་ད་རྤེས་གཞྱི་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་འདྱི་གསར་གཏོད་གཅྱིག་ཀང་ཡྱིན་ལ་རང་ཁ་
རང་གསོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། གཅྱིག་སྱིལ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རང་ཁ་རང་གསོ་༼གསར་གཏོད་༽དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། ད་
ལྟའྱི་བར་དུ་བཙུན་དགོན་ྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་རྩ་བདུན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཚང་མ་དགྤེ་བཤྤེས་མ་གཏོགས་དགྤེ་བཤྤེས་མ་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་སོ་སོ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་མ་དྤེ་དག་སོ་སོའ་ིམཁན་པོ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་རྤེད། ཚང་མ་ཆགས་ཀྱི་
རྤེད་བསམས་ནས་དྤེ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལོ་གཅྱིག་ཚར་བ་རྤེད། ལོ་གསུམ་གྱི་རྤེས་སུ་དགྤེ་བཤྤེས་མ་ྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཤྱིག་ཐོན་པའྱི་
འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་ཐོན་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བོན་གཞན་པ་ཚོ་ལ་གཏམ་བཟང་བཤད་རྒྱུ་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ལས། གཅྱིག་དྤེ་མྱིན་ནམ། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་
བསྟན་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་རང་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས། ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ི
རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༥ པ། ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ཏུ་ཚན་རྱིག་སོབ་ཁྱིད་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ནང་ལ་སྔོན་རྩྱིས་ ༡༦༦༠༠༠༠ 
འདུག ད་ལྟའྱི་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལ་སྟོང་པ་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་པ་རྤེད་དམ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་དོགས་འདྲྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསལ་པོ་ཆགས་སོང་ངམ། རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༥ དྤེ་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ཏུ་ཚན་རྱིག་སོབ་ཁྱིད་ཅྤེས་པར་ན་ནྱིང་འབུམ་ ༡༦ དང་ཁྱི་ ༦ བཞག་འདུག 
ད་ལོ་མྱི་འདུག ད་ཆ་ལས་གཞྱི་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་པ་རྤེད་དམ་གང་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ཏུ་ཚན་རྱིག་སོབ་ཁྱིད། ཚན་རྱིག་སོབ་ཁྱིད། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དགོན་པ་ ༡༠ ལ་ཚན་རྱིག་དགྤེ་རྒན་ལ་ང་ཚོས་ཕོགས་སད་ནས་སོབ་
ཁྱིད་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འགོ་གོན་ཆྤེན་པོ་མྤེད་པ་འདྲ་པོ། མྤེད་ཟྤེར་ནའང་གདན་ས་
ཁག་རྤེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་རྤེད། བཤད་གྲྭ་ཁག་ནས་ང་ཚོ་ལ་དགྤེ་རྒན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དགྤེ་རྒན་ང་ཚོས་ག་སྱིག་བས་ནས་ཚན་
རྱིག་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ཕོགས་གཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གདན་ས་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་ ༡༠ 
ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད། དགྤེ་རྒན་གཏོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ལ་ཕོགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོད་ཀྱི་ཡོད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ འཆར་ལོའ་ིནང་ལ་སྔོན་རྩྱིས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད།) དྤེ་གང་
འདྲ་རྤེད། ཧ་གོ་མ་སོང། ཞུས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་སྙམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལས་ཁུངས་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ན་ལན་རྤེས་ལ་གནང་
རོགས་གནང།) ལན་རྤེས་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
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 བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་དང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་དྲྱི་བ་དྤེ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཆ་ནས་དྲྱིས་ཚར་བ་འདྲ་པོ་ཆགས་
སོང། དང་པོ་བསམ་ཚུལ་དྤེ་གཞུང་ཆྤེན་ཁག་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དྤེ་ཡྱིན། གཞུང་ཆྤེན་ཁག་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དྤེ་༸གོང་ས་
མཆོག་ཡྱིན་ནའང་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ནས། ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གནང་ཕོགས་འདྲ་པོ་དྤེ་གཞུང་ཆྤེན་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ལ། དབུ་མ་དང་ཕར་ཕྱིན། རྣམ་འགྤེལ། མཛོད། འདུལ་བ་ཐོག་ནས་
དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མར་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རང་ྱིད་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་འདྲ་པོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེར་ན་གདན་སའྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཏོན་དང་མ་བཏོན་མ་གཏོགས་དབུ་མ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་པ་རྤེད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྣམ་འགྤེལ་རྱིགས་
གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཤྤེས་ཚད་ཆ་ཚང་ཚང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་སྟངས་མ་ཤྤེས་
པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
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ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ནམ་རྒྱུན་ལྟ་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་དྤེ་བདག་ཅག་སྟོན་པ་ཁོ་རང་ཡྱིན་ན་
ཡང་ནད་པ་དང་སན་པ་ལ་དཔྤེ་བངས་ནས་མར་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་ད་ལྟ་སན་པ་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་
འཛིན་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མྱིག་རང་པའྱི་ཐོག་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བྤེད་མཁན། ཀད་པའྱི་ན་ཚ་གཅྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་
རྐང་འཛིན་བྤེད་མཁན་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། དཔྤེ་དྤེ་ཡྱི་རྱིག་པ་ཚུར་བཀར་བས། ང་ཚོའྱི་མྱིག་གྱི་ན་ཚ་དང་ཀད་པའྱི་ན་ཚ་དྤེ་
ཚོའྱི་གངས་དྤེ་ོན་མོངས་དུག་གསུམ་ལ་སར་ནས་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདོད་ཆགས་ཞྤེ་སྡང་གཏྱི་མུག་ལ་སར་ནས་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ཆྤེན་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དཔྤེར་ན་ཁོང་ཁོ་ལ་གྤེན་པོ་བསྟྤེན་སྟངས། དཔྤེར་ན་གཅྱིག་སྔོན་བོན་གྱི་དམ་པ་
མང་པོས་སོ་སོའ་ིམས་ལྤེན་དང་འབྤེལ་ནས་ཁོང་ཁོའ་ིགྤེན་པོ་བསྟྤེན་སྟངས་བཟོད་པ་སྒོམ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྣ་ཁ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བས་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དྤེ་ཁོང་ཁོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གྤེན་པོ་བསྟྤེན་སྟངས། བཟོད་པ་སྒོམ་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་ཚང་མ་
ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་སོ་སོ་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྲྱི་བ་དྤེ་གཞྱི་རྩའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྤེའྱི་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་སོང། ད་ལྟ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༥ ཆོས་སྡྤེ་ཁག་
ལ་ཚན་རྱིག་སོབ་ཁྱིད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ལ་ཚན་རྱིག་སོབ་ཁྱིད་ཅྤེས་པ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཧ་ལས་པའྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་རབས་
དང་མཐུན་པའྱི་ནང་ཆོས་ཕྱི་ལོགས་ལ་དར་སྤེལ་དང་། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་དགོས་མཁོ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཏྤེ་དགོངས་གཞྱི་
གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་གདན་ས་ཁག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཚན་གྱི་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་བཅུག་པ་ཙམ་དུ་
མ་ཟད་དགྤེ་ལུགས་རྒྱུགས་སོད་ཆྤེན་པོའ་ིསོབ་ཚན་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་ཚན་བཅུག་པ་དང་། ད་ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་འགོ་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་རྩྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་པད་ཤག་དྤེ་མྤེད་
པར་བརྤེན། རང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་པ་མྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་དྭོགས་པ་དྤེ་ཤར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་ནས་དྲྱི་བ་ཡོང་རྒྱུ་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་གང་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་སོབ་ཚན་ཁྱིད་སྟྤེ། 
ཆོས་རྱིག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས་དགྤེ་རྒན་ཕྤེབས་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གང་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་དྤེབ་བོད་ཡྱིག་དང་དབྱིན་ཡྱིག་སགས་མའམ་ཡང་ན་བོད་ཡྱིག་སྒང་ལ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདྲ་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར། ད་ལྟ་གདན་ས་དང་ཆོས་སྡྤེ་
ཁག་གྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་ས་དྤེ་ལ་ཆ་རྤེན་དུ་སོབ་དྤེབ་དྤེ་འདྲ། དགྤེ་འདུན་གྱིས་གསུམ་བར་ལ་སོབ་དྤེབ་རྤེ་རྤེ་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་ད་ལྟ་འཕད་དང་འཕད་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་ན་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་ཆྤེན་
བཀའ་པོད་ལྔའྱི་ཐོག་ལ་བསབ་པ་སོབ་གྤེར་བས་ནས་དྤེའྱི་སྒང་རྒྱུགས་སད་ནས་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིགས་
གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་གང་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྱིགས་པ་གཅྱིག་སྒང་ལ་རྐང་འཛིན་ནས་སོབ་སོང་བ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེང་དུས་འགོ་
ལུགས་གཅྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དགོངས་པ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་
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གཞྱི་བཞག་ནས་ང་ཚོས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ལས་འཆར་དྤེ་སྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གནང་ཕོགས་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔྤེར་
ན་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་ཆྤེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་ལོ་དྲུག་གཟྱིགས་བས། རྒྱུགས་འཕོད་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཆགས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་པ་གཅྱིག་སྒང་ལ་སོབ་སོང་བྤེད་ཡོད་པ་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་དྤེས་གཞུང་ཆྤེན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལྔ་ལ་གཟྱིགས་ནས་ལོ་བཞྱི་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཞྱིག་གནང་
པ་ཡྱིན་ན། འདུལ་བ་སྒང་ལ་ཡྱིན་ན་འདུལ་བ་གཅྱིག་པུ། མཛོད་སྒང་ལ་ཡྱིན་ན་མཛོད་གཅྱིག་པུ། ཚད་མ་སྒང་ལ་ཡྱིན་ན་ཚད་མ་གཅྱིག་པུ། 
སྔགས་སྒང་ལ་ཡྱིན་ན་སྔགས་གཅྱིག་པུ། རྱིགས་པ་གཅྱིག་རང་སྒང་ལ་བསབ་པ་སོབ་གྤེར་ལོ་བཞྱི་རྱིང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དངོས་གནས་
དྲང་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་གཞྱི་བཞག་
ནས་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འདྱི་ཚོ་གསར་བཏོད་བས་པར་བརྤེན་རྱིམ་པས་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་དུས་གཏོང་ཆོག་གྱི་རྤེད་སྙམ། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དྲྱི་བ་དྤེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་ཚན་རྱིག་འཁྱིད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གདན་ས་ཁག་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརྩྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བཤད་སྒྲུབ་
བསྟན་པ་གོང་འཕྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དགོན་སྡྤེ་དང་བཤད་གྲྭ་གང་དུ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཚན་རྱིག་བསབ་པ་སོབ་གྤེར་བྤེད་
འདོད་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་
རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཕག་དྤེབ་ལ་མཚོན་ན། དཔྤེ་མཛོད་ཁང་ནས་མང་པོ་བསྒྱུར་འདུག ཧ་ལས་པའྱི་སྤུས་དག་པོ་བཟོས་འདུག 
དྤེར་བརྤེན་ཚན་རྱིག་སོབ་དྤེབ་དང་པོ་གྱིས་པ་གསུམ་པ་བས་ ནས་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་བས། ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པོ་བསྒྱུར་གནང་འདུག དྤེར་
བརྤེན་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་གྱི་དབུ་འཛིན་དང་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཡར་རྒྱས་ཆྤེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་དང་ལས་
འཆར་ཆྤེ་རུ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ Dalai Lama 
Institution གྱི་ Director བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སུད་སྱི་ལཎ་ཉྱིའྱི་གྷོང་
དྷ་མ་ནམ་ཐཱ། ཁོ་རང་ནང་པའྱི་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་ཚན་རྱིག་སོབ་འཁྱིད་བ་རྒྱུར་འགན་ཆྤེན་པོ་འཁྱྤེར་ནས་ཐྤེངས་མ་མང་པོ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མ་རྤེད། རྒྱ་ཆྤེ་རུ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུ། ཡར་རྒྱས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་
དགོངས་པ་རབས་དང་རྱིམ་པ་བཞྤེས་ཏྤེ། བསམ་བོ་བཏང་ནས། ལས་འགུལ་སྤེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ལོའ་ིའཆར་ལོའ་ིརྩྱིས་འགོའ་ིནང་ལྤེན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དྤེ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྩྱིས་ཤོག་ཨ་མའྱི་ནང་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ༡་༤ ཡྱི་ཅ་པ། 
ནང་དོན་དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེང་དུས་ཚན་རྱིག་ངོ་སོད་ཅྤེས་པའྱི་ནང་ལ་འབུམ་ ༧ དང་སྟོང་ཕག་ ༧༩ ཆགས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་ནང་བཞྱིན་དྲྱི་བ་རྤེ་རྤེ་བཏང་ནས་ལན་རྤེ་རྤེ་འདྤེབས་རྒྱུ་དང་། དྲྱི་བ་མཐའ་མ་གཅྱིག་
ལྷག་བསྡད་ཡོད། དྲྱི་བ་མཐའ་མ་གཅྱིག་དྤེ་སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་མར་བཞུགས་རོགས་གནང། 
གོང་དུ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་དང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན་གསུངས་སོང། བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་དང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་བཏང་ཚར་སོང་། སོབ་དྤེབ་ཀྱི་སྐོར་དྤེ་
ལ་ད་ལྟ་ལན་ཐྤེབས་པ་འདྲ་པོ་ཆགས་སོང། ཡང་བསྐྱར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཨ་
ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་དང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཁོང་གྱིས་འདྱི་ལྟར་
གསུངས་ཡོང་དུས་ཡང་བསྐྱར་དྲྱི་བ་གཅྱིག་སྤེབས་སོང། ད་ལྟ་དཔྤེ་མཛོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་མཐོ་སོབ་དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དང་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་དཔྤེ་ཡག་པོ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དགོན་སྡྤེ་ཁག་གྱི་
ནང་ལོགས་ལ་ཚན་རྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་བསྡད་སའྱི། ད་ལྟ་སོབ་ཁྱིད་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་བསྡད་སའྱི་ས་གནས་རང་ལ་བཅར་
ནས་ཁོང་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་གང་དང་གང་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་གནང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 དྲྱི་བ་དྤེ་གང་རྤེད་དམ། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསལ་པོ་ཆགས་སོང་ངམ། ཡང་བསྐྱར་དྲྱི་བ་
གཏོང་དུ་བཅུག་གམ། ས་གནས་ཁག་སོ་སོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར།) ང་ཚོས་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ ༡༠ ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་ཁྱིད་
གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མཐུན་རྤེན་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོ་ལ་མར་བཅར་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་འདུག་དང་མྱི་
འདུག་གནང་དགོས་གསུངས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ ༡༠ ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ། ཟླ་དྲུག་དྲུག་ལ་ལས་
བསྡོམས་རྤེ་ཡར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་ཁྱིད་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད། སོབ་ཕྲུག་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་ལ་ང་ཚོར་
ལས་བསྡོམས་རྤེ་ཡར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཚགས་ཚུད་དུ་དང་ཡང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་ཚོ་
དགོན་སྡྤེ་ཁག་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་
ཡྱིན་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མཐའ་མ་སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚན་རྱིག་སོབ་ཁྱིད་དང་འབྤེལ་བ་
ཡྱིན། དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། འདྱི་ནས་མར་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བསྱིགས་ཡོད་པ་
རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ལོ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་ Science meets Dharma རྤེད།  དྤེ་སྔོན་མ་
གོས་ཚོགས་གཅྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ད་ལྟ་ Science meets Dharma དང་ Dalai Lama Institute For Higher 
Education ཟུང་འབྤེལ་གྱིས་དགྤེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་ ༢༤ ཡས་མས་ཞྱིང་ལ་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་འབུལ་རྒྱུ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་བང་
སྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་གང་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། ཚན་རྱིག་སོབ་སོང་བ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་བསྐྱར་ལྡབ་བྤེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ ༡༠ ལ་དགྤེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང། དྤེའྱི་དགོན་སྡྤེ་ཁག་དྤེ་གང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དགྤེ་རྒན་དྤེ་
ཚོ་ཡང་དགྤེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྤེད་དམ་ང་ཚོ་མྱི་སྐྱ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒན་ལགས་དྤེ་ཚོ་ཕོ་
མོ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་ལ། གང་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། དགྤེ་འདུན་
པ་ལ་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་དྤེ་ཡང་བུད་མྤེད་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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 ད་ལྟ་དགོན་སྡྤེ་ཁག་བཅུ་དྤེ་ངོ་སོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ་གཅྱིག་རྤེད་འདུག འབས་སྤུངས་བོ་གསལ་
གྱིང་གཅྱིག་རྤེད་འདུག དགའ་ལྡན་ཤར་རྩྤེ་གྲྭ་ཚང་གཅྱིག་རྤེད་འདུག དགའ་ལྡན་བང་རྩྤེ་གྲྭ་ཚང་རྤེད་འདུག འབས་སྤུངས་བོ་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་རྤེད་
འདུག ར་སྟོད་གྲྭ་ཚང་རྤེད་འདུག བཙུན་དགོན་བང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང་རྤེད་འདུག བང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང་རྤེད་འདུག སྱིམ་ལ་ཇོ་ནང་དགོན་པ་རྤེད་
འདུག རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་རྤེད་འདུག དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ། ལོག་རྱི་དགྤེ་ལྤེགས་རྒྱལ་མཚན། དགྤེ་
ལྤེགས་རྒྱ་མཚོ། བོ་བཟང་པོ། བོ་གོས་རྣམ་རྒྱལ། ཟུང་ཆུ་ཤྤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། ཐུབ་བསྟན་ཆོས་རྒྱལ། བསྟན་འཛིན་གགས་ཆྤེན། དགྤེ་
བཤྤེས་ཀུན་དགའ་མཚམས་ཆུང་། བསྟན་འཛིན་དཔལ་ཡོན། ཕལ་ཆྤེར་བུད་མྤེད་དགྤེ་རྒན་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག མྱིང་གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་
བལྟས་ན་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས་སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་དྤེ་སུ་དང་སུ་ཡྱིན། ཕོ་ཡྱིན་དང་མོ་ཡྱིན། བཙུན་མ་ཡྱིན་དང་གྲྭ་པ་
ཡྱིན་དངོས་གནས་དོ་སྣང་བས་མྤེད། མྱིང་གཞུང་འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆྤེར་བཙུན་མ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚང་མར་གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་ཧྱིན་སྒོར་ 
༥༧,༤༠༡,༠༢༡ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་འཕོད་
བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 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 འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༤༠༠,༨༠༠ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་དྤེ་ལ་སར་
གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱུན་གོན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ཕག་བརངས་ནས་བཞུགས་རོགས་གནང། ཡང་དྤེའྱི་བར་ལ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་
བོན་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡོད་དམ། དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཙམ་གྱིས་ཙམ་མམ་དུ་གཏོང་གྱི་
ཡྱིན། དྲྱི་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་འདྱི་ཟུར་བཀོལ་སྐབས་སུ་ཡང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཅར་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་གནད་
དོན་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་བས་ན་ལས་དོན་འདྱི་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་གཅྱིག་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་
བཀའ་བོན་ལ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་འཚོ་སྣོན་དང་འབྤེལ་ཆགས་དང་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚོ་གནས་བབ་གཅྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོ་རྒྱན་རྒྱག་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་མང་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༡ ། ༡༩༩༢ ལ་བསྤེབས་བསྡད་པ་དྤེ་ད་ལྟ་རྒྱན་རྒྱག་མ་ཐོན་པ་བས། ཚར་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་མམ་དུ་དྤེ་འདྲ། ངའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་
པ་དྤེ་འདྲ། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱྱིམ་སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲ་ད་དུང་རྒྱན་མ་ཐོབ་པར་ལྷག་བསྡད་པ་དྤེ་འདྲ་འདུག ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་
མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་གནང་བསྡད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡང་གཅྱིག་རྱིམ་པ་མང་པོའ་ིསྒང་ལ་ཞུས་བསྡད། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ལྟར་སོ་སོར་
རྒྱན་རྒྱག་གྱི་ལས་དབང་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཚར་མང་པོ་ཞུ་གཏུགས་གནང་འདུག་སྟྤེ་ད་དུང་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཁྱོན་ནས་བྱུང་མྱི་འདུག 
དྤེར་བརྤེན་སྔོན་མ་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ལ་སྔ་མ་ཕྤེབས་བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་བསྐོར་ཏྤེ་གནང་ཐབས་མྤེད་དམ། རྤེས་ལ་
ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་སྔོན་ལ་རྒྱན་རྒྱག་ཐོན་ནས་ཕྤེབས་བཞག་དུས་དྤེ་སྐུ་ངལ་གཅྱིག་རྤེད་བཞག་ཟྤེར། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ཁ་སང་དྤེ་གསུངས་གནང་སོང། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་ 
Hepatitis དང་དྤེ་ཚོའྱི་ན་ཚའྱི་སྒང་ལ་བརག་དཔྱད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་
མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སྔོན་མ་གནང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱོན་ནས་གནང་གྱི་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཡན་ལག་སན་ཁང་གྱིས་གནང་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནམ། སན་རྩྱིས་ཁང་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། 
སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀང་གོ་རོགས་མྤེད་པས་གསལ་བཤད་ཁྱོན་ནས་མྤེད་དུས། འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་དྤེ་ཁྱབ་ཁོངས་ཆྤེན་
པོ་གཅྱིག་གྱི་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་སྙམ། དྤེར་བརྤེན་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཡང་གང་བས་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ལ་མཁྱྤེན་རོགས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 

དྤེ་ནས་ཡང་བར་ལམ་ནས་ང་ཚོས་ལས་བྤེད་བསྐོ་གཞག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ན་ཚ་གང་ཡོད་མྤེད་སྔོན་ནས་གསལ་བསགས་མ་བས། 
ལས་བྤེད་དྤེ་འདྲ། འབྤེལ་ཡོད་འཕོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲར་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་འདྲ་ལས་བྤེད་བསྐོ་གཞག་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་ཚར་བའྱི་
མཇུག་ལ་ཁྱྤེད་རང་ལ་ Hepatitis ན་ཚ་འདུག HIV ན་ཚ་འདུག་ཅྤེས། ཡྱིག་ཚད་བཏང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་བོ་ཕམ་བས་ནས་ཕྤེབས་དགོས་
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པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ལ་སྔོན་ས་ནས། ཁ་སྔོན་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཡྱིག་
ཐོག་ཏུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་རྤེས་ལ་ལས་དོན་རྤེ་རྤེའྱི་སྒང་ལ་འདྲྱི་བརྩད་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྩྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཟུར་བཀོལ་དྤེ་རྤེས་ལ་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ལྟ་
དམྱིགས་བསལ་དང་སྱི་ཡོངས་མམ་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྲྱི་བ་གསུམ་གནང་སོང། དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ངའྱི་ངོས་ནས་ལན་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་ནས་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་དྤེ། སྱིར་བཏང་ད་
ལྟ་ང་ཚོ་སན་རྩྱིས་ཁང་བརྒྱུད་ནས། ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་ལན་འདྤེབས་བརྒྱབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ 
Hepatitis B ནད་གཞྱི་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་དྤེ་ཚོར་བ་ས་ཡོད་པ། མཐུན་རྤེན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་བརག་དཔྱད། སྱི་ཡོངས་ལ་ཚང་མ་ཡོངས་ཁྱབ་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ། ང་ཚོ་ཕྱི་
ལུགས་སན་གྱི་ཐོག་ནས་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲའྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་དང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བརག་དཔྱད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤྤེས་རོགས་ཡོད། ཤྤེས་
རོགས་ཡོད་པ་ད་རྤེས་ཡང་སྙན་སྤེང་གཅྱིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང། 

དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ནས་ལས་བྤེད་གསར་དུ་བསྐོ་བའྱི་སྐབས་སུ། གཟུགས་པོ་བདྤེ་ཐང་ཡྱིན་པའྱི་ལག་ཁྱྤེར་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཡང་བརག་དཔྱད་རྤེ་རྤེ་བས། ལས་ཀ་བ་སའྱི་ཡུལ་དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་ལ་དཔག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོས་ Hepatitis B མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ནད་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་མ་སད་པ་དྤེ་འདྲ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་ནས་ངས་ཤྤེས་ཚོད་
བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ Hepatitis B དང་ HIV ནད་གཞྱི་ཡོད་པ་ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་མ་སད་པ་དྤེ་འདྲ་གནང་ཆོག་གྱི་
མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐབས་ལ་གསུང་དགོས་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་
འཚོ་སྣོན་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་དྲྱིས་སོང། ལན་མང་པོ་བསྐྱོན་གྲུབ་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་རྱིམ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། རྒྱན་རྒྱག་མྱིན་པའྱི་ཐབས་ལམ་
ཞྱིག་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མང་པོ་བྱུང། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལམ་ཁ་ཡག་པོ་གཅྱིག་
ད་ལྟ་བར་དུ་རགས་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ལྟ་གཞུང་འབྤེལ་གསལ་བསགས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ལོའ་ིམྱི་འགོ་ ༡༠༠ ཞྱིག་ད་ལྟ་བདམས་ཚར་ཙམ་རྤེད། ཟླ་བ་ཁ་
ཤས་སྔོན་ལ། དྤེ་དང་མམ་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་དོན་གཅོད་རྤེད། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་རྤེད། སྐབས་དྤེར་འདྤེམས་པར་ཡོང་མཁན་གྱི་
གཞུང་ཚབ་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག ཁ་སང་ལས་ཁུངས་གོལ་བའྱི་
རྤེས་ལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིག་འབྤེལ་འབོར་བ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་གངས་ཕན་བུ་ཞྱིག་སར་ཆ་གནང་ནས་ ༢༥༠ འཕར་མ་ལྤེན་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་
བཞྤེས་ཐོབ་སོང་ཞྤེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འབོར་སོང། གཞུང་འབྤེལ་གསལ་བསགས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། སང་ྱིན་འདོན་གྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་
སྔ་རྒྱན་མ་ཐོན་པ་ཚོ་ད་ལན་རྒྱན་ཐོན་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་སྒང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏམ་བཟང་གྱིས་པ་གསུངས་པ་དྤེ།  མྱི་ ༢༥༠ དྤེ་སྔོན་མའྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་ནས་ཁས་ལྤེན་བས་བཞག་པའྱི་སྒང་
ལ་ ༢༥༠ འཐོལ་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ད་ལོ་རྒྱན་རྒྱག་ཚར་བའྱི་སྒང་ལ་ ༢༥༠ འཐོལ་པ་ཡྱིན་ནམ། སང་ྱིན་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གསལ་བསགས་
ནང་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་མདོག་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དྤེ་ནས་མར་ཕག་རང་མཁན་སྱི་འཐུས་གང་ལ་གང་འཚམས་
ཤྱིག་ཡོད། དྤེ་ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དྤེ་རྱིང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གསར་པ་དང་སྐད་ཆ་གསར་
པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ངས་དྤེ་རྱིང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་
རྒྱུ་དྤེ། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཕོ་སྐྱོང་བྤེད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཅྱིག་དང་།  དྤེའྱི་སྐབས་
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་གཙོ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང།  བཀའ་བོན་རྣམ་པ་
ཚང་མ་ཡོད་ས་རུ་ང་ལ་ལས་འགན་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ལས་བསྡོམས་དྤེ་དྤེ་རྱིང་།  གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་སང་སྔོན་མ་ང་ལ་དྤེ་དུས་
བཀའ་ག་རྤེ་གནང་སོང་ལབ་ན།  འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་སར་གྱི་ཡྱིན།  དྤེ་ཡང་མགོགས་པོ་



134 
 

སར་གྱི་ཡྱིན།  ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་ཁ་པར་གཏོང་ཞྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་ངས་ཚང་མ་ལ་ཁ་པར་གཏོང་བ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་འགོ་གོན་དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་ཞུས་མྤེད། 

དྤེའྱི་སྐབས་ལ་སན་པའྱི་ཞབས་བཀག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གན་རྒྱ་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  སན་པ་ཐོན་
ཚར་བ་དང་དྤེ་མ་ཐག་ཏུ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་
སྐབས་སུ་སན་པ་གཅྱིག་གྱི་ཆ་རྤེན་གྱི་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ནའང་ཕྱི་ཟླ་  ༡༢ བར་དུ་སྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཕར་འགངས་གནང་བ་
རྤེད། ད་ལྟ་ཕར་འགངས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བ་ཡོང་བ་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། གན་རྒྱ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲ་བཞག་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་སན་པ་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་སྐྱྱིད་ལང་ Kyilang ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་དམ་མྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཞབས་སྟྤེགས་གནང་བ་དང་སོབ་ཡོན་གནང་བའྱི་སན་པ་
རྤེད། བས་ཙང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་གཟྱིགས་པ་གནང་རོགས་གནང་།  སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་སྐབས་དྤེ་རྤེད།  དྤེའྱི་
སྐབས་ནས་བཟུང་སྟྤེ་མཇུག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་འཕོད་བསྟྤེན་ཟྤེར་དུས། དྤེའྱི་གོ་དོན་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་
ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་འཕོད་བསྟྤེན་ཟྤེར་དུས། གོ་དོན་ག་
རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་ྤེར་ལྤེན་གྱིས་བཀའ་མོལ་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕོས་འགོ་ཡྱི་འདུག  འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསྟྤེན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཕོད་བསྟྤེན་ཟྤེར་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཁྱབ་ཚད་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ངས་ཞུས་ན་ལན་པོ་ཞྱིག་མྱི་
འདུག དཔྤེར་ན་འདྱིར་ངས་འབད་བརྩོན་འདྲ་པོ་ཞུས་ན།  ཁྱོད་བཀའ་བོན་འདོན་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་བཀའ་བཀོན་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་
རྤེད། ངས་ཀང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་གོ་དོན་དྤེ་གསལ་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  གཟྱིགས་རོགས་གྱིས་ཟྤེར་ནས་དྤེ་
འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཁ་སང་སྔོན་མ་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་ལ་ལས་བྤེད་སྔ་བསྣུར་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། དང་བངས་རྩ་དགོངས་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་པ་རྤེད།  ལས་འཆར་མུ་མཐུད་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས།  
ལས་རྱིམ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ཚང་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་མང་པོའ་ིགནས་སྟངས་གང་ཡང་འབོར་མ་སོང་སྟྤེ།  ས་གནས་
གཅྱིག་གྱིས་ང་ལ་ཁ་པར་ག་རྤེ་འབོར་སོང་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་སྔ་བསྣུར་རྒས་
ཡོལ་ཞུས། ཡང་འགའ་ཤས་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས།  བཀ་ཤྱིས་ལོངས་སན་ཁང་ལ་ཕྱི་ཟླ་གྱིས་པ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་ལས་
བྤེད་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་ནས་སྒོ་བརྒྱབས་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡོད། བཀ་ཤྱིས་ལོངས་སན་ཁང་ནང་ལ་བཀ་ཤྱིས་ལོངས་གཞྱིས་ཆགས་ཙམ་མྱིན་པར་
ྤེ་འཁོར་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། བས་ཙང་ད་ལྟ་སན་ཞབས་འཕལ་དུ་བསྐོ་གཞག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སན་
ཞབས་འཕལ་སྤེལ་གྱི་དྤེ་འདྲ་ཡོད། བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སན་ཁང་དྤེ་སྒོ་ཕྤེ་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་གང་མྱུར་གྱི་གནང་རོགས་ཟྤེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་
གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ལ་དགོངས་གཞྱི་དང། དྤེ་ནས་སན་ཁང་དྤེ་བསྐྱར་དུ་སྒོ་ག་དུས་ཕྤེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་
ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་  Tibetan medical care system འགོ་
བཙུགས་ནས་ལོ་གྱིས་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དྤེ་ཚགས་ཚུད་ལོད་གང་འདྲ་འདུག་གམ།  དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
ག་པར་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་"ལས་བྤེད་ནས་རྒས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་དང། དང་
བངས་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་རྣམས་"ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་
མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་འབུམ་ ༡༥ གསལ་བསྡད་པ་དྤེ་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་དང་མ་གཏོང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡར་དྲྱི་བ་འབུལ། མར་བཀའ་ལན་
ཕྤེབས། དྤེ་གསལ་པོ་མ་བྱུང་ནས། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ལས་བྤེད་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་
མཐོན་པོར་སོབ་སོང་བས་མོང་མཁན་རྱིགས་དཀོན་པོ་རྤེད། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ནང་ལ་གནས་སྡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་ལ་ཞབས་
ཕྱི་ཞུས་ནས། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་མས་མོང་བསགས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་
ད་ལྟ་ལས་འཆར་དྤེའྱི་ཁོངས་གཏོགས་དྤེ་ནས་མར་ཕོགས་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག  ཕག་བྱིས་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་ལ་ལས་
བྤེད་མྱིང་སྟོན་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ཕོགས་ཚད་གཞྱི་དྤེ་ནས།  ག་ཕོགས་དྤེའྱི་ཚད་གཞྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་འདྤེམས་ཀ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཕག་
བྱིས་ཤྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པའྱི་སན་ཞབས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ལྟ་སྐྱོང་བྤེད་མཁན་
དྤེ་འདྲ་ཡོད་ས་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན།  སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭར་
ཞབས་སོར་འཁོད་པའྱི་སྐབས་ལ།  དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་བྤེད་རྱིང་པ་དྤེ་ཚོར་གསོ་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་དང་སགས་ནས་དྤེ་ཚོ་ལ་
གཅྤེས་སྐྱོང་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་པའྱི་རྤེས་དྤེ་ག་རང་ལ།  ཁོང་ཚོ་ལ་དྤེ་འདྲ་འདྤེམས་ཀ་སོད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ག་རྤེ་
ཆགས་པ་རྤེད་དམ། གོ་ཐོས་སུ་མ་གྱིར་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་པའྱི་ལས་བྤེད་རྣམས་ཀྱི་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་བཏང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གོ་རྒྱུ་འདུག  ང་ཚོ་འཕོད་
བསྟྤེན་གྱི་སན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  ང་ཚོ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  ང་ཚོ་ཟུར་དུ་བཏོན་
དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག  དྲྱི་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་ལན་སྤེབས་པ་དྤེ་
འདྲ་གང་ཡང་གོ་མ་སོང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་དྤེ་ལ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོ་ལ་སན་ཞབས་པ་བྱིངས་དང་མམ་དུ་མམ་བསྤེས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་དྤེ་ཚོ་སྤེལ་དགོས་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ད་ལྟ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་དམ། 

གྱིས་པ་དྤེ་ལ་ཁ་སང་ང་ཚོས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རྤེད།  འཕོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གན་ནད་རྤེག་དུག་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་སོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་གངས་ཐོ་གསུང་རྒྱུ་མྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུགས་ཁག་ཡོད་
ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གངས་ཐོ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སྐུ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་
སན་ཁང་ཡོད་པ་དང། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་མྱི་མང་ག་ཚོད་
ཀྱི་བྤེད་སོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་གངས་ཐོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་དགོས་པ་དྤེ་ག་པར་གལ་ཆྤེན་པོ་གསལ་
གྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྩྱི་ཡྱི་
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ཡོད་དམ་མྤེད་ངས་རྒྱུན་དུ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་བཀའ་ཤག་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་
གང་གསལ་བའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཚོ་ཆྤེད་ལས་མྱི་སྣས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་དང།  དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་གང་བསྱིགས་ཡོད་པ་དྤེ་
གནད་འགག་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱིས་མཐོང་གྱི་ཡོད་དྤེ།  ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ལ་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་གྱི་ལས་འཆར་
ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་རོགས་དངུལ་ཞྱིག་རག་གྱི་མྤེད་པ་དང་། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་
གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཡོད་པའྱི་སན་ཁང་དང་།  གཞྱི་རྱིམ་གྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ནས་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ལ་སར་ཐབས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྔ་མ་ྱི་ཤུ་རྩ་
གསུམ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་གྱི་ནང་ནས་ང་རང་ཚོ་སན་ཁང་བྤེད་སོད་བྤེད་མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ག་བར་ལ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། དྤེ་གྱིས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག 

དྤེ་ནས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ལས་འཕོས་པའྱི། གལ་སྱིད་མྱི་ཞྱིག་  Hepatitis B ན་བ་
དང་། Aids ན་བ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་ཚོ་ལ་ལས་ཀ་མ་སད་པ་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་ཞྱིག་
ཕྤེབས་སོང། ངས་སྔོན་མ་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་ལ་ཀོ་ལྤེ་གྷལ་ལ་ཕྱིན་པ་དང་།  དྤེའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཀོ་ལྤེ་གྷལ་ལ་ནང་མྱི་ཞྱིག་
འདུག ནང་མྱི་དྤེའྱི་བུ་ཕྲུག་ལྔ་ཆ་ཚང་ Hepatitis B ན་མཁན་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་སོབ་སོང་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་སན་རྩྱིས་ཁང་ནས་ལས་
ཀ་རག་ནས་ཁྱྤེད་རང་ Hepatitis B ཡོད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ལས་ཀ་རག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད་དམ།  བུ་མོ་དྤེ་སར་ཡང་འཇུག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  གལ་སྱིད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་དང་
འགལ་དུས་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་གོང་ལ་བཀའ་གནང་གྲུབ་སོང།  སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། "༢༠༡༣ བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྡོད་གར་ནང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་
གཞྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་"ཟྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རྤེད། དངོས་གནས་བཀའ་བོན་
རང་གྱིས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་བར་ཕྤེབས་དུས།  ད་ལྟ་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་སན་པའྱི་སོབ་སོང་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ བར་དུ་ཕར་འགངས་གནང་
བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། དྤེའྱི་ཐད་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ བར་དུ་ང་ཚོས་ཕར་འགངས་
བཀའ་འཁོལ་གནང་བསྡད་པ་དང་། རྤེས་སུ་སན་པ་ཐོན་པ་དྤེ་ག་རང་གྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་འབོད་སྐུྐུུལ་ཞུས་ནས་བསྐྱར་དུ་ཕྱི་ཟླ་  ༣ 
པའྱི་བར་དུ་ཕར་འགངས་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་  ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དུ་མར་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སན་ཁང་ལ་ལས་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་ལ་ཟླ་བ་གྱིས་ཙམ་གྱི་
རྱིང་ལ་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་དུ་མས་མོང་གསོག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་བཅར་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཟྤེར་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་
བཀའ་འཁོལ་གནང་ནས།  ད་ལྟའྱི་ཆར་སན་པ་ཐོན་པ་དྤེ་ག་རང་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་ལ་མས་མོང་གསོག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་བཅར་
ཞུས་པ་དང། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སན་ཁང་ལ་ལས་བཅར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གཏན་ཁྤེལ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་སན་
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པ་གཞན་པ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མྱིང་འབོད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དུ།  དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་
ཚུལ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སན་པའྱི་ཞབས་སྟྤེགས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས། སན་པ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ཕག་ལས་མ་གནང་མཁན།  སན་པའྱི་རྒས་ཡོལ་དྤེ་བརྩྱི་སྲུང་མ་བྤེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།  སན་པའྱི་
རྒས་ཡོལ་དྤེ་མ་བཞག་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། གནས་སྟངས་འདྱི་
ཚོ་ཆ་ཚང་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཤྤེས་པ་ཞྱིག་དང་།  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་སན་པ་ཚོ་ལ་རྒས་ཡོལ་བཞག་ནས་དྤེ་ཚོ་བརྩྱི་སྲུང་མ་
བྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མུ་མཐུད་ནས་ནན་པོའ་ིཐོག་ནས་མཇུག་དྤེད་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ་འཛམ་གྱིང་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འཕོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ཟྤེར་དུས་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་
རྒྱག་སྟངས་དྤེ། གཙོ་བོ་དྤེ་ལུས་དང་སྤེམས།  སོ་སོའ་ིཚོར་བ་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བདྤེ་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན།  ན་ཚ་མྤེད་པ་ཙམ་དང་།  སོ་སོའ་ི
གཟུགས་པོའ་ིདབང་པོ་དྤེ་ཚོ་སྐྱོན་ཡོད་པ་དང་མ་ཚང་བ་དྤེ་འདྲ་མྤེད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལུས་དང་སྤེམས། ཚོར་བ། སྱི་ཚོགས་
དང་ཚང་མ་མམ་དུ་བདྤེ་ཐང་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ལབ་ནས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ྤེ་འགམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བཀ་ཤྱིས་ལོངས་ཀྱི་འཕོད་ལས་ཀྱི་ས་མྱིག་དྤེ་སྟོང་པ་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་འཕོད་
བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་གང་མགོགས་ཀྱིས་ཕ་གྱིར་ལས་བྤེད་ཅྱིག་བསྐོ་གཞག་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་གྱིས་ཙམ་གྱིས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་གནང་སོང།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་
ཙམ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་སོང།  སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གལ་གནད་ཆྤེ་ཤོས་ལྔའྱི་ནང་གྱི་གཅྱིག་བརྩྱིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་
གཞྱི་དྤེ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ། མང་ཚོགས་ལ་སན་བཅོས་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་རྤེན་
སར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་ཡང་སྔོན་མ་ཛ་དྲག་སན་བཅོས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  མ་ཐག་དང་སྱི་ཞུ་བ་རྤེད།  
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དྤེ་ཚོ་ཕུད། མང་ཚོགས་ལ་ཛ་དྲག་སན་བཅོས་ཟྤེར་ནས་
སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་ཞྱིག་སར་བསྡད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་ཏྤེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་
སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་བཙུགས་ནས། ཛ་དྲག་སན་བཅོས་ལས་ལྷག་མང་ཚོགས་ལ་སན་བཅོས་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐུན་རྤེན་ཆྤེད་
དུ། དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་རྤེན་ཛ་དྲག་སན་བཅོས་ལས་ལྷག་པའྱི་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་འགྤེལ་
བཤད་བརྒྱབས་པ་དང་སགས། གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང། ཁྱབ་བསགས་གནང་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་བྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད།  གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བརྩམས་བཞག་པའྱི་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་གཞན་དབང་སྟབས་
བསྟུན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱི་མམ་བཞུགས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ག་རྤེས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་མྱི་མང་གྱིས་མམ་བཞུགས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  ལས་
གཞྱི་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་དང་། སྡུག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་དང། ཡང་ན་ལས་གཞྱི་དྤེ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་མ་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་བཙུགས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་གསུམ་
པ་ལ་ཁ་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ནང་ལ། ལོ་གྱིས་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་གསུམ་བང་བསྱིགས་
པ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་བཙུགས་ནས་དྤེ་ནང་ལ་མམ་བཞུགས་གནང་མཁན་མྱི་  ༡༩,༩༦༠ འཛུལ་
བཞུགས་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ གཞྱིར་བཟུང་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེའྱི་ཁྤེ་ཕན་བཞྤེས་པ་མྱི་  ༡༠༠༦ བྱུང་
འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཁྤེ་ཕན་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྱིལ་འཛིན་དྤེ་ཚོ་ད་དུང་བསྤེབས་དང་
སྤེབས་བཞྱིན་པའྱི་སྒང་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་
ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་སན་བཅོས་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་
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གྱི་རྒྱབ་རྤེན་སར་ནས།  ང་ཚོ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་གངས་ཐོ་དྤེ་ནས་ལྟ་བའྱི་ཐོག་ནས།  མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་སྔར་ལས་ལྷག་
བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སན་བཅོས་གཅྱིག་ལ་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ཛ་དྲག་སན་བཅོས་སྐབས་སུ། དྤེའྱི་མཐུན་རྤེན་མང་ཚོགས་ལ་སར་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་དོ་བདག་དྤེ་ལ་སྒོར་ཁྱི་གཅྱིག་ཙམ་གྱིས་
ཙམ། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་ྱི་ཤུ་ཙམ་གྱི་མཐུན་རྤེན་ལས་སར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ད་ལན་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མང་
ཚོགས་ལ་སོ་སོའ་ིའགོ་གོན་དང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཁྤེ་ཕན་གྱི་ཐོབ་ཚད་དྤེ་ཁྱི་ལྔ་ནས་འབུམ་གཅྱིག་བར་ལ་
བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བར་དུ་ཆ་རྤེན་འཐོབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གྱི་སན་བཅོས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་
དང་གསུམ་པའྱི་འགོ་སོང་དྤེ། མང་ཆྤེ་བ་འབུམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུན་ལ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གཟྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་སན་
བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  སྱི་ཡོངས་ནས་ལས་རྱིམ་གསུམ་བང་བསྱིགས་པའྱི་ནང་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་མྱི་ ༡༩,༩༦༠ ནས་ ཚོགས་དངུལ་ཡར་བསྡུ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྒོར་  ༡༥,༤༦༦,༨༥༡ 
བྱུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག  དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མར་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་ལ་  
༡༩,༤༧༤,༧༩༢ ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་དུང་སོད་བསྡད་  ༢,༨༥༧,༨༤༢ དྤེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  སོད་བསྡད་དྤེ་སྱི་
ཡོངས་ནས་བཀག་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིལ་འཛིན་དང་དྤེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་རྒྱུ་དང། ས་གནས་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
ཡར་བསྤེབས་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲར་འགོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་
གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ Challenge ཆྤེ་ཤོས་དྤེ།  དྤེའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་བཞུགས་མཁན་དྤེ་ད་དུང་ཉུང་
ཉུང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ལོ་གསུམ་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གང་མང་མང་ཞྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལ་མམ་བཞུགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་
ནས། ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་མང་ཚོགས་ལ་ཛ་དྲག་སན་བཅོས་ལས་ལྷག་ཕན་ཐོགས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་དང། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་ཙང་ལས་གཞྱི་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་མམ་
བཞུགས་ད་དུང་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་
གནང་མཁན་ད་ལྟ་གངས་ཐོ་དྤེ་ས་གནས་ཁག་ནས་བངས་དང་ལྤེན་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ནང་ལ་ཚོགས་བཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་
དུས་ཚོད་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ བར་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ད་དུང་བདུན་ཕག་གཅྱིག་འགངས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ བར་དུ། ྱི་མ་
ལྔའྱི་བར་དུ་ཕར་འགངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་འཛུལ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  གྱིས་པ་དྤེ།  
སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་བསྡུ་ཆ་ཁྱོན་བསྡོམས་འདྱི་དང་།  མར་གནང་རྒྱུའྱི་
དངུལ་དྤེ་གྱིས་བར་ལ་ལོ་གྱིས་པའྱི་ནང་ལ་བར་ཁྱད་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པས་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་སྤེལ་དགོས་
ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཟུར་དུ་  Reserve fund མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
ཆགས་བསྡད་འདུག  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཏྤེ་
རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་
སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་མང་ཆྤེ་བའྱི་ནང་མྱི་ནང་ལ་
མྱི་རྒན་པ་དང་སྔོན་ནས་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་གོ་རོགས་
སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ།  སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་ནང་མྱི་གཞོན་པ་གང་མང་མང་ཞྱིག་འཛུལ་
བཞུགས་བྤེད་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་དོན་གཅོད་རྤེད།  སྱི་མཐུན་
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ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ལ། སོ་སོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྤུན་དང་གྤེན་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
ལ་རོགས་པ་བས་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་མམ་བཞུགས་གནང་མཁན་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་
ནས་འཆར་གཞྱི་གསུམ་པ་དྤེར་སྱིལ་འཛིན་དྤེ་ཚོ་སྤེབས་ཡོང་དུས།  དྤེ་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་བརྒྱ་ཆ་  ༧༠ དང་ ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་  
༢༥,༠༠༠ ཡན་ཆད་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོ་ལ་མ་
འོངས་པར་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་གང་འདྲ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་དག་འབད་བརྩོན་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སན་བཅོས་ལྟ་
སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདྲ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང།   དྤེའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོ་ལས་བྤེད་
དང་དུ་བངས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་དྤེ་མར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཡོངས་ནས།  ང་ཚོ་གོང་རྱིམ་ནས་བཀའ་ཕྤེབས་པའྱི་
སྐབས་སུ་གསལ་བསགས་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་བཅས་པ་
ཚང་མ་ལ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཏང་བསྡད་པ་ཞྱིག་དང།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཡང་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ལ་ང་
ཚོའྱི་གཏོང་རྒྱུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གསལ་བསགས་དྤེ་ཚང་མ་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས།  བཏང་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  
ཡྱིན་ནའང་ཡང་ཕ་གྱིར་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཆྤེད་ལས་ཀྱི་དགྤེ་རྒན་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཉུང་དུ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་མྤེད། གསལ་བསགས་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བཏང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་ Hepatitis B ཡྱི་གངས་ཐོ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ། སྱིར་བཏང་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི་གངས་ཐོ་རྤེད།  དྤེ་ནང་
བཞྱིན་དུ་ནད་གཞྱི་གཞན་པ་ཁག་གྱི་གངས་ཐོ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་རྤེར་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ནང་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱིག་འབུལ་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་ནང་ལའང་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་ནད་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་
ནའང་དྤེའྱི་གངས་ཐོ་དྤེ་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡང་ལས་གཞྱི་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་འཕོད་བསྟྤེན་གངས་ཐོའ་ིལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ནས།  ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཚན་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆྤེད་ལས་ལས་བྤེད་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་མུས་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་གངས་ཐོ་དྤེ་ཏན་
ཏན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་ཏུ་འགོ་བའྱི་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་སན་ཁང་ནང་ལ་ནད་པ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། ནད་པ་བསྟྤེན་གཏུག་བྤེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།  དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་
ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ཏན་ཏན་ཞྱིག་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག 

དྤེ་ནས་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི་ནད་འབུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་ལས་ཀ་མ་སད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ།  ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་མ་
འོངས་པ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སན་རྩྱིས་ཁང་རྤེད་དམ། ཀོ་ལྱི་གྷལ་གྱི་འཕོད་བསྟྤེན་སན་ཁང་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་
གསུངས་སོང་། ༡༩,༩༦༠ ཞྱིག་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། དྤེ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས།  ད་ལྟ་ང་
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ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་  Reserve Fund ནང་ལ་ཕག་དངུལ་མྤེད་པ་དང་དྤེ་ནས་མར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དཀའ་
ངལ་མ་འཕད་པར་མྱི་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་། དྤེ་ནས་སྱིར་བཏང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཐོང་ཚུལ་དང་གོ་
ཐོས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་འཛུལ་བཞུགས་མ་གནང་བ་དྤེ།  ང་རང་
ཚོའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ།  གནས་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་  Insurance དྤེ་ཚོ་ལས་གཞན་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་སྐྱོ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་ལ། དངོས་གནས་བས་ན་ངས་ཡྱིག་ཆ་ཡང་
མང་པོ་མཇལ་སོང་། ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་བཀམ་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡག་པོ་བས་ནས་
གསལ་བསགས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྤེན་གྱིས་མྱིན་ནམ་སྙམ། ངས་ང་རང་ཚོའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ས་གནས་གནས་ཡོད་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ Insurance དྤེ་ཚོ་ལས་ཧང་སངས་རྒྱུའྱི་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་དང་ཡག་པ་ཞྱིག ཁྤེ་ཕན་མང་བ་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་
དྤེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་མར་གསལ་བསགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔྤེར་ན་རྒས་འཁོགས་དྤེ་ནང་ལ་ཚུད་རྒྱུ་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན། གནས་ཡོད་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ Insurance ནང་ལ་མྱི་རྒས་འཁོགས་ལོ་དྲུག་བཅུ་ཡན་ཡྱིན་ན་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་དྤེ་འདྲ་པོའ་ིཁྤེ་ཕན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དང་མྱི་ཚང་ཚང་མ་མམ་དུ་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང། སྔོན་ནས་ Medical test གཅྱིག་ཀང་བྤེད་མྱི་དགོས་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཚུད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་གསལ་བསགས་གནང་དུས་དམྱིགས་སུ་བཏོན་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ངས་ཤྤེས་མ་སོང།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་
སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཁྤེ་ཕན་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་དང།  གང་འདྲ་བས་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང།  ཁྤེ་ཕན་ཆྤེ་བ་དྤེ་གང་འདྲ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་
གསལ་བསགས་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་དྤེས་ཁྱད་པར་ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་མྱིན་ནམ་སྙམ། དྤེ་གསོལ་འདྤེབས་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞུས་པ་དང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཡོད།  དྤེ་གྱིས་ཀུན་སོང་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྤེས་པ་དང་ངྤེས་པ་རྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་བཀོད་པའྱི་ནང་ལ།  འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན། Aids དང་ Hepatitis སོས་རས་སན་རྱིགས་ཀྱི་ངན་གོམས་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ན་ཚ་དྤེ།  དངོས་གནས་ཛ་དྲག་ཅྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་
ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཛ་དྲག་ཅྱིག་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་སོང་ལབ་ན།  འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ་
འདྲའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ལ། གཙོ་བོ་དྤེ་སྔོན་འགོག་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་སྔོན་འགོག་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་
ཡྱི་ཡོད་ན། བོད་གཞུང་གྱི་བརན་འཕྱིན། ད་ལྟ་རྡ་རམ་ས་ལར་སྟོན་བསྡད་རྒྱུའྱི་ Cable དྤེ་རྤེད། དྤེ་གཙོ་བོ་བས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྡོད་གནས་ས་
གནས་ཚང་མ་ལ་  Cable དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་ཛ་དྲག་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ།  འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་
བཟོས་བཞག་པའྱི་འོད་སྡྤེར་དང་གཏམ་བརོད་འཁབ་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བཟོས་པའྱི་གོག་
བརན་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་འདུག  བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས།  
སྔོན་འགོག་གནང་རྒྱུའྱི་འགོ་སོང་མང་པོ་གཏོང་བསྡད་པ་དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འགྲུབ་རྒྱུ་དང། དྤེ་ཚོའྱི་དོན་དག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་སྟོན་ཐུབ་པར་བ་
རོགས་གྱིས།  རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ང་ཚོ་ཚང་མ་ཆང་རག་འཐུང་མཁན་རྤེད།  ངན་གོམས་བྤེད་མཁན་རྤེད་ཟྤེར་ནས་མཐོང་ཆུང་དང་
དམའ་འབྤེབས་བྤེད་ས་ཞྱིག་མྱིན་པ་དང་།  དྤེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང།  སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ལ་སྱི་ཚོགས་
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ཀྱིས་སྤེལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང།  སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བཟོ་རྒྱུར།  ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་འདྲ་པོ།  
འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ྱིན་མོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་ཙམ་མྱིན་པར།  དུས་རྒྱུན་དུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གསོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྤེད་
ཐུབ་ན། ཏན་ཏན་ལོ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གོ་རོགས་འཕྤེལ་བ་དང།  ལྷག་དོན་
དུ་ད་ལྟའྱི་ཛ་དྲག་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ། བོད་པས་ཤྤེས་རོགས་དང་།  དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་གཟོན་བྤེད་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་
ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་བརན་འཕྱིན་  Cable 
བརྒྱུད་ནས། ྱི་མ་རག་པར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་བདུན་ཕག་རྤེ་ལ་སྐར་མ་ལྔ། སྐར་མ་བཅུ། སྐར་མ་ྱི་ཤུའྱི་རྱིང་ལ།  ཛ་དྲག་ཅན་གྱི་དཀའ་ངལ་
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བརན་འཕྱིན་ཁག  ང་རང་ཚོས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཡང་མྱིན་ན་གཞུང་གྱི་  Cable ནང་ལ་དང་། གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་བཞག་པའྱི་ནང་ལ།  
གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་རྱིགས་དྤེ་སྟོན་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་འདུག གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱི་རང་གྱིས་བཟོས་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་
ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་བོད་བསྒྱུར་བས་ནས་བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་བྱུང་ན།  ལྟད་མོ་དང་མམ་དུ་རྤེད།  སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུ་རྤེད།  གཏམ་བཤད་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད།  ལྷག་དོན་དུ་དྤེ་འདྲའྱི་ངན་གོམས་དང་  Aids ན་མཁན་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ལ་སོ་སོས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་
ནས། དྤེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲའྱི་གཏམ་བཤད་བས་པ་དྤེ་འདྲ་སྟོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ས་རྤེད། བས་ཙང་
དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ། སྔོན་མ་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་ནང་ལ་ངས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་དྤེ་གསལ་པོ་དྲན་གྱི་འདུག  འཐུང་ཆུ་
ཡག་པོ་མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་བོད་པའྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྤེས་ལ། ལོ་ྱི་ཤུའྱི་རྤེས་ལ། ས་གནས་ལ་སྡོད་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་བོད་པ་མང་ཆྤེ་བ་ལ་མཁལ་མ་ན་
ཚ་དང།  མྱིག་ཞྭ་ར་ཆགས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་དང། དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས། དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལས་པ་དང་སན་པ། ལྷག་
དོན་དུ་ཆྤེད་ལས་པ་དྤེ་འདྲས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་འདྲ་སྟོན་རྒྱུ་འདུག བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཡར་སྤེབས་ཏྤེ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་བཞག་ནས། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་གྱིས་བརག་དཔྱད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་གོས་ཆོད་གཅྱིག་ཀང་བཞག་པ་རྤེད། བརག་
དཔྱད་བས་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས། ངའྱི་ཞུ་དོན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པ་ལ། ལོ་ྱི་ཤུའྱི་རྤེས་ལ། སུམ་ཅུའྱི་རྤེས་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་ལ་ཏན་ཏན་གོམ་པ་ཆྤེན་པོ་བརྒྱབས་ནས། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་སོང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རུང་དགོངས་པ་ཆྤེ་
ཙམ་བཞྤེས་ནས་ལག་ལྤེན་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། དཔྤེར་ན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་དང་དྤེའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་འཐུང་ཆུ་སྡུག་དྲགས་
པའྱི་རྤེན་གྱིས། ལོ་ྱི་ཤུ་དང་ལོ་སུམ་ཅུའྱི་རྤེས་ལ་བོད་པའྱི་མྱི་དྤེ་ཚོ་མྱིག་ཞྭ་ར་ཆགས་པ་དང་།  མཁལ་མ་དང་མཆྱིན་པ་འཕོ་བརླག་འགོ་བའྱི་
བཟོ་འདྲ་པོ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསལ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ན།  ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་བརག་དཔྱད་བྤེད།  དྤེ་ཚོ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ག་རྤེ་ཡོད་ན་དྤེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  བས་
ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ནང་ནས་  Aids དང་ HIV དྤེ་ནས་ Hepatitis དང་སོས་རས་ངན་
གོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ། བརན་འཕྱིན་ཁག་རྤེད། ས་གནས་ཁག་གྱི་  Cable བརྒྱུད་ནས་ལྟད་མོ་སྟོན་པ་དང།  གཏམ་བཤད་བྤེད་རྒྱུའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་
དྤེ་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ་བདུན་ཕག་རྤེ་རྤེ་ལ་རྤེ་རྤེ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 ངའྱི་དྤེ་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྩྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ཟུར་བཀོལ་སྐབས་ལ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་
དམ། དྤེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་སོ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་གོང་དུ་ངས་ལན་འདྤེབས་ཞུས་པ་
བཞྱིན། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་  ༡༩,༩༦༠ དྤེ་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་གསུམ་བང་
བསྱིགས་པའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༤ པ་ནས་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི
ཟླ་ ༣ དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་མྱི་གངས་  ༡༠,༡༩༠ ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་ལས་རྱིམ་གྱིས་པ་ཕྱི་ལོ་  
༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ནས་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ བར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་དྤེ་  ༡༦༩༧ དྤེ་ང་ཚོ་ལས་རྱིམ་དང་པོ་ནས་དྤེའྱི་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་ཉུང་དྲགས་པས། ང་ཚོས་གོ་སྐབས་གྱིས་པ་ཞྱིག་མར་མྱི་མང་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྤེ་  ༢༠༡༢ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་མྱི་ ༨༠༧༣ ལས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་ཡོངས་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན།  
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་ས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་གནད་ཡོད་ཀྱི་  MIA ( Micro Insurance Academy ) ནས་ང་ཚོས་
ལམ་སྟོན་ཞུ་མུས་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་གྱི་ད་ལྟ་གངས་ཀ་ཚད་དྤེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ Claim Ratio རྤེད། ཁྱད་པར་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་
ཡྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཚད་དྤེ་སྱིར་བཏང་ནས་ཏན་ཏན་རང་མྱི་འདུག་སྟྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་མམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ག་ཚོད་མང་བ་སྤེབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྱད་པར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོས་ལམ་སྟོན་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག གང་རྤེད་ཟྤེར་ན།  དྤེའྱི་ནང་མམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འཕོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་གྱི་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་ནང་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་ྤེན་ཁ་
ཆུང་བ་ཡོད་མཁན། དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན། ལོ་ཆུང་བ་དང་ད་ལྟ་ཐང་པོ་ཡོད་མཁན་མང་བ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དྤེའྱི་ནང་མྱི་མང་མང་པོ་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་མཁན་དྤེ་དང་ཁྤེ་ཕན་མྱི་ལྤེན་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ག་ཚོད་མང་བ་
སྤེབས་ན། དྤེ་གྱིས་གངས་ཀ་དྤེ་གཅྱིག་མཚུངས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན། མྱི་གཞོན་པ་དང་ཐང་བ་དྤེ་ཚོ་ག་ཚོད་མང་བ་ཡོད་ན་དྤེ་གནས་པ་ལ་ཁྱད་
པར་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནང་བཞྱིན་དོགས་འདྲྱི་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ཐད་ལ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ། 
སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་  Health Insurance ནང་བཞྱིན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་
ལགས་ཟྤེར་ན། ཁོམ་ར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་དྤེ་དང་ང་ཚོའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་གྱིས་བར་ལ་ས་དང་གནམ་གྱི་
ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  ཁྱད་པར་དང་པོ་དྤེ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  དྤེའྱི་
ནང་ལ་ལོ་རྒན་པ་ལོ་དགུ་བཅུའམ་བརྒྱ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོམ་ར་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་དྤེ་ཚོ་དྤེ་
འདྲའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་འཛུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྤེའྱི་ནང་ལ་དངུལ་བསྡུ་ཆ་དྤེ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཁོམ་ར་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་སྔོན་ནས་ན་ཚ་ཚབས་ཆྤེན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  Cancer ན་
ཚ་དང་ཁག་ཤྤེད་དང་སྙྱིང་ན་ཚ་དང་ཅྱི་ནྱིའྱི་ན་ཚ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་ནང་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་ནང་ལ་འཛུལ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་
ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་ལ་ཁྱོན་ནས་འཛུལ་ཆོག་གྱི་མྤེད་པ། སྔོན་ནས་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་
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བཞྱིན་རྤེད། Medical checkup ཆ་ཚང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་འདྲ་སར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་
ནང་ལ་ཆ་རྤེན་དྤེ་འདྲ་ཁྱོན་ནས་མྤེད་པ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གྱིས་གྱིས་དྤེ་ང་ཚོས་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྩྱིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 

དྤེ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་དང་མམ་དུ་སན་བཅོས་གྱི་ཁྤེ་ཕན་ཐོབ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཁོམ་ར་ནང་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་དྤེ་ཚོ་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འཐོབ་མ་འཐོབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་ཤས་ལ་མ་ཐོབ་ནས་ལོ་ལོ་འགོར་མཁན་དྤེ་འདྲ་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་མྤེད་པ་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་
དུས་མང་ཚོགས་ལ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྤེ་ཕན་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་ཚོ་ average ང་ཚོའྱི་
དུས་ཚོད་དྤེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་ཚུད་ལ་སན་བཅོས་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་དྤེ་གནང་ཐབས་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་
ཁྤེ་ཕན་ཆྤེན་པོ། ཁོམ་ར་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་དྤེ་དང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བརྩམས་བཞག་པའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་
ལས་གཞྱི་འདྱི་གྱིས་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ་ིངང་ནས་ང་ཚོས་ཞུ་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་མྱི་མང་ནང་ལ་མ་མཁྱྤེན་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེ་ཟུང་རྤེ་ཟུང་ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་མང་
ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་ཁྤེ་ཕན་དང་། ཁོམ་ར་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་དྤེ་དང་ང་ཚོའྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་
གང་ཡོད་པ་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྤེ་ཕན་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་སན་བཅོས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་འཐོབ་བ་དྤེ་འབུམ་གཅྱིག་
བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ།  དྤེ་ཡང་སན་ཁང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་ལ་བསྟྤེན་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་ཡོད་པ། སན་ཁང་ཡག་པོ་བསྟྤེན་པ་ཡྱིན་ན།  སན་
བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ཡན་ལག་སན་ཁང་དྤེ་ཚོར་
ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་སན་མཆོད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོར་སན་རྱིན་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠% ཆག་ཡང་ཡོད་པ། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་  ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ང་ཚོས་
བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་མྱི་དྤེ་ཚོ་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སན་ཁང་
ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་སན་སྒང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠% ཆག་ཡང་རག་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཞལ་བཞྤེས་ཐོབ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་ལ་
ང་ཚོས་ཁོམ་ར་ནང་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་དྤེ་དང་ང་ཚོའྱི་འདྱི་གྱིས་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དང་།  དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཕན་
ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན། RSBY ཞྤེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་
བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་མཐོ་ཚད་དྤེ་སྒོར་མོ་ཁྱི་གསུམ་བར་དུ་གནང་གྱི་འདུག སན་བཅོས་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པར། སན་བཅོས་རྱིམ་པ་
གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་ཁྱི་གསུམ་བར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མ་ཐག་ཚོ་  BPL གཅྱིག་པུ་ལ་མ་གཏོགས་གནང་
རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་མྱི་འདུག དྤེ་ཡང་ BPL ཐོག་ནས་སྒོར་མོ་ ༣༠ ཞྱིག་བསྡུས་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་མཐུན་རྤེན་ཞྱིག་སར་བསྡད་ཀྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་
ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་ཁྱབ་བསགས་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སན་བཅོས་ྤེན་སྲུང་ལ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  
ཁོམ་ར་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་དྤེ་ཚོ་ལ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་
གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་ཚོ་ལས་ཡག་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
མཁན་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་ལོ་རྤེ་ལོ་རྤེ་མང་
དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་གདྤེང་ཚོད་ཅྱིག་འདུག  དྤེར་བརྤེན་མ་འོངས་པར་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རང་གསོ་རང་གནས་ཀྱི་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པར་ང་ཚོས་རྤེ་བ་དང་འབད་
བརྩོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་  Hepatitis B དང་ HIV རྤེད། Substance Abuse 
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིར་
བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་སྔོན་འགོག་གལ་ཆྤེ་ཤོས་བརྩྱིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་
ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་སོབ་གསོ་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་གསོ་
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གང་འདྲ་བས་ནས་སྤེལ་དགོས་པ་རྤེད་དམ།  ད་ལྟ་ Health Communication and Education Skill ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་ཚོ་
འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟྤེན་ཚན་པ་ནང་ལ་ཟུར་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཆྤེད་ལས་པ།  སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་
སོབ་སོང་བས་བསྡད་པ་ཡོད་དུས། དྤེ་ཚོ་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ནས་ང་ཚོས་ན་ནྱིང་ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད།  འཕོད་བསྟྤེན་ལས་བྤེད་ཚོ་
རྤེད། སན་ཁང་ལས་བྤེད་ཚོ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སན་ཁང་གྱི་སན་ཞབས་པ་ཚོ་རྤེད། མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དགྤེ་རྒན་
འོས་སོང་ནང་བཞྱིན་སྤེལ་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་མུས་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་  Video 
clip ལྟད་མོ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འདྲ་བསྟན་རྒྱུ་བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བང་བསྱིགས་དང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནང་བཞྱིན་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྲུ་གུ་ལོ་ ༦ ཡན་ཆད་དྤེ་ཚོར་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཚོར་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་ 
༢༠༡༤ ལོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་ནང་འཁྱྤེར་བསྡད་ཡོད།  ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་རྤེད། དྤེ་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་
གངས་ཐོ་ལས་གཞྱི་རྤེད། དྤེ་ནས་སྔོན་འགོ་འཕོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་འཕོད་བསྟྤེན་སོབ་གསོ་ལས་འགུལ་རྤེད།  དྤེ་
ཚོ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་གཙོས་པའྱི་ནད་གཞྱི་ཁག་དྤེ་ཚོ་ལ་སྔོན་འགོག་ཆྤེད་དུ་གོ་རོགས་སྔར་
ལས་ལྷག་པ་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཆུ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་གནས་ཁག་ལ་ལོ་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་
བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཐུང་ཆུའྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་མ་གཞྱི་ནས་
སྱིར་བཏང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་མུས་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་སྔོན་མའྱི་ནང་དུ་
ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བྤེད་རྒས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་དང་དང་བངས་རྩ་དགོངས་གནང་བ་རྤེད།  གནང་བ་དྤེར་ཐོག་མར་འབུམ་  ༡༥༠ དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སར་
ཡང་འབུམ་ ༡༥ ཞྱིག་ྤེ་ཆར་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁོལ་སད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་ས་གནས་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་སན་ཞབས་པ་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་དཔྤེར་བརོད་ཅྱིག་བཞག་པ་རྤེད། ྤེ་ཆར་གནས་སྟངས་
ཞྱིག་ང་ཚོ་བོན་པོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  མྱི་འདུག སྔོན་མ་འཕོད་ལས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  སན་ཁང་དྤེ་ན་ནྱིང་  ༢༠༡༣ 
ལོར་སྒོར་འབུམ་  ༢ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་རྤེད།  ད་ལྟ་མྱི་འདུག  མ་གཞྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་དུས་སུ་
དགོན་སྡྤེ་གྲྭ་ཚང་ཡོད་ས་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ལ་དགོན་པ་ཡོད་ས་དྤེ་འདྲར་སན་ཁང་འདུག་ཟྤེར་བ་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་
ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སན་ཞབས་པ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྐོས་གཞག་པ་དྤེ་མང་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ་
བལྟ་རོག་བྤེད་མཁན། ཁག་ཤྤེད་བལྟ་རོག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ།  གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོར་
བལྟ་རོག་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁང་གྱིས་མྱི་སུམ་
ཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མྱི་སུམ་ཅུ་ཙམ་དྤེ་འདྲ་རྩ་དགོངས་བཏང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ས་མྱིག་དྤེ་ཚོ་ཚུར་ཁུ་བསྡུ་བས་པ་དྤེ་ཚང་མ་གང་ནས་ཁུ་
བསྡུ་བས་པ་དྤེ་དག་ལ་སྟོང་པ་རང་བཟོ་རྒྱུ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་མྱི་གསར་པ་དྤེ་འདྲ་ཡར་བསྣོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ན་ནྱིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་
བ་དྤེའྱི་ནང་དུ་གྤེང་སོང་བྤེད་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་མྱི་དྤེ་ཚོ་མང་དྲགས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་
ངས་མྱིང་དྲངས་པའྱི་ས་ཆ་དྤེར་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  གསར་པ་ཞྱིག་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  རྱིང་པ་དྤེ་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་
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ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ས་རྤེད།  ཁྱྤེད་རང་ས་ཆ་དྤེར་བཞུགས་ཐུབ་ན་ཐུབ་པ་རྤེད།  མ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགོ་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་དྤེ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དང་བངས་ཀྱི་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་དང།  གནས་སྟངས་དྤེར་བརྤེན་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ལས་
བྤེད་ག་ཚོད་ཁུ་བསྡུ་བས་ཡོད་དམ།  མྱི་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་རྩ་དགོངས་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་ཚབ་བཞག་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོན་བདག་གྱིས་པ་དྤེ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དྤེ་མྱི་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་ལ་སར་ན་ཁྱད་
མཚར་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྔོན་ནས་འགན་ཁུར་བསྡད་མཁན་དྤེ་ཚོས་འགན་གང་ལ་གང་མཚམས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཁུར་
བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ནས་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོ་བུར་དུ་གནས་སོས་བཏང་བ་རྤེད། གནས་སོས་
བཏང་ནས་ད་ལྟ་འགན་འཛིན་ཆྤེད་ལས་པ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་འགན་ཁྱྤེར་ཐུབ་མཁན་གང་འདྲ་བས་ནས་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། གནས་སྟངས་དྤེའང་གསལ་པོ་བས་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ངས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར།  ན་ནྱིང་ལོ་
འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་འཆར་འབུལ་ནང་དུ་རྤེད། ད་ལོ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པའྱི་དོན་
གནད་རྤེ་ཟུང་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་གསར་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྤེ་བ་བརྒྱབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
ད་ལོ་དྤེ་འདྲ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐོང་རྒྱུ་འདྲ་མྱི་འདུག  མྤེད་སྟབས་དྤེ་རྱིང་བསྐྱར་དུ་ཕན་ཇྱི་ཙམ་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རུང་མྤེད་ནའང་རུང།  
སོ་སོ་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིརྱིག་གཞུང་གྱི་ཆྤེད་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་སན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་འབོད་ས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་
རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་འབོད་ས་སོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ྤེ་སྔོན་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་ཁང་དབུ་འབྤེད་ཆྤེད་འདྱིར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། 
ཆབ་སྱིད་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་མྱིན་ནའང་རྩ་དོན་དྤེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་དྤེ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་
ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༨ པ་དྤེ་འཕོད་
བསྟྤེན་གྱི་སྐོར་རྤེད། དྤེར་དོན་ཚན་གསུམ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་གསུམ་གྱི་ནང་གྱི་དང་པོ་དྤེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་གཙང་
ས་དང་སན་བཅོས་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་འདང་ངྤེས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང།  རྱིན་མྤེད་སན་སྱིན་སོད་ཐབས།  གཅོང་ནད་དང་འགོས་ནད་
རྱིགས་སྔོན་འགོག་དང་དམྱིགས་བསལ་སན་བཅོས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་ཀྱི་སོབ་སྟོན་བཅས་བ་རྒྱུ་ཞྤེས་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་བཞག་ཡོད་
པ་རྤེད། དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེར་ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་གནའ་སོལ་སན་གྱི་ལག་ལྤེན་དང་སན་སོར། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་དང་དྤེང་རབས་ཀྱི་གསོ་རྱིག་
དབར་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་མས་ཞྱིབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེར་བོད་སན་གྱི་སན་བཅོས་ལག་ལྤེན་
བསྟར་ཕོགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་ལྟ་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་བྤེད་རྒྱུ་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༣༠ དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྤེས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐྤེངས་ཇྱི་ཙམ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནམ། ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་ང་རང་གྱི་དྲན་ཚུལ་དང་ཤྤེས་
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ཚོད་ལ་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་དྤེ་ངས་ཤྤེས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ལས་འགན་དྤེར་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་
པ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་ ༡༣༡ པ་འཕོད་བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་འགན་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་ག་
རང་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རོག་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འགན་བསྐུར་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  བཅའ་ཁྱིམས་ནང་
གསལ་འཕོད་བསྟྤེན་སྐོར་གྱི་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་གྱིས་ཀར་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་གནའ་སོལ་སན་གྱི་ལག་ལྤེན་
དང། སན་སོར། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་དང་དྤེང་རབས་ཀྱི་གསོ་རྱིག་བར་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་མས་ཞྱིབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྐོར་ལས་དོན་ཇྱི་
སྤེལ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། དབྤེ་མཚམས་བསམ་འཆར་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེར་འཕོད་བསྟྤེན་
ལས་ཁུངས་ནས་བོད་སན་གྱི་སན་སོར་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཕོགས་ཚད་ལྡན་ཡོངས་ཐབས་སུ་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་བལྟ་རོག་སྟངས་འཛིན་གནང་
ཕོགས་འཐུས་ཚང་ཡོད་མྤེད་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཞྤེས་འགན་བསྐུར་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྤེབས་ནས་ལོ་
གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་འདྱི་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་གྤེང་རྒྱུ་བྱུང་ཡང་།  བཀའ་ཤག་དང་འཕོད་བསྟྤེན་གྱིས་
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དྤེ་འདྲའྱི་སྐོར་ལ་འགན་འཁུར་བའྱི་ལས་འཆར་གསར་པ་ཞྱིག་བསྱིགས་ནས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་
བྱུང་། དྤེའྱི་སྐོར་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར།  བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁྱྤེར་ནས་གོ་བསྐོན་
བསབ་བ། ལམ་སྟོན། གང་དང་གང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོའ་ིནང་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་སྒང་ལ་འགན་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ངས་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་འདྲ་པོ་ཡྱིན། སན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཕ་གྱིར་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་འགན་འཁྱྤེར་
བའྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བསྡད་པ་དྤེ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ངོས་ནས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་མཐུན་རྤེན་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་གངས་ཐོ་ཟྤེར་བ་སྐོར་དྤེ་རྤེད།  ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན། འདྱི་སོ་སོ་རང་ྱིད་ཆྤེད་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་རྱིམ་བཞྱིན་འཕད་མོང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ྱིན་ཤས་
ཀྱི་སྔོན་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པ་རྤེད་པའྱི་
སྒོ་ནས། གདྤེང་ཚོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག  སྐྱོན་བརོད་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་དྤེའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་
གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ནས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གང་ཡང་བཤད་ཀྱི་མྤེད་དྤེ།  ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་ཡོད།  ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བོད་སན་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་མྱིར་འགྤེལ་
བཤད་རྒྱག་པར་འགོ་དུས། ན་ཚ་བྤེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཁག་ཤྤེད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འབས་ནད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཡག་པོ་ཡོད་
ཅྤེས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་སྡྱིངས་ཆ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས།  ང་ཚོར་དྲྱི་བ་ག་རྤེ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན།  ཁྱྤེད་ཚོ་བོད་
པའྱི་སན་གྱི་འབས་ནད་ལ་སན་བཅོས་བས་ནས་ནད་པ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་དྲག་སྐྱྤེད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེང་དུས་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཁ་ཀག་ཀག་བས་ནས་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་རག་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་དྤེང་དུས་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་མས་ཞྱིབ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  གཅྱིན་སྙྤེ་ན་
ཚར་བོད་པའྱི་སན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ནད་པ་ཇྱི་ཙམ་ལ་བོད་པའྱི་སན་བཟོས་ནས་དྲག་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་ལ་ཕན་སྐྱྤེད་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་ལ་ཕན་སྐྱྤེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ནད་པ་འཕོ་བརླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་དྲྱིས་དུས། ང་ཚོས་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་པའྱི་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཨྤེམ་ཆྱི་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འགན་ཁུར་དང་སྱིག་འཛུགས་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་གྱིས་དྤེར་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་བཀོད་བཞག་པ་ལྟར་དྤེང་དུས་སན་
དང་གོ་བསྡུར།  མས་ཞྱིབ། ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་མ་སྤེལ་ན།  དྤེ་དག་ཚང་མ་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེང་
སང་དུས་རབས་ ༢༡ པ་རྤེད། དུས་རབས་ ༢༡ པའྱི་འགོ་སྟངས་ནང་བཞྱིན་རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གསལ་
བཤད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁུངས་སྐྱྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་རང་གྱི་
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རྱིག་གཞུང་དྤེ་དར་སྤེལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིརྱིག་གཞུང་དྤེ་དུས་རབས་ 
༢༡ པ་ནང་བཞྱིན་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུར་ཕན་བུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁྱྤེར་
ནས་ཕག་ལས་ཞྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ྤེ་ཆར་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ Aids ནད་པ་ག་ཚོད་
ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་དྲྱི་བ་ཕུལ་སྐབས། ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གསུངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། Aids ནད་པ་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གོངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གསུངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་  Aids ནད་པ་གསར་པ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེའང་བརྒྱ་ཆ་
དཔོག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཁག་ཤྤེད། རྩ་གྱིབ། འབས་ནད། གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་སོགས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ།  ལོ་གསར་པ་དྤེའྱི་
ནང་དུ་ནད་པ་གསར་པ་ཇྱི་ཙམ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ།  ཁ་གངས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡར་མར་འཕར་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འཕོད་བསྟྤེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངོས་གནས་བས་ན་མཁྱྤེན་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེར་དཔག་པའྱི་སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  སན་
བཅོས་མས་ཞྱིབ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེར་དཔག་པའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཁྱོན་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་
འདྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་ཐུང་ཐུང་གྱིས་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སྔོན་མ་ ༦ པའྱི་སྐབས་སུ་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་
བསྐུལ་ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་དྤེ་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སན་པ་བགྤེས་ཡོལ་ལ་ཕྤེབས་པ་དང། བརག་དཔྱད་སན་པ་མྱིན་པའྱི་
སན་རྩྱིས་ཁང་ནང་གྱི་སན་པ། ཁོང་རྣམ་པས་ནད་པ་རྩ་གཟྱིགས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལ་སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་སན་རག་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་
བསྡད་ཀྱི་འདུག  འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་རང་གྱི་ནང་དུ།  སན་པ་དང་ནད་པའྱི་ཁམས།  ལས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཆ་ནས་བསྟྤེན་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འདྱི་
ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་ནང་དུ་བར་ལམ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ལས་འཕོས་པའྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལས་འགུལ་གོ་རོགས་ནང་དུ། སོབ་གསོ་བསྐྱོན་ནས་གཞན་བསྟྤེན་གྱི་བསམ་བོ་མྱིན་པ་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་
གྲུབ་འབས་ཞྱིག་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་སན་བཅོས་རོགས་རམ་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན།  ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་
གསུང་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གསུངས་གནང་སོང། མ་ཐག་གྱི་རོགས་རམ་དྤེའང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་
མཁན་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་ལན་ནང་དུ་འདྱི་གསུངས་གནང་སོང།  བས་ཙང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་ངས་དཔལ་
ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར།  དྤེ་འདྲ་སན་བཅོས་ཀྱི་རོགས་རམ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་མཁན་དྤེ་སུ་
རྤེད་དམ། ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  གང་ནས་རྤེད་དམ།  འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ལ་གསུངས་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ཀྱིས་དྤེ་དག་ཤྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་ང་ཚོ་གཞན་བསྟྤེན་གྱི་བསམ་བོ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་
གསུངས་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲ་རྤེ་གྱིས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་བྱུང་བ་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཤྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེར་བརྤེན་ནས་བསབ་
བ་ལྤེན་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས།  དྤེ་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  མཚན་ལ་གང་རྤེད།  ས་གནས་གང་ནས་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་
གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ས་གནས་སན་ཁང་ཞྱིག་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ Dolanji ལ་ས་མྱིག་
གཅྱིག་སྟོང་པ་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་གང་འདྲ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད།  ས་གནས་དྤེ་
ག་རང་ལ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ང་སྤེབས་སོང་། ས་གནས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
དགོན་པ་ལ་སྔོན་འགོའ་ིསན་ཁང་ཞྱིག་དང་དྤེའྱི་ནང་འཕོད་ལས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་བུ་གསོ་ཁང་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་སན་ཞབས་པ་གཅྱིག་འདུག ཕ་གྱིར་བཞུགས་མཁན་གཙོ་བོ་དྤེ་མྱི་མང་དང་
དགྤེ་འདུན་པ། སོབ་ཕྲུག་ཁག་མང་པོ་འདུག གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་བརྩྱིས་ན་མྱི་མང་དྤེ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག  ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕ་གྱིར་
སན་ཞབས་པ་གྱིས་འདུག སོབ་གྲྭ་ལ་གཅྱིག་དང་དགོན་པ་ལ་གཅྱིག འཕོད་བསྟྤེན་སན་ཁང་གྱི་སན་ཞབས་པ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྤེད་དང་བངས་དགོངས་པ་ཞུ་བའྱི་གུན་གསབ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྩ་དགོངས་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད།  བས་ཙང་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། གནས་སྟངས་དྤེ་ས་གནས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས།  ང་ཚོའྱི་སན་ཁང་དྤེ་ལ་མྱི་ག་ཚོད་ཙམ་
གྱིས་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་།  མྱི་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བལྟས་པ་
ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་གཞན་གྱི་སན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོར་བལྟས་ནས། ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་པའྱི་སན་ཞབས་པ་ཞྱིག་
བསྐོས་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བྤེད་དང་དུ་བངས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་ལ་གུན་གསབ་སོད་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་དྤེ་སན་
ཁང་སྱི་ཡོངས་ལ་བཏང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་དུང་ཡང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བྤེད་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ལ་བརྩྱིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཁག་ཅྱིག་ནས་ལས་བྤེད་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏྤེ་ས་གནས་ཁག་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་ལ་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཆགས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་འཕོད་
ལས་པ་དང་། ཡང་ན་སན་ཞབས་པ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་དྤེ་སྔོན་གྱི་འགན་འཛིན་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་ནས་ཞབས་གཡར་ལྤེན་བསྡད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཞབས་གཡར་འདྱི་ལོ་གྱིས་རྤེ་བར་ལ་ཕར་འགངས་བྤེད་དགོས་མྤེད་གཟྱིགས་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་
བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལའང་ལས་བྤེད་དྤེ་དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་པའྱི་ཚུར་རང་འཇགས་ལྤེན་རྒྱུ་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་དྤེ་གོ་བུར་དུ་གནས་སོས་བཏང་བ་མ་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  ང་ཚོའྱི་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་དྤེ་སྔོན་འགན་
འཛིན་དྤེ་ཞབས་གཡར་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕར་རང་འཇགས་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་སན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་ནང་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དྲག་པ་ཞྱིག་དྤེ་སྔོན་ཕ་གྱིར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་
གྱི་མས་མོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་།  གཞན་ཡང་སན་ཁང་ཁག་གསུམ་གྱི་འགན་འཛིན་བས་མོང་མཁན།  དྤེར་བརྤེན་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་མས་མོང་
ཡོད་པ། སོབ་ཕྲུག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ལ་འབྤེལ་བ་བྤེད་མོང་མཁན་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས།  ལས་འཆར་གསར་པ་གཞན་གང་ཡང་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་།  ལས་འཆར་འདྱི་ཚོ་བྤེད་སྟངས་
བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་སོབ་གསོ་དང་ལས་བྤེད་ཚོར་སོང་བརྡར་གནང་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་
འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། ལས་འཆར་འདྱི་ཚོ་ལ་གསར་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་གྱི་མྤེད་ནའང་མྱི་མང་གང་མང་མང་གྱིས་སྙོབ་ཐུབ་པའྱི་འབད་
བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནང་བཞྱིན་ན་  Hepatitis B སྒང་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་
བཞྱིན་པ་རྤེད།  ༢༠༡༣ ལོར་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་ལ་  Hepatitis B བརག་དཔྱད་བས་ནས་མྱི་སུམ་སྟོང་ཙམ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་
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ཟྱིན་པ་དང་། དྤེའྱི་གྲུབ་འབས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ད་དུང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྤེབས་མྤེད། དྤེ་ཚོ་བསྤེབས་པའྱི་རྤེས་ལ་ལས་གཞྱི་སྤེལ་ཕོགས་
ཀྱི་འཆར་གཞྱི་བང་བསྱིགས་དང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ནད་གཞྱི་འགོས་ནད་མ་ཡྱིན་པ། ཕོ་བའྱི་སྐྲན་ནད་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
ཉུང་ཉུང་བས་ནས་མཐུན་སོར་སར་ཐུབ་ཐབས་དང་། ད་ལོར་ཆ་བཞག་ན་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་མྱི་བརྒྱ་ཙམ་
ལ་ཆག་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་སོབ་གསོ་ལས་འགུལ་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་གོ་རོགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ།  རྒྱལ་སྱིའྱི་ྱིན་མོ་ཁག་སྲུང་བརྩྱི་བྤེད་པའྱི་སྐབས་
སུ། དཔྤེར་ན་གཅྱིན་སྙྱི་ན་ཚ་ཡོད་མྤེད་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་རྤེད།  མཆྱིན་པའྱི་ན་ཚ་ཡོད་མྤེད་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
ཀྱིས་མཐུན་རྤེན་སར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་ Tele medicine ལས་གཞྱི་དྤེ་  ༢༠༡༢་་་༢༠༡༣  
ནས་སྤེལ་བསྡད་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེ་ས་གནས་གཞན་པ་ལ་སྤེལ་ཐབས་ཆྤེད་དུ་སྔོན་རྩྱིས་ཤྱིག་འདྱིར་ཁུར་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་ཡོངས་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གང་ཡང་མྤེད་ནའང་།  ལས་གཞྱི་གནང་སྟངས་གནང་ཕོགས་ལ་འགྱུར་བ་
བཏང་ནས་མྱི་མང་གང་མང་ལ་སྙོབ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་།  སན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གྱིས་མམ་དུ་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག  གོང་དུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་འདྱི་འདབ་གཤོག་གྱིས་ལྡན་
ཐོག་ནས། ཕྱི་ལུགས་སན་དང་བོད་སན་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྤེན་སར་བསྡད་ཡོད།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་རྩྱིས་
ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སན་ཁང་ ༥༤ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡན་ལག་སན་ཁང་དྤེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་མང་
ཚོགས་ལ་སོལ་རྒྱུན་ལམ་ནས་ལྟ་སྐྱོང་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ལ་སན་སྱིན་གནང་རྒྱུ་དང་།  ལོ་རྒན་
པ་ཚོ་ལ་སན་སྱིན་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཡོངས་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་
མྤེད་ནའང་བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ཚང་མ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་ག་རྤེ་
གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ལོ་ལྟར་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་འཁོད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་མས་ཞྱིབ་པ་རྤེད།  སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་བོད་སན་སྲུང་སྐྱོབ་དང་།  བོད་སན་གོང་འཕྤེལ།  བོད་སན་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་རྤེད།  ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་འགོ་
མུས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་གངས་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ནས་ལས་
གཞྱི་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་བང་རྱིམ་བསྱིགས་དང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  ལོ་རག་པར་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་འཁོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འཁོད་པ་ནང་
བཞྱིན་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དང་། ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད།  སན་རྩྱིས་ཁང་ནས་ནད་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་
གངས་ཐོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དང་།  ནད་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་  cancer ཡོད་པ་ཆ་ཚང་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པ་ནང་ལ་
གསལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གངས་ཐོའ་ིཐད་ལ་ལས་གཞྱི་རྩ་བ་ནས་མ་བས་པ་དྤེ་འདྲའང་མྱིན།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་  Health Information 
System ཟྤེར་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཡར་རྒྱས་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་བརག་དཔྱད་སན་པ་རྤེད།  དྤེ་མྱིན་བརག་དཔྱད་སན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སན་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  ཐུགས་དམ་གྱི་
ལམ་ནས་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཨྤེམ་ཆྱི་དྤེ་ག་རང་གྱིས་འཕོད་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྤེ་དག་གྱི་རྱིགས་ལ་ཟུར་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་སན་ོས་ཆོག་པའྱི་
མཐུན་རྤེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་ག་རང་གྱི་མ་ཐག་ནང་ནས་སན་བཅོས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་མྱི་དགོས་ཞུས་མཁན་སུ་དང་གང་ནས་ཡྱིན་
པ། ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག མ་ཐག་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ལ་ཏན་ཏན་ཉུང་དུ་འགོ་
བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག མ་ཐག་ལ་སྡྤེ་ཚན་གསུམ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་པ། ག་པ། ང་པ། གསུམ་རྤེད། མ་ཐག་ཁ་པ་དང་ང་པ་གྱིས་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་
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ལས་ཁུངས་ནས་སན་རྱིན་རྱིན་མྤེད་ཐོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ངས་ཤྤེས་པ་ལ་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མ་ཐག་
ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་གཅྱིག་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་དུས།  དྤེ་ལ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་ལ།  སྔོན་མ་མ་ཐག་
ནང་ལ་ཡོད། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཡོད།  མ་ཐག་ནང་ནས་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྤེ་ཟུང་བྱུང་འདུག  དྤེ་
གངས་ཀ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་ཚོད་ཐྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་ཕག་རང་མཁན་སྱི་འཐུས་བཞྱི་ཙམ་ཡོད། 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 འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆྤེས་
མཐོའ་ིསན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སྔོན་མ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ལོ་ལ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་རྤེ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་
བོན་མཆོག་སན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། གཟྱིགས་གསོལ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པའྱི་རྤེ་བ་བརྒྱབས་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་
མ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བཞག་པའྱི་ནང་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༡ ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྩྱིས་ལོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནང་མྤེད་གསུངས་
ཡྱིན་ས་རྤེད། ལྷག་བསྡད་པའྱི་སྒོར་འབུམ་ ༡ གཅྱིག་དྤེ་གནང་ཚར་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ལོ་ལ་གཟྱིགས་གསོལ་གནང་རྒྱུ་
དྤེ་སྒོར་གང་འདྲ་འདྲ་པོ་བཞག་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་བཞག་མྤེད་ན་མ་འོངས་པར་ཆྤེས་མཐོའ་ིསན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་
འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནང་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  དྤེ་སྔོན་དྤེའྱི་སྐོར་ནས་བགོ་གྤེང་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་
དབུ་ཁྱིད་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གཟྱིགས་གསོལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་
སྐོར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་དང་། 

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྩྱིས་འགོ་སང་གསུམ་པ་མཛེ་ནད་པ་
རྣམས་ཀྱི་འཚོ་སྣོན་དང་སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག  མཛེ་ནད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནད་སྡུག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་གོ་སོང་།  ནད་དྤེ་
གཅྱིག་ན་ཚར་ན་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ནང་ལ་དྲག་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མྤེད།  གལ་སྱིད་ནད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་སན་བཅོས་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་བྱུང་ན།  སན་པ་ཁོ་རང་
ལའང་འགོས་དོགས་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གོ་སོང་། དྤེང་སང་མཐུན་རྤེན་ཡག་པོ་ཡོད་སྟབས།  སན་པ་ལ་མྱི་འགོས་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དྤེང་སང་ནད་པ་མང་པོ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  འཚོ་སྣོན་དང་མཐུན་རྤེན་གྱིས་ཀ་ལ་སྒོར་  
༡༨༠༠༠ ཙམ་མ་གཏོགས་ཞུས་མྱི་འདུག  སྱིར་བཏང་ནད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།  རྱིང་པ་དྲག་པ་དང་གསར་པ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ག་རྤེ་
གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ལན་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་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 ཐོག་མར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་བཀའ་ལན་དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་
བྤེད་མཁོ་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ།  དྤེ་ཚོ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ནང་བཞྱིན་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ལའང་གསལ་བསགས་བཏང་བ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་།  མངོན་དགའ་སོབ་
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གྲྭ་དྤེ་ག་རང་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་ཟྤེར་ནས་སྒང་དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་
བཞྤེད་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་དམ།  སྱི་ཡོངས་ལ་སན་ཞབས་པ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ཡར་སན་ཞབས་པ་ཞྱིག་བསྐོ་བ་ལ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དྤེ་ཚོ་ལ་གཅྤེས་སྐྱོང་བྤེད་མཁན་གཞན་དང་མ་
འདྲ་བའྱི་སོང་བརྡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་མ་ཐུབ་པ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྐུ་ངལ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་འཕད་པ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སན་ཁང་དང་སྔོན་འགོའ་ིསན་བཅོས་
ལྟ་སྐྱོང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཚད་གཞྱི་འདྱི་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད།  མྱི་མང་གྱི་བྤེད་སོད་ག་ཚོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ད་ལྟ་གངས་ཐོ་མྤེད་གསུངས་པ་
རྤེད། དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱིས་རོགས་གནང་། གལ་ཆྤེན་པོ་རྩྱིས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི།  སན་ཁང་ཁ་ཤས་ནང་ལ་སན་པ་ཡོད་པ་
གང་ཞྱིག་ལ་ནད་པ་འགོ་དུས་སན་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ན།  སན་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ར་ནས་སན་པ་མྤེད་ཙང་སོ་སོས་ོས་ནས་ཕན་གནོད་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  སན་ཁང་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སན་པ་མྤེད་པ།  
ནད་པ་ཛ་དྲག་ཆགས་དུས་སུས་སན་ག་རྤེ་སད་ནའང་བཟའ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་ཟ་བའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་སར་གྱི་འདུག 
སན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕོགས་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དུས་ཡུན་མ་རོགས་པར་དྤེའྱི་ནང་ལ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོ་རྒྱུ་མ་རྤེད།  དངོས་སུ་མཐོང་བ་
རྤེད། སན་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ནད་པ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སན་ོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སན་གྱི་རྱིན་པ་དང་ཨྤེམ་ཆྱི་ལ་བསྟྤེན་པའྱི་རྱིན་པ་
གྱིས་ཀ་བརྒྱབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  གྱིས་ཐད་ནས་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་སན་
པ་བསྟྤེན་གཏུག་བྤེད་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྤེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་
འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་། གཞྱིས་ཆགས་དྤེའྱི་ནང་ལ་སན་ཁང་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་པ་དྤེས་མྱི་མང་གྱི་དགོས་
མཁོ་དང་འཚམས་པའྱི་འདོད་པ་སྐོང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ན།  གཤམ་འོག་དྤེ་ཚོ་ཕུད་པ་ལས་ས་པོ་རྤེད།  མང་པོ་ཞྱིག་ཕུད་གནང་གྲུབ་སོང་།  ཡར་
བསྐོས་མ་ཟྱིན་གོང་ནས་མར་ཕུད་རྒྱུ་ལ་བསྱི་ཚགས་ཡྱིན་གྱི་རྤེད།  ལག་འཁྱྤེར་མཐོན་པོ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོས་ཕག་ལས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  
གནང་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་དྤེའྱི་ནང་འཆར་གཞྱི་བཀོད་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་བཀོད་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གངས་ཀ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་མཇུག་སྐྱོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། ཆག་ན་ཆག་དོན་དང་འཕར་ན་འཕར་དོན་
གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་བཀའ་ལན་དུ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ལ་དྲག་པ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད།  འགན་ཡོད་
མཁན་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྲག་ཞན་དྤེ་མང་པོ་མ་གསུང་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ག་རྤེ་ལ་བལྟས་ནས་དྲག་པ་ཞྱིག་
བཏང་བ་རྤེད་དམ། སྔོན་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཞན་པ་རྤེད་དམ། ལན་མྱི་དགོས་ཀང་དྤེ་དྲག་པ་ཡྱིན་མྱིན་མཐོང་རྒྱུ་རྤེད།  སྔོན་མ་དབང་པོ་ཐང་ཐང་ཡོད་
པ་ལ་དྲག་པ་ཞྱིག  དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་སྤེབས་དུས་དྲག་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས་དཔྱད་པ་དྤེ་སྔ་རྒྱུ་མྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་མྱིའྱི་
སྤེམས་ཤུགས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཆོད་གན་རྤེད།  ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད།  སོ་སོའ་ིལས་འགན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་དྲག་ཞན་འདྲ་གསུངས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱིན་འདུག  མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་ཡྱིན།  
གཞན་གྱིས་དྤེ་འབོད་སྐུལ་རང་ཡྱིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  ཞུ་མ་དགོས་ན་བསམས་སོང་སྟྤེ།  ནམ་རྒྱུན་ནས་བོ་འཚབ་ཡོད་བསྡད་
པའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་།  གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་
ནས་རྒས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་དང་དང་བངས་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་གུན་གསབ་ཟྤེར་བ་འདྱི་དང་ཕལ་ཆྤེར་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
འདུག སན་ཞབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་བངས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  གནོན་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་རྤེད།  
གང་ལྟར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སན་ཞབས་པ་ཁག་ཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་དངོས་གནས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་དང་ཡུན་རྱིང་
ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་གནང་བསྡད་མཁན། འཇོན་པོ་ཡོད་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ཞལ་པར་འབོར་བྱུང་། གནས་སོས་བཏང་བྱུང་། གནས་
སོས་འགོ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག ཨ་མ་ལགས་མ་གཏོགས་མྤེད། དྤེ་ཡང་ལོ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན།  དྤེ་འདྲ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་ཀྱི་འདུག་
ཅྤེས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག སྙན་ཞུ་དྤེ་འདྲ་ཡང་བསྐྱོན་འདུག མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གནས་སོས་བས་ནས་འགོ་དགོས་ཆགས་འདུག  འགོ་དགོས་
ཆགས་ནས་གནས་སོས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རྤེས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཚར་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ལས་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་མོ་རང་ཕག་ལས་གནང་སའྱི་སན་ཁང་ནང་ལ་དྲག་པའྱི་གས་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་ཡང་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད།  ལོ་ ༡༥ 
ལྷག་ཙམ་ལ་ང་རང་རང་གྱིས་མཐོང་བསྡད་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།  དམྱིགས་བསལ་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་སྒང་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་
འགན་ཁུར་སོང་། ནད་པ་ལ་བམས་སྐྱོང་བྤེད་རྒྱུ། དུས་ཚོད་བཏང་རྒྱུ་རྤེད། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད།  སྤེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་བོ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་ལོ་ཤས་ནང་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེ་ན།  གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་
ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། སྱི་ཚོགས་ནང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཧ་ལམ་དྤེ་ཛ་དྲག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་
མ་རྤེད་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  འདྱིའྱི་བརྡ་དྤེ་གང་ནས་སྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ན།  སྔོན་མ་སན་ཁང་ཁག་ལ་གན་
ནད་རྤེག་དུག་སྒང་ལ་ཆྤེད་འཛུགས་ཀྱིས་རྐང་འགན་སད་བཞག་པའྱི་སན་ཞབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེང་སང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་
མྤེད་ཅྤེས་ལབ་བསྡད་ཀྱི་འདུག སན་ཁང་དྤེའྱི་ནང་སན་ཞབས་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་རྐང་འགན་སད་ཡོང་དུས། ནད་པ་ལ་ཐུག་
རྒྱུ་རྤེད། ནད་པ་ལ་རོགས་པ་བ་རྒྱུ་རྤེད། ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་རྤེད། སན་ཁང་ལ་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་འདྲ་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སན་ཁང་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སྔོན་མ་ནས་འགན་ཁུར་བསྡད་མཁན་ཆ་ཚང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་གཞན་པ་སད་ནས།  དྤེའྱི་ཚབ་ལ་སུ་རྤེད་ཟྤེར་དུས།  ཟླ་
གཅྱིག་ཙམ་ནང་ལ་སན་ཞབས་པ་གཅྱིག་སྟོན་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་རྤེས་ལ་ཡང་གསར་པ་ཞྱིག་སྟོན་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཟབ་སོང་ལ་
འགོ་མཁན་དྤེ་ཁ་ཁ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ངས་སན་ཁང་གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ནང་ལ་དྤེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མཐོང་སོང་།  དྤེར་བརྤེན་
ནད་པ་ཚོས་ཁ་པར་འབོར་དུས། དྤེ་དྤེང་སང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་འདྲ་པོ་དང་། དྤེས་དྤེང་སང་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་
ཚུལ་འདྲ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ལོ་དྲུག་བདུན་ནང་ལ་སན་ཞབས་པ་གཅྱིག་ལ་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ལས་འགན་དྤེ་སད་ཡོང་དུས་ཏན་ཏན་
ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ནད་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་རང་ལ་ཐུག་དགོས་དུས། སོ་སོའ་ིསྤེམས་ནང་གྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ།  ཁོ་རང་
ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཐུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་།  སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཐུག་དགོས་ཡོད་ནའང་རྤེད།  འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག  
སན་ཁང་ཐོག་ནས་སན་ཁང་ལ་སྟོན་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཟབ་སོང་དྤེ་འདྲ་གོ་སྱིག་ཞུ་དུས་འབྤེལ་བ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བདྤེ་སྡུག་ཞུ་ས་ཡྱིན་
ནའང་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་སྟབས་བདྤེ་པོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་མྤེད་དུས་དོགས་པ་ག་རྤེ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན།  གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་
ན་ཚ་འདྱི་ཛ་དྲག་ནས་མྤེད་པར་ཆགས་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
འདུག ནད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་འབྤེལ་བ་བྤེད་ས་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ཆ་ཚང་གྱིས་ཧ་གོ་ཡྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་སན་
ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ལ་ཡང་མཚེར་སྣང་བྤེད་བསྡད་པ་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས། འདས་གོངས་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་
གངས་འབོར་དྤེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན་ཏན་ཏན་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  སྔོན་མ་དང་རྩྱིས་བས་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག  སྔོན་མ་
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ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་འདྱི་ག་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཚུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག ང་ཚོས་ཧ་གོ་དགོས་པ་
གཅྱིག་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཞུས་ན།  གཅྱིག་བས་ན་ནད་པ་གསར་པ་ནད་ན་མཁན་མང་དུ་དང་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་སན་ཁང་ནས་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་
ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གོག་བརན་ཞྱིག་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཡང་ཕར་ལ་སྤེབས་པ་དང་སྟབས་འཁྤེལ་སོང་། ནད་པ་ཐུག་བསྡད་རྒྱུ་
དྤེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། བདུན་ཕག་གཅྱིག་རང་གྱི་ནང་སན་ཁང་དྤེ་ག་རང་ནས་བརག་དཔྱད་བྤེད་དུས་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ག་རང་ནས་ནད་པ་གསར་པ་
དྲུག་བདུན་ཞྱིག་ཐོན་སོང་།  དྤེས་མ་ཚད་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་རྐང་འགན་ཁུར་ནས་སན་ཁང་ཁག་རྤེད།  
བདྤེ་ལྤེགས་སན་ཁང་རྤེད། ས་གནས་སན་ཁང་ཁག་དང་གཞྱིས་འགོ་ཁག་གྱིས་དངོས་གནས་ཧུར་ཐག་གནང་སོང་། ད་རྤེས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་
ཡར་དྲྱི་བ་བཀོད་ཡོང་དུས།  ལྷན་ཁང་གྱིས་ལས་བསྡོམས་དང་ཕག་ལས་གནང་བ་དྤེ་ལ་རྩྱིས་མྤེད་བཏང་བ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མ་རྤེད།  ཧ་ཅང་གྱི་
ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་སོང་། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གནས་
ཚུལ་ཁག་ཁ་ཤས་འཐུས་ཤོར་ལ་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་འདྱི་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན།  སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ནད་པ་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་བྤེད་སའྱི་
སན་ཞབས་པ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དབུས་ནས་ཀང་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་
ག་རྤེ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན།  ནད་པ་ཚོ་ལ་དབུས་ནས་ཕག་རོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྒྤེར་གྱི་སྱིན་བདག་དྤེ་འདྲ་ཡང་མང་པོ་ཕྤེབས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཀང་ཕག་རོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེ་བ་ག་རྤེ་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  ནད་པ་དྤེས་དང་
པོ་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཡྱིབ་ནས་བསྡད་རྒྱུ་དང་། ཞྤེད་སྣང་མཚེར་སྣང་དང་དབྤེ་འབྤེད་ཀྱི་དོགས་པ་དང་། མྱི་ཚེ་གང་པོར་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་
པར་སྒུག་བསྡད་པ་དང་གའ་ཆག་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་ནས་མར་ཐོན་ནས། དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། སན་བཟོས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཡུན་རྱིང་པོ་
ལ་བསྡད་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག  ཁྱོད་རང་མུ་མཐུད་ནས་ནམ་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སན་བཟའ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས།  རྤེ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་སྤེབས།  ཡྱིད་ཆྤེས་གསར་པ་
ཞྱིག་སྤེབས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འགོ་སོང་། དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཁང་གྱི་བས་རྤེས་རྤེད། ལོ་མང་པོ་ནས་ནད་པ་མང་པོ་སྐྱབས་སོང་།  
ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་བཅུ་ཙམ་གོངས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལོ་གསུམ་བཞྱི་ནང་ལ་གསུམ་ཙམ་མ་གཏོགས་མ་
གོངས་པ། གོངས་པ་དྤེ་ཡང་སན་ཏག་ཏག་མ་བཟའ་བ་དང་ཆང་རག་བཏུང་བསྡད་པ།  སོ་སོའ་ིསོད་པ་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་འདྲའྱི་རྤེན་གྱིས་གོངས་
བསྡད་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཚོ་མ་གོངས་པ་དང་ཡུན་རྱིང་པོ་ལ་བསྡད་ཐུབ་པ་དྤེ་ལྷན་ཁང་གྱི་བས་རྤེས་རྤེད།  གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་
རྤེད། ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་རྤེད། ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད།  བམས་སྙྱིང་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་པ་གནང་རྒྱུ་
རྤེད། ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཐུག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་དང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དབྤེ་འབྤེད་ཕྤེ་ནས་མཐོང་ཆུང་བཏང་བ་དྤེ་མྤེད་པ།  སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལྟ་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་སོང་། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ག་རྤེ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  ཁོ་རང་
ཚོས་ན་ཚ་དྤེ་གཞན་ལ་མ་བགོས་ཞྤེས་ནས།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ནད་པ་མང་ཆྤེ་བའྱི་ཡག་ཐག་ཆོད་
བྤེད་ཀྱི་འདུག སོ་སོའ་ིརྐང་པའྱི་སྒང་དུ་ལངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནད་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ན་ཚ་དྤེ་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་བཀམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
སོ་སོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཟབ་སོང་དྤེ་འདྲའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གོ་སྐབས་དང་སྡྱིངས་ཆ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་བརྡ་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  
དྤེ་འདྲ་འདུག དྤེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ན་མ་གཏོགས་སྣང་མྤེད་དུ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞྤེས་ནས།  ད་ལྟའྱི་ཆར་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ནད་པ་མཁྤེགས་རྡོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སད་ཚོང་བ་བྤེད་ཀྱི་འདུག  འདྲ་མྱི་འདྲའྱི་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་མང་པོ་
བྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཆང་རག་འཐུང་རྒྱུ་དང་སན་ཏག་ཏག་མྱི་བཟའ་རྒྱུ་རྤེད།  རྐུན་མ་རྒྱག་རྒྱུ་རྤེད།  མྱི་བསད་རྒྱུ་རྤེད།  ྤེ་བའྱི་ཆར་ནད་པ་
གསུམ་ཕན་ཚུན་རྒྱག་རྤེས་བརྒྱབས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོས་ག་རྤེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ན།  ནད་པ་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་ཆད་འགོ་
གྱི་ཡོད་པ། ནད་པ་ལ་སོབ་གསོ་དྤེས་འདང་གྱི་མྤེད་པ། ནད་པ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཐུག་འཕད་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་
སན་ཁང་གྱི་སན་ཞབས་པ་ཡོད་དུས་ནད་པ་ཐུག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ཨྤེམ་ཆྱི་ཐུག་ཏུ་ཕར་འགོ་གྱི་འདུག  ནད་པ་མཁྤེགས་རྡོ་དྤེ་ཚོ་ལ་གཞྱིས་
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འགོས་སོབ་གསོ་རྒྱག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ད་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ནང་ལ་དྤེའྱི་འབྤེལ་བ་ཆད་པ་འདྲ་པོ་ཆགས་འདུག ཞུས་ན་ཞུས་ས་མྤེད་བསྡད་
པ། འདྱི་ངའྱི་འགན་མ་རྤེད་མདོག་མདོག་བཤད་བསྡད་མཁན། གཞྱིས་འགོ་ཁ་ཤས་ཕྤེབས་ནས་ནད་པ་ལ་ཐུག་ནས་སོབ་གསོ་བརྒྱབས་སོང་།  
ཁ་ཤས་ཀྱིས་ན་གྱི་འདུག  ཁ་ཤས་ཀྱིས་ན་གྱི་ཡང་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་བསྡད་རྒྱུ་འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན།  
ལྷོད་གཡྤེང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག  སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཐག་རྱིང་ཙམ་ནས་བས་པ་ལས།  དངོས་སུ་ཐུག་ནས་སོ་སོ་
དབུས་ནས་ཐུག་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ནས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ངྤེས་པར་དུ་གཞག་རྒྱུ།  ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་ལ་འགན་སོད་རྒྱུ།  
བརྒྱ་དཔོན་ལ་འགན་སོད་རྒྱུ། གཞོན་ནུ་བུད་མྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་
བྤེད་པར་སྲུང་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་ཀང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་སྙམ།  སྲུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕར་ཕོགས་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཚོད་འཛིན་བས་ནས་ཏག་ཏག་
སོད་ལམ་ཡག་པོ་བསྡད་ནས། ན་ཚ་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཁྱད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ནས་ཆྤེན་པོ་འདུག་སྙམ།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ནད་པ་གཅྱིག་སྐྱོབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནད་པ་གཞན་གཅྱིག་གྱིས་ནད་པ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་འཛམ་གྱིང་གྱི་འགོ་སྟངས་ནང་ལ།  ན་
ཚ་འདྱི་ཡོད་བསྡད་མཁན་གྱི་གཤྱིས་ཀ་ལ་སོ་སོ་ནང་བཞྱིན་ནད་པ་མང་པོ་དགོས་པ་དང་ནད་བཀམ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་
བསྡད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཀྱི་སོབ་གསོ་རྒྱག་རྒྱུ། དགྤེ་སྡྱིག་སང་བངས་དང་ལས་རྒྱུ་འབས་བཤད་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་
ཡྱིན་པ། འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་སྐྱོང་བྤེད་པ་ལ་མྱི་རྱིགས་དྤེ་གནས་དགོས་པ། དྤེ་འདྲའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སོབ་གསོ་རྒྱག་དུས་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡག་པོ་
བྤེད་ནས་གསོ་སྐྱོང་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནད་པ་གོངས་རྒྱུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འཕར་རྒྱུ་དྤེ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་ནས་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གང་ལྟར་སན་ཁང་ཁག་ནང་ལ་སན་ཞབས་པ་རྐང་འགན་ཁུར་ནས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོའྱི་
གས་མུ་མཐུད་ནས་གཞག་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་ནད་པ་ན་ཚ་ཁྱབ་རྒྱུར་ྤེན་ཁ་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་སོབ་གསོ་དང་གོ་བསྐོན་བྤེད་རྒྱུ་
དང་ཐུག་རྒྱུ། སན་ཁང་ལ་ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་དང་སན་ཏག་ཏག་བཟའ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་ལྟ་རྒྱུ།  དྤེ་བཞྱིན་དངོས་གནས་བས་ན་ང་ཚོས་
འགན་ག་རྤེ་ཁུར་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ལ་བརག་དཔྱད་བྤེད་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་
རྤེད། Contact test བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འགན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཏག་ཏག་འགོ་བཞྱིན་འདུག་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  སན་ཁང་ནས་གཅྱིག་བརག་དཔྱད་བས་ནས་རོགས་པ་དྤེ་བརག་དཔྱད་བྤེད་མ་ཐུབ་པ།  རོགས་པ་དྤེས་ང་ལ་མྤེད་
ཟྤེར་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ས་གནས་གང་ས་གང་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་སན་ཁང་གཞན་པ་ནས་སྟོན་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་
ལ་ང་ཚོས་སྟངས་འཛིན་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་ཡང་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  ངོས་ལྤེན་
ཡང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཛ་དྲག་ཅན་ལ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆྤེ་ཙམ་གནང་རྒྱུ་དང་།  
མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་བསྡད་ཀྱི་འདུག 

གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གང་ལྟར་འཕོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ས་རྤེད།  ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ས་རྤེད།  རྒས་གསོ་ཁང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་རྒན་པ་ཚོ་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་དྲྱིས་དུས།  ན་བ་ཡྱིན་ན་ཚར་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་བཤད་ཀྱི་འདུག  དགོང་མོ་མཚན་དཀྱིལ་ལ་ན་བ་ཡྱིན་ན་རོགས་པ་བྤེད་
མཁན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྐད་བརྒྱབས་ནས་བསྡད་བསྡད་རྒྱུ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྤེད་མཁན་དང་རོགས་པ་བྤེད་མཁན་ 
Care taker མང་ཙམ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  རྒས་གསོ་ཁང་མང་ཆྤེ་བ་ནང་སྱིད་ཀྱི་འོག་ལ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་ད་ལྟ་སན་ཞབས་པ་ལས་ཀ་མྤེད་ནས་མར་བཞག་བསྡད་མཁན་གྱི་སན་ཞབས་པ་འདྱི་ཚོའྱི་གས་དྤེ་མས་མོང་དང་ལྷག་བསམ་ཡོད་
མཁན་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་རྒས་གསོ་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་གྱི་རྒན་པ་ཚོ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒས་གསོ་ཁང་རྤེ་རྤེ་
ལ་སན་ཞབས་པ་དྤེ་འདྲ་ལྔ་ལྔ་ཙམ་བཞག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་འགོ་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་
བསྱི་ཚགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་སའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོགས་འདྲྱི་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། སན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་
བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པར།  བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ནས་དྤེ་རྱིང་ཐྤེངས་གཅྱིག་སྟོང་མྱིན་ཙམ་སད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ཁུར་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ༡༥༠,༠༠༠ གནང་རྒྱུ་གཏན་ཁྤེལ་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ནང་ལ་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་མཛེ་ནད་ནད་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས།  ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཛེ་ནད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ་
གངས་ཀ་བདུན་ཙམ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་སྔོན་ལོར་ ༡༠ ཆགས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་ནས་ ༣ Palampur དམྱིགས་བསལ་མཛེ་ནད་སན་ཁང་
ལ་བཞག་ནས་ལྟ་སྐྱོང་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཅུ་ནས་གསུམ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་དྲག་བསྐྱྤེད་ཆ་ཚང་བྱུང་ནས་ལོག་ཟྱིན་པ་དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བདུན་ལུས་བསྡད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན།  མཛེ་ནད་སྱིར་བཏང་འགོས་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།  ན་ཚ་དྤེ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་
འགོས་ནད་རྤེད་མྱི་འདུག གོང་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག  ཁག་ཅྱིག་ལ་  Stage wise དྤེ་འདྲ་འདུག Stage ཁག་ཅྱིག་འགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་དང་
ཁག་ཅྱིག་འགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་མ་འགོས་པར་སན་ཁང་སོ་སོའ་ིསན་པས་འགན་འཁུར་ནས་གནང་
མུས་རྤེད། 

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་ལས་བྤེད་དང་དུ་བངས་ནས་
རྩ་དགོངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་དྤེ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་གསལ་བསགས་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ཚང་མ་
ལ་བཏང་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ཆྤེད་ལས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་དང་དྤེ་སུ་ལ་དམྱིགས་འཛུགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
དག་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་བང་རྱིམ་གཟྱིགས་ནས་མཁྱྤེན་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དོ་བདག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ལས་བྤེད་སུ་ཉུང་དུ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསོལ་ཕོགས་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ང་ཚོས་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྩྱིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་དྤེ་ཚོར་ལྟ་སྐྱོང་སྡུག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལ་
གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འདྱི་དག་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བའྱི་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་མྤེད། 

དྤེ་ནས་གོང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་སན་ཁང་གྱི་བྤེད་སོད་སྒང་ལ་ལན་བརྒྱབས་དུས།  སན་ཁང་ནང་ལ་ནད་པ་ག་ཚོད་བསྟྤེན་གཏུག་བས་ཡོད་
པའྱི་གངས་ཀ་ཚང་མ་ང་ཚོ་ལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྔོན་མའྱི་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་དག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་སྟོན་རྒྱུ་མྤེད།  ལོ་ལྟར་བཞྱིན་
སན་ཁང་སོ་སོ་ལ་ནད་པ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས། ལས་བྤེད་དང་དུ་བངས་ནས་རྩ་
དགོངས་ཞུས་པ་ཚོ་ང་ཚོས་ཕུད་པ་མ་རྤེད། སོ་སོས་དང་དུ་བངས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  གུན་གསབ་བཞྤེས་རྒྱུ་དང་
སོ་སོ་སན་ཞབས་སོབ་སོང་བྤེད་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་གསལ་བསགས་གནང་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ཕུད་ནས་ལག་སྟོང་དུ་
བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 

གོང་དུ་ངས་ད་ལྟའྱི་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་དྲག་གས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་དུས།  འདྱིའྱི་སྔོན་དྤེ་སྡུག་ཅག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  
འདྱིའྱི་སྔོན་དྤེ་ཡང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་དྲག་གས་ཤྱིག་དང་འཇོན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  འདྱིའྱི་
མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་ཕར་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་མ་འགྱིག་པ་དང་།  བསམ་
ཚུལ་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་བརྤེ་པོ་བརྒྱབས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྤེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དྤེ་ནས་ལས་བྤེད་དང་དུ་བངས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་གནོན་ཤུགས་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་སད་པ་མྱིན།  སོ་སོ་
དང་དུ་བངས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པར་ང་ཚོས་གུན་གསབ་ཕུལ་ནས་རྩ་དགོངས་ལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གན་ནད་རྤེག་དུག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་།  གན་ནད་རྤེག་དུག་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་པར་ངོས་འཛིན་མུ་མཐུད་
ནས་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སོང་ཚང་མ་གན་ནད་རྤེག་དུག་སྒང་ལ་བཏང་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་
ཀྱི་མྱི་འདུག འཕོད་བསྟྤེན་ཟྤེར་དུས་ཚང་མ་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས། ཚང་མའྱི་སྒང་ལ་ལས་གཞྱི་སྤེལ་དགོས་དུས་གན་ནད་རྤེག་དུག་གཅྱིག་པུ་
གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱིས་ནས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་གཞྱི་ནས་གསལ་པོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  གན་ནད་རྤེག་དུག་དྤེ་
ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་ཁྱབ་བསགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ཏུ་གོ་བ་
ལོག་པར་འགོ་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཞྱིག་ཀང་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག འདྱི་དག་ལ་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་གནང་ནས་དཀོག་མ་ཐྤེབས་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་
དགོས་པ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་བརྩྱིས་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་གན་ནད་རྤེག་དུག་ཡོད་མཁན་  ༦༠ ཙམ་ཞྱིག་རྤེད།  
གན་ནད་རྤེག་དུག་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སྡོད་གནས་ཁག་  ༡༨ ཙམ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་གངས་ཀ་ཡྱིན་ན་
གང་ལ་གང་འཚམས་མང་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་  HIV ཡྱི་ནད་འབུ་ཡོད་མཁན་དང་  Aids ན་ཚ་ཡོད་མཁན་  TB དང་ Hepatitis B ནང་བཞྱིན་མང་པོ་ཡོད་པ་ལ་ངོས་
འཛིན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད།  ནད་གཞྱི་དྤེ་མང་དྲག་པས་ཟུག་བཟོད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་གན་ནད་
རྤེག་དུག་གྱི་ནད་འབུ་ཡོད་མཁན་དང་ Aids ན་ཚ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ལྟ་རོག་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་
དྤེ་སྔོན་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ལ་ལན་འདྤེབས་སྐབས་སུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་གན་ནད་རྤེག་དུག་
ཡོད་མཁན་ཚོར་ལམ་སྟོན་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྔར་དང་མྱི་འདྲ་བར་གན་ནད་རྤེག་དུག་རང་ལ་ཆྤེད་
ལས་པ་ཡོད་མཁན་གྱི་སན་ཁང་ལ་བཏང་ནས། ནད་པའྱི་མམ་དུ་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་པ་གང་མང་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འགོ་སྒོ་བརྒྱབས་མྤེད།  སང་ྱིན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འཕོད་བསྟྤེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་སྔོན་མ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡང་།  ཆྤེས་མཐོའ་ིསན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས།  སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ནས་ཚོགས་གཙོས་
དྤེའྱི་སྐབས་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དྤེ་དག་ཕོགས་བསྡོམས་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་དྤེའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་བཙུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་བར་དུ་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་གོ་མ་སོང་། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས།  
ད་ལྟའྱི་བར་ཆྤེས་མཐོའ་ིསན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་གཏུགས་བས་བསྡད་པ་དང། ད་ལོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ ༡༥༠,༠༠༠ ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོར་བ་དྤེ་དག་
ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགོངས་པ་གང་འདྲ་བཞྤེས་ཡོད་དམ།  དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་ཚང་མ་སང་ྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྩྱིས་འགོ་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་མྤེད། སང་ྱིན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞྤེས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་འགོ་དྤེ་སྒོ་ཕྤེ་བཞག་ཡོད། སང་ྱིན་ྱི་མ་ཕྤེད་ཀའྱི་རྱིང་གོས་ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་སྔ་དྲོ་ཕག་
ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 


