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དཀར་ཆག

ཨང་།

ནང་དོན།

ཤོག་གངས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་བརྒྱད་པ།
༡

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་། གཏན་
འབླེབས། (ནས་སིད་ལས་ཁུངས་དང་། དླེའི་ཁྱབ་ཁོངས།)

༡-༢༥

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་དགུ་པ།
༢

ཁིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ།
ཀ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱླེད་འདླེམས་བསྐོ་ལས་ཁང་གི་སིག་གཞི། ཡིག་ཨང་། ༢༢
ཁ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་། བགླེས་ཤག་བགོ་འགླེམས་ཀི་སིག་གཞི། ཡིག་ཨང་། ༢༣
ག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱླེད་ལས་དོན་གཟླེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟླེངས་རྟགས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་སིག་
གཞི། ཡིག་ཨང་། ༢༤
ང

༣

བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག ཡིག་ཨང་། ༢༥

༢༦-༤༩

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་། གཏན་
འབླེབས། (འཕོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས། སྤར་ཆའི་གོས་འཆར། ཡིག་ཨང་། ༢༦)

༤

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་། གཏན་

༥

བོ ད་མི ་ མང་སི་ འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀི ་ མང་ཚོག ས་རིས ་ཁའི་ ཚོ གས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའི ་ལས་

འབླེབས། (ནས་སིད་ལས་ཁུངས་དང་། དླེའི་ཁྱབ་ཁོངས།)
བསོམས་སྙན་ཐོ། ཡིག་ཨང་། ༢༧

༤༩-༥༡
༥༡-༧༨
༧༩-༡༢༢

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༥ པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་
གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ལས་ཁུངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་

སོབས་སྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་ཁག་ཅྱིག་ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་
གསལ་བཤད་དང་ལན་འདྤེབས་མ་ཞུས་གོང་དུ་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སོན་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་གྱི་ཕོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་
ལ་བལྟས་ནའང་བོད་མྱིའྱི་གནས་བབ་དྤེ་དངོས་གནས་དང་གནས་སོབས་པ་བྱྤེད་འོས་པ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་

ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ལ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བུད་མྤེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཡང་དངོས་གནས་
དང་གནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ དང་མཐུན་པ། དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པ། ལྷག་པར་དུ་ང་

རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་ཧམ་པ་ཆྤེན་པོ་མྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བུད་མྤེད་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་ནུས་སོབས་དང་གང་གྱི་
ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཛམ་གྱིང་གཞན་གྱི་བུད་མྤེད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་གོམ་པ་སོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ར་དོན་
ལ་ཁ་ཐུག་འབྤེལ་བ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་དྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་
བྱུང་།

དྤེ་ནས་དོགས་འདྱི་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཟུར་

འཛར་ ༡༡ པའྱི་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་ ༣ སྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མྤེད་ལ་འཚེ་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་ལོ་ ༢༠༡༥།༡༦ ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་
པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་

ཚོ ག ས་གཙོ ་མཆོ ག་བཀའ་འཁོལ ་དང་སྦྲགས་ཨྱི ན ་སྐད་སྒང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན ་ན། Zero tolerance to sexual

assault, sexual violence ཟྤེར་ནས་གཞྱི་ར་འདྱི་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་

རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང། ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མྤེད།

ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཡོང་ས་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་སར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུའང་བགོ་གྤེང་རྱིམ་པས་བྱུང་ནས་དྤེ་འདའྱི་གནད་དོན་
བྱུང་བའྱི་སྐབས་དྤེར་འབྤེལ་ཡོད་སྤེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་རྱིགས་གོ་མ་ཐག་ཏུ་ས་གནས་ལ་བཅར་ནས་གནད་
དོན་རད་གཅོད་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་ལམ་སོན་གནང་དགོས་པ་ག་རྤེ ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མྤེད་སྐོར་རོམ་སྱིག་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་རྤེད། བོད་ཀྱི་བུད་མྤེད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་

ནས་རོམ་སྱིག་དྤེ་འད་བྱས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་དྤེ་འད་འགྤེམས་སྤེལ་དང་དཔར་བསྐྲུན་བྱྤེད་ཐུབ་ན་དགོས་ཀྱི་ ཡོད་པའྱི་ངོས་
འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག་བསམ་ནས་ད་རྤེས་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཁུར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

1

དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་ ༨ པ་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་བུད་མྤེད་འགོ་འཁྱིད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྤེན་ ༢༠༡༦ ལོའ ་ི ནང་

ཞྤེས་པ་དང་འབྤེལ་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དྤེ་ག་རང་རྤེད་ལ། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཡང་ཆྤེན་པོ་འད་པོ་བྱས་ནས་
འབུམ་ ༢༡ ཞུས་ཡོད། དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་རྤེད་ལ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འདས་པའྱི་ལོ་ ༥༠།༦༠ ནང་ལ་ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་
བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་སོགས་ག་རྤེ་གྤེང་ནའང་རྤེད། མ་གྤེང་ནའང་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་ཞབས་སྤེགས་མཐོ་ས་ཞྱིག་ལ་བུད་
མྤེད་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་མ་ཡྱིན་པར། གཞྱི་རྱིམ་ནང་ལ་བུད་མྤེད་ཀྱིས་འགོ་འཁྱིད་ནས་ལས་ཀ་གནང་མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག་

འདུག བརྒྱ་དཔོན། སྱི་མྱི། ས་གནས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ས་འཐུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི།
དྤེ་འདའྱི་རྒྱས་འཛོམས་ཤྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་རྤེ་བ་བྱས་བཞག་པའྱི་
འཆར་གཞྱི་སྱིག་བཞག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་འད་པོ ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་གསུམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གནད་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ། དཔྤེར་ན་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཡང་དྤེ་འདའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་ལུགས་
སོལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་ Panchayat ནང་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་བུད་མྤེད་ཀྱི་

ཚོགས་འདུ་བསྐོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བུད་མྤེད་ཁྱི་གཅྱིག་ལྷག་དྤེ་འད་འཛོམས་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་

བཅར་བ་དང་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་འད་བྱུང་། དྤེ་ཚོ་ལ་ལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་འབྤེལ་གཞྱི་རྱིམ་རང་གྱི་ནང་
ལ། སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་བུད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་མཉམ་དུ་འཛོམས་པའྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་

ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་མ་འོངས་བྱྤེད་འཆར་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་གསར་པ་དྤེ་
འད་རྤེད་ནས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་དྤེ་འད་བྱུང་བ་དང་། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གཞྱི་རྱིམ་ནང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བུད་

མྤེད་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་རྒྱུ་དང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ནུས་
པ་ཆྤེ་རུ་འགོ་བའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་སྙྱིང་བསྡུས་བྱས་ཏྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཚོགས་

བཅར་ནང་ལ་གཙོ་བོ་འད་པོ་དྤེ་གཞྱི ་རྱིམ་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་བུད་མྤེད་འགོ་འཁྱིད་དྤེ་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད །
ཚོགས་འདུ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གངས་ཚད་རོབ་རྱིས་དྤེ་བརྒྱ་ཡས་མས་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་བུད་མྤེད་ཀྱི་

འགོ་འཁྱིད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ་སོགས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་མགོན་
བྱས་ནས་གདན་འདྤེན་ཞུ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

ཐོག་མར་འཐོལ་བ་ཞྱི ག་ཆགས་ཀྱི ་འདུག ཡྱིན ་ནའང་ཞུས་པ་ཡྱི ན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས ་པ་མྤེད་དམ། ང་ཚོས་ད་ལྟ་
༢༠༡༥།༡༢ ༣་༡༢ ནང་ལ་བྱྤེད་ཐུབ་ན་བསམ་ནས་བང་རྱིམ་ཞྱིག་བསྱིགས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུའྱི་ཁ་མཚམས་
དང་མཉམ་དུ་ཁྤེལ་བ་ཡྱིན་དུས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་མ་རྤེད། དྤེ་ལས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ལས་སོན་རྱིས་ལ་

འཐྤེན་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་རྤེས་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ག་སྱིག་བྱྤེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་
གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་
གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་ཉམ་ཐག་གངས་ཀ་དྤེ་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་

དམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྱིར་བཏང་ན་གཞོན་ཉམ་ཐག་ལས་མྤེད་ཅྤེས་འདྱིའྱི་ཟུར་ལ་

གངས་ཀ་གཏན་འབྤེབས་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཡར་གངས་ཀ་བསྡུ་རུབ་བྱས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཀང་
བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་མར་ Neela Mangalam ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མཚན་གྱི་
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ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Youth empowerment ཞྤེས་ན་གཞོན་ནུས་སོབས་སྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་
རང་རྤེད་མ་གཏོགས། ན་གཞོན་ཉམ་ཐག་ལས་མྤེད་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་གྱི་
ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ལས་དོན་དངོས་ལ་ཕར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་

ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་སོ་སོའ ་ི སོ ང་བརྡར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འཚོ་བ་སྐྱྤེལ་ཐུབ་པ་དང་མདུན་ལམ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚོའྱི་གངས་ཐོ་

ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་རོག་པོ་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག ཐོ་
གཞུང་དྤེ་ཏག་ཏག་ག་ཚོད་ཅྱིག་འདུག ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ནས་ལས་མྤེད་ཡྱིན་མཁན་ཞྱིག་ད་དྤེ་

ཕར་སོང་བརྡར་བྱྤེད་སར་ཕྱིན་ནས་སོ་སོའ ་ི མ་འོངས་བའྱི་འཚོ་གནས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་རོགས་བྱོས་ཞྤེས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ལ་ཡང་ཡང་ལམ་སོན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་སོན་མ་ཞྱིག་ལ་ཐྤེངས་
གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད་ལ། གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་

ཚོའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་ཁོས་མ་རབས་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག Nelamangalam ལ་མར་གཏོང་ཤོག་ཟྤེར་དུས། ཁོ་ཐ་མག་ནག་པོ་
འཐྤེན་མཁན་རྤེད། དྤེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་གྱི་ཀུན་སོད་མྱི་ལྤེགས་པ་ཚོ་གཏོང་ས་འད་པོ་ཞྱིག་བར་སྐབས་བར་ལ་

ཆགས་གབས་ཆགས་གབས་བྱུང་བ་དྤེ། ས་གནས་ཁ་ཤས་ནས་དྤེ་འད་བྱུང་བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཡྱིན། ཡྱིན་

ནའང་ང་ཚོའྱི་དྤེ་རྱིགས་དྤེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ་དྤེ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ངོ་
བོ་འཚམས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་རང་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མྤེད་ལ་བུ་ཕྲུག་སྐྱྤེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐོབ་ཐང་དང་

འབྤེལ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོར་བྱས་
ནས་ལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཏན་ཏན་དྤེའྱི་ནང་ལ་བལྟས་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། གཏན་འཇགས་རང་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་
ཅྱིག་ཡྱིན་ན་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་ན། ལས་བྱྤེད་
མང་བ་ཞྱིག་ཆོད་གན་ཐོག་ལ་ཡོད་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོད་གན་ཐོག་ལ་ལས་བྱྤེད་ལོ་གཅྱིག་རྤེད། གཉྱིས་ནས་དྤེ་འདའྱི་
ཆོད་གན་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ན་དྤེ་འད་རང་གྱི་གུང་སྤེང་གྱི་ཐོབ་སྤེང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཏན་ཏན་

རང་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་སོན་རྒྱུ་ག་རྤེ་འདུག་ཅྤེས་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ནས་སོ་ནམ་བུན་གཡར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་བརད་ཕྤེབས་སོང་།

དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་དང་སོ་ནམ་པ་དངོས་གནས་
དང་གནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མཐུན་འགྱུར་སར་ཐུབ་པའྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་

ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། སོན་རྱིས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བུ་ལོན་གང་
ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་ལྤེན་མཁན་བྱུང་སོང་ལ། ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡང་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སོབས་པ་ཆྤེན་པོའ ་ི ངང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་

ལ། བུ་ལོན་གཡར་ས་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཐོག་ལ་བུ་ལོན་ཚུར་ལོག་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལས་
གཞྱིའྱི་དྤེའྱི་སྒང་ལ་མུ་མཐུད་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ང་ཚོ་འགོ་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་སོ་ནམ་པ་ལ་བུ་ལོན་
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གཡར་བའྱི་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། གཅྱིག་དྤེ་སྐྱྤེད་མྤེད་དང་གཅྱིག་དྤེ་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་རྤེད། སྐྱྤེད་

མྤེད་བུན་གཏོང་དྤེ་ང་ཚོས་ཟླ་དགུའྱི་རྱིང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འགྤེངས་ཤོག་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ལས་
ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དྤེའྱི་རྱིགས་མང་ཆྤེ་བ་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཟླ་མཇུག་ནས་ཡར་

འབྱོར་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་བུན་གཡར་དུས་ཡུན་དྤེ་ཟླ་བ་དགུ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་
དྤེ་ལོ་གསུམ་བར་དུ་ང་ཚོས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔྤེ་དང་སྦྲགས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལུ་རྡྱི་ཨ་ནའྱི་ཚོང་པ་ཚོས་བུ་ལོན་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་

ཡྱིག་ཆ་དཀར་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ། དངོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚོའྱི་སུད་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཚོའྱི་ནང་ལ་

ད་ལྟ་བར་དུ་བུ་ལོན་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་བྱྤེད་སངས་ཀྱི་བཟང་སོད་དྤེ་ང་ཚོས་སོབས་པ་བྱྤེད་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བརན་པོ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོང་པ་ཞྱིག་གྱིས་བྱྤེད་སངས་ནང་བཞྱིན་ཡོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྤེ་
འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་བཟོད་མྱི་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་ཡང་ཡོང་སྱི ད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་
ཡྱིན་ཙང་མྱི་མང་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི འྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཆ་རྤེན་འདྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེ ད། འགོ་སངས་འདྱི་རྤེད་
ཅྤེས་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སར་ཡོད་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་མྱི་ཆོག་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་

གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕུལ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོ་ནམ་

ལས་གཞྱིའྱི་དངུལ་བུ་ལོན་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སོན་དྤེ་ཡང་མཁྤེན་འདོད་ཡོད་མཁན་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན། ལས་ཞུགས་བྱྤེད་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་ཞྱིག་མྤེད་དམ་བསམ་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བུན་གཏོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་དྤེ་གསལ་པོ ་
ཆགས་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་དོགས་འདྱི་ལྔ་པ་དྤེ་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། ཧོན་སུར་དྤེ་ New York

དང་ New Jersey མཉམ་དུ་པྤེ་རྱི་སྱི་ གཞས་ཆགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེ་ འགོ་བཙུགས་ནས་

New York དང་ New Jersey ནས་ཧོན་སུར་གྱི་ཆྤེད་དུ་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་ཚུར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟའྱི་

ཆར་གནས་སངས་དྤེ་ག་རང་གྱི་སྒང་ལ་གནས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྱི་ཡོངས་དང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབྤེལ་ནས་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་

ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཛ་དག་གནས་སངས་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ཡྱིན་
ན་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ངས་སྐད་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཛ་དག་གྱི་གནས་
སངས་ཆགས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་ལྤེགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་

ལམ་སོན་གནང་འདུག གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་གཙོ་བཟུང་གྱིས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ལ་ཡོད་པའྱི་བོགས་གཡར་གྱི་ས་ཆ་དྤེ་དག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་གཙོ་བོ་ལམ་སོན་ཁག་མང་པོ་གནང་

འདུག ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལྟ་སྐྱོང་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ནང་ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཡོད་པ་

ནང་བཞྱིན་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལག་བསར་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆ་ནས།
དྤེ་ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གང་

ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབ ས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ལག་བསར་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
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ཡྱིན། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཆྤེ་ས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆའྱི་
ཐོག་ནས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ས་དྤེ ་ལ་དྭགས་ཁུལ་དྤེ་ཆགས་ཡོད། བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས། ད་ལྟ་དམྱིགས་
བསལ་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་མྤེད་ལ། ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་

ས་མཚམས་འདྱི་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གཏན་འབྤེབ ས་གནང་ཐུབ་པའྱི་སྒང་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་བསད་ཡོད། དྤེ་
གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འབས་ལོངས་ཀྱི་ཁུལ་རཱ་ཝང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཞྤེས་དམྱིགས་

བསལ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་གཉྱིས་ཕུད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཞན་པ་དག་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་དཀའ་ངལ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་ཡོད། ལྷག་
པར་དུ་ Karnataka ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་ཚོ་དྤེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ནང་

ལ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། སྱི་ཡོངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལྟ་སྐྱོང་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཧ་ཅང་ནས་ཁ་གསལ་པོ་
བཀོད་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་གཞྱི ས་ཆགས་ཁག་དྤེ་ཚོ་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་གཙོ་བོར་བརྱིས་པའྱི་

ཐོག་ནས་ས་ཆ་ཡང་སོ་ནམ་རང་པའྱི་སྒང་ལ་བྤེད་སོད་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་རྤེད། དྤེ་མྱིན་གྱིས་བྤེད་སོད་བཏང་ན་
འགྱིག་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་ང་ཚོས་ས་ཆ་བྤེད་སོད་བྱྤེད་

སངས་ཀྱི་སྐོར་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཤྤེས་ཡོན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སོ་ནམ་དང་ཚོང་ལས་ཐོག་
ནས་བྤེད་སོད་གནང་ཆོག་གྱི་ ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ག་རང་གྱི་སྒང་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཀར་ན་ཀྲ་ཀའྱི་མངའ་

གཞུང་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་ཚར་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོས་མཐའ་
མའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བརྱི་སྲུང་བྱྤེད་དགོས་ས་དྤེ་ང་རང་གོས་ཚོགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་
ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོས་ངྤེས་དག་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཚར་བའྱི་གནས་སངས་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ Karnataka

མངའ་སྤེ་གཞུང་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པར་ཞུ། Gazette
notification ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་མཁྤེན་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། གཞུང་ཞྱིག་གྱིས་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་ནུས་པ་

ཡོད་པའྱི་གསལ་བསགས། དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ས་ཆ་སྤྲད་ཕོགས་དང་ས་ཆ་དྤེའྱི་ཁོན་ག་ཚོད་

ཡོད་མྤེད། ས་ཆ་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་སོགས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀོད་ནས་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་
པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ Karnataka ལ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་གནོན་བྱས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་པ་
ཡྱི ན ་ན། ས་ཆ་བྤེ ད ་སོ ད ་གཏོ ང ་ཕོ ག ས་ནང་ལ། དཔྤེ ར ་ན་ཚོ ང ་གྱི ་ ཐོ ག ་ནས་དཔལ་འབྱོ ར ་ཡར་རྒྱས་གཏོ ང ་རྒྱུ་

commercial ཐོག ་ནས་བྤེ ད་སོད་གཏོང་ཆོག ་ཅྤེ ས ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེ ད། ཡྱི ན་ནའང་ད་དུང་དྤེ ་ལ་ཁ་གསལ་ཞྱི ག ་

དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་རང་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། མཉམ་མཐུན་གྱིས་ཚོང་དྤེ་འད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཆོག་པར་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི ་སྒང་ལ་ད་ལྟ་འབད་བརོན་ཞུས་
དང་ཞུ་བཞྱི ན ་པ་ཡྱི ན ། Local and Foreign Invesment Partnership ཐོ ག ་ནས་བྱ་ཆོ ག ་གྱི ་ ཡོ ད ་པ་ཞྱི ག ་

གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ད་ལྟ་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཡོད་པའྱི་དུས་སུ་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལམ་སྤེང་
བྱྤེད་མཁན་མྤེད་ནའང་གལ་ཏྤེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནས་རྤེ་བ་བཟང་ས་ནས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་ག་

སྱིག་སྡུག་ས་ནས་བྱ་རྒྱུ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ད་དུང་འདྱིར་ལོ་ ༢༠།༣༠ ལ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དྤེར་ང་ཚོའྱི་

གནས་སངས་ཡང་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཕྱིན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་དག་གྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོ་སོའ ་ི སྤུན་མཆྤེད་མཉམ་དུ་ཚོང་འབྤེལ་གྱི་སྒང་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་འད་སྤེལ་དགོས་
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བསམ་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ད་ལྟ་རང་ནས་རག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་འདས་པའྱི་
ལོ་རྒྱུས་ཁ་ཤས་ཡོད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ Tea plantation ཐོག་ནས་དྤེའྱི་ཁྤེ་འབབ་དང་གནང་

ཕོགས་གང་འད་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐོར་དྤེ་ས་ལམ་སོན་དང་ཐུགས་འཚབ་ཀྱིས་ལམ་སོན་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་
སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དང་པོ་སྒོ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ལས་ཕར་ཐར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་རྱིམ་པ་དྤེ་དག་ལ་མ་འོངས་པར་བལྟ་རྒྱུ་

ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་དག་གྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཁ་གསལ་དུ་འགོ་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་མྱིན་གཞན་
པ་ཚོ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་བྱྤེད་ཕོགས་སྐོར་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་།

དྤེའྱི་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཆགས་ཚར་བ་དང་ལམ་སྤེང་ས་གནས་དྤེ་དག་ཕྱིན་ནས་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་ཡོང་

ཐུབ་པ་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ཡར་རྒྱས་འགོ ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གོ་སྐབས་འདྱིར་
བཟུང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཐྤེངས་མང་པོ་

ཞུས་ཡོད། ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་མང་པོ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་རྱིང་ཡང་བསྐྱར་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཁ་དོ་མྱི་མང་ཡྱིན་
ནའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བོད་མྱི་མྱིན་པའྱི་གཞན་ལ་ཚོ་ལ་ས་ཆ་བོགས་མར་གཏོང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་

འདོད་བྱུང་། ང་ཚོ་ལ་དངོས་འབྤེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་གཅྱིག་དྤེ་མ་
ཆོག་པ་དང་མ་འོངས་པར་རྒྱུན་རྱིང་ང་ཚོར་གནོད་སྐྱོན་ཆྤེན་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དྤེ་ང་རང་ཚོས་ཁྤེ་ཕན་ཆུང་ཆུང་ལ་བལྟས་

ནས་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ཕག་
ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་སླ་པོ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། མྱི་དང་མྱི་ཐུག་ནས་གདོང་ནག་པོ་བསན་ནས་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

དུས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོ་ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་སྲུང་སྐྱོབ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀལ་མོལ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དྤེ། གང་ལྟར་གཙོ་བོ་དྤེ་གཞྱིས་མྱི་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་

ཁུར་མ་བཞྤེས་ན་ཉྱིན་གཅྱིག་ང་ཚོ་ལ་ཧ་ཅང་གོང་ཆྤེན་པོ་མྱི་རག་པའྱི་ངྤེས་པ་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་བཞྤེས་

དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དོགས་འདྱི་གནང་མཁན་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།
ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཙམ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་འདོད་
ཡོད།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཞྱིང་པ་ཚོ་ལ་ཁྤེ་བཟང་རག་དང་མ་རག་སྐོར་དྤེ་ལ། ཞྱིང་པ་ཚོ་ལ་ ༢༠༡༤ རྤེས་སུ་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་

དགོངས་དོན་གྱི་ཁྤེ་བཟང་རག་ཐབས་དྤེ་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་མཉམ་འབྤེལ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ལམ་ཀ་དྤེ་བཙལ་བསད་ཡོད། གཙོ་
བོ་དྤེ་མཉམ་འབྤེལ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་གནང་གྱི་འདུག མོན་གོ་ཊའྱི་མཉམ་འབྤེལ། ད་ལྟ་ངས་ཧ་
ཅང་གསལ་པོ་དན་མ་སོང་། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཅྱིག་པུར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྤེལ་ཀོབ་ཁུལ་གྱི་མཉམ་འབྤེལ་

དང་ཧོན་སུར་ཁུལ་གྱི་མཉམ་འབྤེལ་ཡྱིན་ན་ Bank loan རག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་ཁ་གསལ་
པོ་མྤེད་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ཞྤེས་ Bank ནས་བཀག་བཞག་པ་ཆགས་བསད་ཡོད། བཀག་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དགོས་
ངྤེས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་རག་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
ཉྤེ་ཆར་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་། མཉམ་འབྤེལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི ་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོས་

བསམ་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༥ བར་དུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དྤེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སངས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་པ་དྤེ་
བསགས་བརོད་རྤེད་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྱི་བ་བསྐྱར་ལྡབ་མྱི་དགོས་པར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་དྱི་བ་བསྐྱར་ལྡབ་མྱི་དགོས་པ་
བྱོས། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དྤེ་ལ་ངས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་
གཏམ་བཤད་ནང་ནས་འདྱི་ལ་མཇལ་སོང་། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརོན་གནང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་

ནས་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་མཁོ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞྤེས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་བསགས་
བརོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་དྱིན་དང་ཐུགས་

རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་དང་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་ལ་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཆབས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་ཞུ་རྒྱུ་

གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་གཉྱིས་ནས་སྱིམ་
ལ་དང་དྤེ་ཚོ་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ས་བགོ ས་གནང་ནས། ནོར་མྤེད་ན་ཕལ་ཆྤེར་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༢༥ ཞྱིག་གྱི་སའྱི་དཀའ་

ངལ་གྱིས་ཁྱིམས་གཏུགས་བྱས་པའྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་

ཕར་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚོས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་དུས་གསུངས་སོང་། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་
བསར་བྱྤེད་པའྱི་སྐོ ར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད ། དྤེའྱི་སྐོར་ནས་ད་ལྟ་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་
གསུང་རོགས་གནང་།

དྤེ་ནས་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ ཐོག་ནས་ན་གཞོན་རམ་འདྤེགས་ལས་གཞྱི་ ༥༧ པ་དྤེའྱི་འོག་ལ།

ཟུར་འཛར་ ༦ ནང་གསྤེས་ ༣ པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་གསལ་བཤད་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མདུན་ལམ་སློབ་སོན་དང་ལས་

འཚོལ་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ལས་འཚོལ་དྤེ་འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་གྲུབ་འབས་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ན། ལས་
འཚོལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ལན་དྤེ་ལ་བསླྤེབས་མ་སོང་།

བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་པ། ཟུར་འཛར་ ༡༡ ནང་ལ། ༣ པ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མྤེད་
ལ་འཚེ་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བུད་མྤེད་གཅྱིག་

པུ་བཀོད་འདུག སོ་སོ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ང་ཚོ་
ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་གཉྱིས་གསུམ་སོན་ལ་མོན་གོ་ལ་ཕྲུ་གུ་ལ་བཙན་གཡྤེམ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་གོ་བ་

རྤེད། ད་དུང་མ་གོ་བ་དྤེ་འད་ཡོད་སྱིད་དུས། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུར་བཙན་གཡྤེམ་སྐོར་དྤེ་ཡང་འགོད་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གསོལ་འདྤེབས་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་
དུས། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དྤེ་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མྤེད་འགོ་འཁྱིད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་

སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ག་དུས་ཤྱིག་ལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ད་ལྟ་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་
པོ་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་ཚེས་ག་དུས་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སོན་ནས་འཆར་གཞྱི ་
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བསྱིགས་གནང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་ས་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 དངོས་གནས་བྱས་ན་དྱི་བ་གཅྱིག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་ཕར་གཅྱིག་འཁྱིད་སོང་དུས་དྱི་བ་གཉྱིས་ཐོན་སོང་། ཁོན་བསོམས་དྱི་བ་གསུམ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་
དང་པོ་དྤེ་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་བལ་ཡུལ་གྱི་སྱི་འཐུས་ཁོང་གྱི ས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།

ཡང་ན་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཁོང་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་
སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཆགས་ཚར་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་

རྒས་གསོ་ཁང་དྤེ་ཡྱི་འགན་ཁུར་མཁན་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་

ཡྱིན་ནའང་འད། དྤེ་ཚོ་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་མྱི་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ས་
ཡན་ཆད་དུ་གང་འད་བྱུང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ད་ནས་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་ཞྤེས་གྤེང་སློང་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།

དྤེ་རྤེས་སུ་མཚམས་བཞག་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་། གལ་སྱིད་བཞག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།

བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་མ་རྤེད་དམ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༨ ནང་
གསྤེས་ ༦ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་མ་ཡྱིན་པ། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཁྤེ་ཡོད་ལས་འཛི ན་པ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེ་དུས་དྤེ་ལ་མཆན་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་
རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ནང་ལ་ཕོགས་ཤྱིག་འདུག ཕོགས་སྤྲད་སའྱི་མྱི་དྤེ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག ཕོགས་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་

ཁུངས་རང་གྱི་ངོས་ནས་སྤྲད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནའང་མ་བརྒྱབ་ནའང་དོན་དག་དྤེ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་བྱྤེད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་པ་

ཞྱིག་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྤེད་རང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་མྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆྤེར་ཞུས་མྤེད་པ་འད། མ་ཞུས་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།

དྤེ་དང་ད་ལྟའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རང་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་དང་གཅྱིག་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་

གསལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་རྱིས་རྒྱག་ས་
ལ་ཟུར་དཔང་རྤེད་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དབང་ཆ་ཡོད་མཁན་དྤེ་འད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དོན་དག་གཅྱིག་དྤེ་དཔྤེར་ན་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་སྐབས་བཅུ་བཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་

བྱྤེད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ཏྤེ་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པ་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་དངུལ་གཏོང་
མྱི་དགོས་ས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ལས་བྱྤེད་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སོན་གནང་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་

འོས་ཤོག་བླུག་དུས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་འད་པོ་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་ནང་
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སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གལ་སྱིད་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་འགལ་རང་ཡྱིན་པ་ལ་ངས་ངོས་འཛིན ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དྱི་བ་དངོས་
གནས་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཕར་གཅྱིག་འཁྱིད་སོང་དུས། གཅྱིག་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་སོང་། ཁ་

སང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་ནས་ཁམས་ཀ་ཐོག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མགོན་ཁང་སྐོར་

ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་འདྱི་ཞུ་དོན་དྤེ། ང་དང་ངའྱི་རོགས་པ་གཉྱིས་ ༢༠༡༢།༤ ལ་མར་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་
དུས་མགོན་ཁང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་དང་། ང་ཚོ་གཉྱིས་མྱི་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཞག དྤེ་ཡང་གསང་སོད་
ནང་ལ་མྤེད། ཕྱི་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱི ག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཡར་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་བཀའ་འཁོལ་

ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ ༢༠༡༠ ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེར་ཁོ་

ཚོས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སངས་དྤེ་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་མར་ཕྤེབས་ནས་འདྱི་ལ་མགོན་པོ་ཡོང་མཁན་མྱི་འདུག འདྱི་
ལ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་ཁ་སང་ཚིག་བྤེད་སོད་གཏོང་སངས་དྤེ་འདྱི་འད་བྱས་ཏྤེ་བཏང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
འདྱིར་བསྐྱར་གྤེང་གནང་ཡོང་དུས་ངས་ཁ་ངས་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ལ་དགག་བྱ་བྱས་པ་དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཅྱི་བྱྤེད་ཀྱི་

མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སོན་མ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གནང་བ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་དུས། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་
བྱྤེད་ཕོགས་ག་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དྤེ་འད་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་།

སོན་མ་དངུལ་གྱིས་མ་འདང་ནས་ལྷག་སོང་བ་དང་ད་ལྟ་དངུལ་གྱིས་འདང་བ་ཡྱིན་མདོག་མདོག་བྱས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
རྱིང་འགྤེལ་བཤད་སྐྱོན་ཡོང་དུས་དྤེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྤེད་མྱི་འདུག བཀའ་འཁོལ་གནང་། དངུལ་མ་རག དྤེ་ནས་ལག་མགོ་
རྱིང་ཕུ་ཐུང་ཐུང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྱིན་གྱི་དངུལ་རག་ཡོང་དུས་སྤྲད་བཞག་པ་
ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མྤེད། དྤེའྱི་དོན་དག་དྤེ་ད་ལྟ་གསུང་སངས་ནང་ལ་བཟོ་གྲྭ་དང་སྤེ་ཚན་

མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཉམ་ཆུང་ཤོས་དྤེ་རྤེད་གསུངས་སོང་། ད་དྤེ་རྱིང་བརྒྱབ་པའྱི་མགོན་ཁང་ས་ཊོན་
བཟོ་གྲྭ་ལ་སྤྲད་རྒྱུ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་དབང་བའྱི་བདག་དབང་འོག་

ཏུ་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་དབང་བའྱི་བདག་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་

ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡོང་དུས་བཞུགས་ས་ཁོ་ནས་ཆྤེད་དུ་ཉར་གྱི་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཉྱིན་རག་པར་མགོན་ཁང་ནང་བཞྱིན་
བྱས་ནས་སངས་འཛིན་བྱྤེད་མཁན་གསར་པ་བསྐོས་ཀྱི་རྤེད། ཁང་པའྱི་ནང་ལ་འདུག་མཁན་མྤེད་ན་ཁང་པ་འཕྲོ་བརླག་ལ་
འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་མ་དྱིས་རང་དྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག

གཉྱིས་པ་དྤེ་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། སོན་མ་ང་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་

སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཞན་པ་ཡྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་དྤེ་ཚོ ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

སོ་སོས་ལྟ་རོག་སངས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྤེ་ཏོག་བཅོལ་ཁང་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་
ཅྤེས་དྤེ་དུས་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་གསལ་པོ ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་མ་ཚད་སྐབས་དྤེ་དུས་གྤེང་སློང་བྱུང་དུས་

དགོ ངས་བཞྤེ ས་གནང་དགོ ས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ ས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན ་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་སྱིད ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས ་
གཟྱིགས་མྤེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལན་དགོས་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། བཀའ་ཤག་བཅས་ཀྱིས་དངུལ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་ལ་
གཟྱིགས་ནས། དྤེ་རྱིང་བདྤེ་ལྤེགས་སན་ཁང་གྱི་གནད་དོ ན་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་གོང་དུ་ང་མྤེད་དུས་ཤྤེས་མ་སོང་།
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དོན་དག་དཔྤེ་སོན་སློབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོས་བུ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཅུག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་

ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་དུས་ང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་མ་རྤེད་དྤེ། ཕྲུ་གུ་མྤེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་མྱིག་ཆུ་གཏོང་བཞྱི ན་
གནད་དོན་དྤེ་བཤད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་
གཉྱིས་ཡོད། དྤེ་ནས་གསལ་བཤད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཡོད། ད་གསལ་བཤད་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་
ཚོགས་ཁང་དྤེ་ལ་ཡར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་

པའྱི་དོགས་གཞྱི་དྤེ་འད་མྱིན། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁམས་ཀ་ཐོག་
གྱི་མགོན་ཁང་གྱིས་མཚོན་པའྱི་དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ལ་བརྤེན་ནས་ཧོན་སུར་མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་ཁང་དྤེ་ལ་རྒྱབ་གཉྤེར་གྱི་

ནང་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་འད་པོ་ཡོད་དམ་བསམ་ནས་ང་རང་གྱིས་ལྟ་འདོད་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཡང་དྤེ་ལ་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་དོགས་པ་དྤེ་འདས་ཞུས་པ་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་ལ་ལྤེགས་གསོ་བསགས་བརོད་ཅྱིག་

ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རག་བསད་འདུག དྤེ་
ལས་འཆར་དང་མ་དངུལ་ཐོག་ལ་ཕན་པའྱི་དངུལ་རྱིས་ཤྱིག་རྤེད། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་གཞུང་དྤེ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་

རྤེད། ཆུ་ལྤེན་པར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་སྣོད་སོང་པར་གཏོང་གྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆུ་རག་པར་བྱྤེད་པ་ལ་འཆར་འགོད་
ཟབ་ནན་དང་རྒྱུན་འབྤེལ་བྱྤེད་པ་དྤེ་ཉྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ལ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལས་སླ་པོ་ཞྱིག་རག་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ཤྤེས་
ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་དོན་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་བྱུང་བ་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་
དྲུང་ཆྤེ་དང་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ཞུས་པ་འབྤེལ་ནས་ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེ་བཞྤེས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད ཐུགས་

རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་

གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོབ་ཐང་
མཐུན་རྤེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ལས་བྱྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་གནས་སོས་བྱྤེད་སངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ། གནས་ཡོད་
ནང་ལ་ཉུང་ཉུང་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སངས་མང་པོའ ་ི འོག་ནས་

ཚང་མས་སོ་སོའ ་ི བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་དན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཤད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་ཚོ་ལ་གདོང་ལྤེན་བྱས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུབས་ཕྱི་ཞུ་ཞུས་པ་ལ་བཀའ་དྱིན་བ་མྤེད་དུ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་
མྱི་གཅྱིག་གྱི་གཟུགས་པོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྒལ་ཚིགས་དྤེ་རྤེད། སྒལ་ཚིགས་དྤེ་ཡག་པོ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་མགོ་དང་རྐང་
པོ་གཅྱིག་པུས་ལས་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཤྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
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མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སློབ་སྙྱིང་དབུས་སུ་བཅང་ནས་དཀའ་སྡུག་རྱིམ་པ་ག་ཚོད་ལ་འཕྲད་ནའང་གདོང་ལྤེན་བྱས་ནས་
མུ་མཐུད་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་གནས་སངས་ཤྤེས་མཁན་

ཡག་ཤོས་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལས་ཡག་པོ་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཞྱིས་
ཆགས་ས་བརན་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་གནས་སངས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་བར་ལམ་ཞྱིག་

ལ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོས་ཞྱིང་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཁབ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་དྤེང་སང་དངོས་སུ་ན་གཞོན་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཞྱིང་ལས་སྡུག་རུས་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་འད་ཡང་འདུག ད་དཔྤེར་ན་བསོད་
ནམས་གཞྱིས་ཆགས་ཕྤེད་ཀ་བཅུ་གཉྱིས་ཚང་མ་ལ་ཉྤེ་ཆར་བསླྤེ བས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ལྔ་ལ་
བསླྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ལྒ་སྨུག་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་

འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཞོག་ཁོག་འདྤེབས་ལས། ཤྱིང་སོང་འདྤེབས་ལས། ཤྱིང་ནགས་འདྤེབས་འཛུགས་དྤེ་འདའྱི་སྒང་ལ་
རལ་དུ་བཏོན་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག སྤེལ་ཀོབ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ལྒ་སྨུག་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

ཧ་ཅང་གྱིས་ནུས་པ་འདོན་གྱི་འདུག ཨ་ཤོམ་འདྤེབས་ལས་བྱས་པ་ལས་གནས་སངས་ཡག་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་ལྒ་སྨུག་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྤེན་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་

ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོང་འབབ་དྤེ་ཡག་པོ་ཡོད་ཙང་། འཕྲོད་བསྤེན་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་

རྤེད། ལྒ་སྨུག་འདྤེབས་ལས་དྤེ་མཚམས་འཇོག་རོགས་ཞྤེས་ཟྤེར་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ལབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།
Kerala ཡྱིན་ན་ལྒ་སྨུག་འདྤེབས་ལས་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་དྤེ་འད་ཡོད་ས་རྤེད། ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ཀྱི་འདུག ད་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་

བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ནང་སྱིད་ཞྱིང་འབོག་སྤེ་ཚན་ནང་ལ་འདྤེབས་ལས་དང་ཚོད་ལྟ་མང་པོ་འགོ་བཞྱིན་འདུག སོང་
བརྡར་ཡང་མང་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ང་རང་གྱིས་མཐོང་བ་ལ། སན་ར་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་
ཡག་པོ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་རྱིམ་པས་ལྒ་སྨུག་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་ས་ཚང་མ་ལ་ཞྱིང་ཆུ་
འདྤེན་གཏོང་གྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིམ་པས་སན་ར་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁ་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་དགོངས་

བཞྤེས་ཡོད་དམ་མྤེད། ཉམས་ཞྱིབ་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་ན་མ་འོངས་པར་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད། ངས་
མཐོང་བ་དྤེ་རྒྱང་ནས་བལྟས་ནས་མཐོང་བ་རྤེད། ང་རང་གྱིས་བསམ་པ་ལ་དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་

འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ལ་དགོས་པ་དྤེ་ཡོང་འབབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་ལས་ཀ་སབས་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་
དྤེ་རྤེད། སན་ར་འདྤེབས་ལས་དྤེ་འདའྱི་སབས་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་འདའྱི་མགོ་རོག་པོ་ཡོད་པ་ཡང་ཡྱིན་ས་མ་
རྤེད། དྤེའྱི་ཁོམ་ར་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་མྤེད་པ་འད་པོ ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་
བའྱི་གཞྱི་ར་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སོ་ནམ་ལས་འཆར་གྱི་སྒང་ལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༨༠ འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་སྒོར་ས་

ཡ་ ༥༦ འདུག ད་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡང་ཞྱིང་ཆུ་འདྤེན་གཏོང་གྱི་ཆ་ཡྱི་མཐུན་རྤེན་ཡོད་དུས། བ་
གང་གསོ་སྐྱོང་གྱི་ཕོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ཅུང་ཙམ་འགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་འདུག ས་ཆ་འགའ་རྤེའྱི་ནང་
ལ་སོན་ཐོག་འད་མྱིན་བཏབ། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་ཁང་ཆུང་བརྒྱབ་ནས་ར་འདྤེབས་ལས་བྱས་ཏྤེ་བ་གང་གསོ་སྐྱོང་བྱྤེད་ཀྱི་

འདུག དྤེ་དངོས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་རང་རྤེད་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་འདུག སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་རྤེད་
འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག དྤེས་གཞོན་སྐྱྤེས་ན་གཞོན་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་སོ་ནམ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད།
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སྤེམས་ཁུར་ཅན་གྱི་སོ་ནམ་པ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་མྱིང་འད་པོ་བཏགས་ནས་དགོངས་བཞྤེས་འད་པོ་རྤེ་གནང་
བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་མར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་པ་
གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་དར་སོ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་ལ་ཡང་ལག་པ་ཞྱིག་བཏང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་

འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཆྤེན་པོ་གནང་རྒྱུ་མྤེད་ནའང་ཁྤེད་རང་ཚོ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་གནང་
བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་དགོངས་གཞྱི་དགོངས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་ནང་ལ། སོན་རྱིས་ནང་ལ་
གསལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་ཆྤེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༠༠ པ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་

གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་ལ་ངས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་ངས་ཐུགས་་རྤེ་ཆྤེ་

ཞུས། དྤེ་ལ་ངས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་
རྤེད། བདྤེ་སྡུག་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོང་པ་མ་བཏང་བ་དྤེ་ལ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་
གཞུང་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་སོན་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་

གྱི་དངུལ་རྱིས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་བསྒྱུར་བྱྤེད་ཆོག་སའྱི་རྱིས་འགོ་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པ་འད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་

མྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་ག་བསྒྱུར་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྱིས་འགོ་འཁོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང་ལས་སླ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་སོན་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ལ་

དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་གྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་གསོལ་སྩལ་བྱུང་བ་རྤེད། ད་རྤེས་དངུལ་རྱིས་ནང་ལ་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་ལོ་
རོགས་གབས་ཡོད་དུས་ཞུས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལོ་ང་ཚོས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་ཁུལ་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
མཇུག་སྐྱོང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང་ལ། ད་ལྟ་ཐོན་ཐུབ་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ག་བསྒྱུར་བྱྤེད་ཆོག་སའྱི་སྤེ་

ཚན་གྱི་ནང་ནས་རྱིས་འགོ་བཏོན་ཐུབ་པར་བྱུང་བ་དྤེ་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡང་དྤེ་རྱིང་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དྤེ་ནས་ད་ལོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་རྱིས་ཆྤེན་པོའ ་ི ནང་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་

རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ནང་དོན་ལྔ་བའྱི་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དབྱྱིན་ཇྱི་ཚིག་དྤེ་ཀོག་པ་ཡྱིན་ན། Expenditure on
refugees from Tibet and former West and East Pakistan ཞྤེས་ལྔ་པའྱི་ གསུམ་པའྱི་ རྱིས་འགོའ ་ི ནང་

དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད་། གསལ་པོ་བྱས་ཏྤེ་བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་འགོ་གོན་གྱི་ཆྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དག་རྒྱ་གར་
གྱིས་ཐུགས་བརྤེ་བ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་ལ་ལྟ་སྐྱོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།

དྤེ་ཡྱིན་ཙང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་སླར་ཡང་འོས་བབས་ཡག་པ་ཞྱིག་རྤེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
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ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་མཁན་བྱུང་སོང་ལབ་ན་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ཐུགས་རྤེ་
ཞུ་བ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སྱིམ་ལ་ཡྱི་རང་བཙན་ camp ཞྤེས་མྱིང་བཏགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཁ་སང་

སོན་མ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་སོན་དང་ད་ལྟ་གཉྱིས་ལ་འགྱུར་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཕྱིན་མ་སོང་། འགྱུར་བ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཅྤེ་ན། མངའ་སྤེ་གཞུང་གྱིས་ Pradhan Mantri Awaz Yojna ནང་ལ་བཅུག་ནས། དྤེའྱི་བར་ལ་ Pradhan

Mantri Awaz Yojna མྱིང་ཁོ་རང་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ལྷག་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་

མྱིང་གསར་པའྱི་ཐོག་ནས་མངའ་སྤེ་གཞུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དང་མྱི་འབོར་དང་བཅས་མར་དབུས་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་།

ད་ལྟ་ལས་འཆར་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། མངའ་སྤེ་གཞུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རང་འཇགས་གནས་པའྱི་
ཐོག་ནས་དབུས་ལ་མར་ཕུལ་ཚར་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེས་ག་རྤེ་མཚོན་གྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་བར་
ནས་ཁོ་ཚོ་ཕུད་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་མཚོན་གྱི་འདུག ཉྤེན་ཁ་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། Eviction བྱས་ནས་
ཕུད་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་ཁྱིམས་ཁང་ལ་གཏུག་བཤྤེར་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕུད་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་
འཕྲད་པ་རྤེད། Benami ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་ལ་སོ་དང་མ་སོ་དང་འཛུག་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་ཛ་དག་གྱི་གནས་

སངས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་
རྱིམ་པར་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་ཡྱིན་དུས་ཅུང་ཙམ་འགོར་གྱི་མྤེད་འགོ་
བསམ་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གྱི་ས་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་

གནང་སོང་། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་རྒྱས་པར་བྱས་ཏྤེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་གཞྱི་

ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཟུར་འཛར་ ༣༡༡ ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣
ནང་ལ་བུད་མྤེད་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྲུ་གུ་ཡང་བརྒྱབ་ན་གསུང་གྱི་འདུག ཚིག་དྤེ་བརྒྱབ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕྲུ་གུ་
ལ་ཡང་འཚེ་བ་དང་དྤེ་འདའྱི་ཕོགས་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དོན་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་བུད་མྤེད་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་ག་དུས་ཚོགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་གནས་སངས་

མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། འགོ་སོང་ཡང་ཆྤེན་པོ་

ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་བྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་མ་བྱས་པར། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྨང་གཞྱི་འད་པོ་སོམ་གཞྱི་བཏྱིང་ཚར་བ་རྤེད།

དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གྤེང་བྱས། བསམ་བོ་བཏང་ནས་རྱིམ་པས་ཆུ་ཚོད་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ན་
བསམ་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་མ་གཞྱི་ནས་བྤེལ་བ་འད་པོ ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོན་རྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ངྤེས་པར་དུ་ལྷན་ཁང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མཇུག་སྐྱོང་ཐུབ་ཀྱི་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

ནས། ལས་འཚོལ་སྐོར་རྤེད། སོན་མ་གྲུབ་འབས་ག་རྤེ་ཐོན་ཡོད་མྤེད་སྐོར་དྤེ་) ལས་འཚོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ Neelamangalam ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ལས་འཚོལ་དྤེ་ང་ཚོས་སྐོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ང་

ཚོས་ལས་ཚབ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལས་འཚོལ་གྱི་གོ་སྐབས་ལྤེན་དང་མ་བངས་ཀྱིས་ཁད་
པར་ཅུང་ཙམ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་དྤེའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་ཚུལ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
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བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སློབ་སོང་དྤེ་འད་བྱས་ནས་ཕར་ལོགས་གོ་བ་དྤེ་འད་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག
དཔྤེར ་ན་ད་ལོ་ལོ འ ་ི ནང་ Neelamangalam ལྟ་བུ་ཡྱིན ་ན་སྐྲ་བཟོ་དང་མཛེས་བཟོ ། ད་ལྟའྱི་ དུས་ཚོད་ལ་ཁོ་ཚོའྱི ་

training དྤེ་རོགས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ལ་ལས་ཀ་འཚོལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་རྡ་

རམ་ས་ལ་ཡོད་པའྱི་མདུན་ལམ་སློ བ་སོན་དང་ལས་འཚོལ་གྱི་ལས་གཞྱི ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་འཛུལ་ཞུགས་བྱྤེད་མཁན་

མང་པོ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ལས་ཀ་འཚོལ་མཁན་བྱོས་ཞྤེས་ཡོང་མཁན་ཡང་ཞྤེ་དག་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་ལ་གྲུབ་འབས་

ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་སོང་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་དྤེ་འད་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།
ངྤེས་པར་དུ་ལམ་ཀ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ཚང་མ་ཚར་ཡོད་ན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒན་གསོ་ཁང་དང་

འབྤེལ་བའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེ་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བར་མའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་
སུ་ང་ཚོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྒང་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་མྱི་

འདུག ང་ཚོའྱི་མཐོང་སྣང་འད་བོ་ལ་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་མྱི་ཤྤེས། དྤེ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་
བཀའ་ཞྱིག་གནང་མདོག་ཁ་བོ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་འོས་ཆོས་ཚང་དང་མ་ཚང་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་དང་མ་ཚང་ཞྱིག་

ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་
༣༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༦ དྤེ་མར་བཀའ་གཅྱིག་གནང་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་རང་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕན་ཚུན་མ་ཡོ་བའྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ས་ཊོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཁ་སང་དྤེ་ནས་བཀའ་གནང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་
ཐོག་ནས་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་སོན་མ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་དུས་ཐོག་ལ་ཞུས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་

ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་ས་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་གནང་མཁན་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མ་

འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་ལ་ས་བགོས་བྱས་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཕྤེ བས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལན་འདྤེབས་བྱས་པ་དག་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཡར་རྒྱས་ཅུང་

ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་རྤེན་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཕུལ་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་གོ་སོང་
ཞྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་དང་འབྤེལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐའ་མ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་

ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་རང་གྱིས་དན་པ་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་
གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་། མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་དང་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་དགོངས་
སྤེལ་རང་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གསལ་པོ་བྱུང་བ་དང་དྤེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་

དྤེ་ནང་སྱིད་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་
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རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཏན་ཏན་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཧོན་སུར་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་དང་

འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ཚོ་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ངས་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་
བསམ་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ད་ལོ་དངུལ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་གནང་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡང་

བསགས་བརོད་གནང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ལས་ཀ་

ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང། གཙོ་བོ་ལས་བྱྤེད་དང་མཉམ་མཐུན་གྱི་ནུས་པ་ལ་རག་ལས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། མཚམས་
མཚམས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་ལས་བྱྤེད་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཙམ་མ་

ཡྱིན་པར་ལས་བྱྤེད་སྱི་ཡོངས་ལ་བསོད་ར་བཏང་ན་དྤེ་ག་ཙམ་གྱིས་དགའ་འགོ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་མྱིན་ཏྤེ ། སྤེམས་
ཤུགས་ལ་ཅུང་ཙམ་ཕན་ཐོགས་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོ་དངོས་འབྤེལ་རྤེད་ལ། བཀའ་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གསུངས་ཡོང་དུས་ང་རང་ལ་འགན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་རྤེས་ལས་དོན་འདྱི་དང་ཐད་

ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་སོན་མ་ཡང་ཞུས་མོང་། ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ངོ་
བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ལགས་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དྲུང་ཆྤེ་དང་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ག་རྤེ་

ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལས་དོན་གང་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་
རུབ་རང་གྱིས་ནུས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དན་བསྐུལ་ཞྱིག་
གཏོང་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ན་གཞོན་ནང་ནས་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་སོ་ནམ་པ་ཐུགས་སྣང་
གནང་ནས་ལྒ་སྨུག་དང་ཞོ་ཁོག་ལ་སོགས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་འདྤེབས་མཁན་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་

བཀའ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སྒ་སྨུག་གྱིས་འཕྲོད་བསྤེན་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་སོང་།
དྤེ་ཚོ་དངོས་འབྤེལ་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་སན་རའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་

གནང་སོང་། ངས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། Karnataka ཉྤེ་འགམ་གྱི་མངའ་སྤེ་ཀྤེ་ར་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྒ་སྨུག་འདྤེབས་
རྒྱུ་དྤེ་མངའ་སྤེའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀག་སོམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེས་ཁོར་ཡུག་ལ་
གནོད་སྐྱོན་ཆྤེན་པོ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་ཀྤེ་ར་ལ་སྒ་སྨུག་འདྤེབས་ཆོག་གྱི་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་

ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མངའ་སྤེ་ཉྤེ་འགམ་གྱི་མངའ་སྤེ་གཞན་པ་ལ་འགོ་ གྱི་ཡོད་པ། Karnataka ཡྱི་མངའ་སྤེ་ལ་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་བསླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་སྒ་སྨུག་གྱི་ཁོམ་ར་དྤེ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག

ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ Karnataka རང་གྱིས་ཡུལ་མྱི་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཀྤེ་ར་ལ་ལ་སྒ་སྨུག་འདྤེབས་ཆོག་གྱི་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གཙོ་བོར་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་མངའ་སྤེའྱི་ནང་ལ་ཡང་བཏབ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་མྱི་མང་གྱིས་ལས་

འགུལ་འད་པོ་ཞྱིག་མགོ་བཙུགས་གནང་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་རྱིམ་པས་ karnataka ལ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་འགོ་མྱི་སྱིད་
པ་རྤེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྒ་སྨུག་འདྤེབས་མཁན་ཚོ་མཚམས་སོར་བྱས་ནས་སན་ར་
རང་གྱི་སྒང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འཁྱིད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ འྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་
འདུག་དང་མྱི་འདུག ཏན་ཏན་རང་ལྟ་ཆོག་གྱི་འདུག་ལ། བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་སོ་ནམ་པ་
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ཚོས་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་སོ་ནམ་གྱི་སྒང་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ངོས་བཞྤེས་དང་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་ཞྱིག་

གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཀ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་
སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལྷན་
ཁང་རང་གྱི་ངོས་ནས་འཆར་གཞྱི་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་དྤེའྱི་སོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༦ པ་ལུང་འདྤེན་གནང་
ནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསད་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གནས་བབ་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་

འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གལ་སྱིད་དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་ཁྱིམས་དང་འགལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱི ག་ཆགས་

བསད་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་སྱི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེ་ན་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཤྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་གསུང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་དྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཅྱི ག་གྱི་འོག་ནས་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་
ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ནས་འོས་ཆོས་ཚང་མ་ཚང་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་སྒང་

ནས་ཕར་ཞུ་གཏུག་བྱྤེད་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཚོགས་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་ནས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་
ནས་ཚོགས་དུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཞུགས་ཚར་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་

འོག་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་
ལྟ་བར་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ཡང་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།
དྤེ་ལྟ་བུའྱི་དྱི་བ་མང་པོ་བསླྤེབས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཕལ་ཆྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་

ལྔའྱི་ནང་ལ་བསད་ཡོད་པ་དྤེ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་འོས་གཞྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུངས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཁོ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ཕར་འོས་བསྡུ་ལས་

ཁུངས་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཡུག་
བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རྤེད། གོས་ཚོགས་རང་གྱི་འགོ་སངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འཚོགས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་དྱི་བ་བཏང་བསད་པ་དྤེ་ཏག་

ཏག་བསད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཚོགས་གཙོས་ངོས་ལྤེན་གལས་པོ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། འོས་ཆོས་ཚང་དང་མ་ཚང་གྱི་
གནད་དོན་ཚང་མ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དགོས་པ་རྤེ ད། དྤེ་ནས་ཐག་མ་ཆོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་

དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཚོ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་གཉྱིས་ཞུ་ཆོག་པ་བྱྤེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་འཛར་ ༡༣༌༥ པའྱི་ནང་ལ་འབྲུག་བོད་མྱིའྱི་
བལྟ་རོག་འགན་ཁུར་ལས་ཁང་གྱི་ནང་ལ་སོན་རྱིས་སྒོར་འབུམ་གཉྱིས་དང་སོང་ཕྲག་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་དགུ་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཞྱིག་
བསྣམས་ཕྤེབས་འདུག འདས་པའྱི་རྱིས་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་ཞྱིག་སར་གནང་འདུག

འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དྤེའྱི་གནས་སངས་སྱི་ཡོངས་
ཀྱིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཞྤེས་ཡོངས་གགས་སུ་གསུང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕར་ཕོགས་མྱི་མང་ལ་ལྟ་སྐྱོང་གང་འད་ཞྱིག་

ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་རྱིས་འགོ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གང་འད་སོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད།

གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་ཟུར་འཛར་ ༡༤ ཨང་ ༡༦ པའྱི་ནང་ལ་ཁྤེ་ན་ཊར་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་བསྐྱོད་ཀྱི་འགོ་གོན་ཞྤེས་སྒོར་

མོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཞྱིག་གནང་འདུག ད་དྤེ་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་
ནང་ལ་ལས་གཞྱི་ཚང་གྲུབ་འགོ་བའྱི་ཁྤེ་ན་ཊར་གཞུང་དང་གན་རྒྱ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེའྱི་གནས་སངས་ག་ཚོད་ཅྱིག་

གྲུབ་ཡོད་ན། དྤེ་ནང་མྱི་ཟླ་བསྱིལ་གྱི་རྤེས་སུ། མྱི་རང་པ་གཏོང་བའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་བསྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

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 ནང་སྱིད་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་

༡༌༢ གཉྱིས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༡ དྤེ་ལ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་
རྣམས་ལ་གཞྱིས་ས་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་སོན་འགོའ ་ི ལས་གཞྱི་ཞྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་

ཅྤེས་བསགས་བརོད་ཞུ་བ་དང་འབྤེལ་ལས་གཞྱི་དྤེ་འད་འགོ་རོམ་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་ནས་གསར་
དུ་འབྱོར་བ་ཚོ་རྤེད། ཨ་མདོ་ཁམས་པ་དབུས་གཙང་གསུམ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་རྡ་རམ་ས་ལ་ང་རང་གྱིས་མཐོང་བསད་པ་དྤེ་

འད། འབོག་པ་ནང་བཞྱིན་ཟླ་བ་ཟླ་བ་ལ་ཁང་པ་སོ་དགོས་འདུག་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་འདུག་མཁན་མང་པོ་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ད་རྤེས་ལས་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཁོང་ཚོ་ལ་དྤེ་འདའྱི་གོ་

སྐབས་ཤྱིག་འདོད་ཐུབ་པར་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་སྱིད་མྤེད་ན་མྱི་མང་གྱིས་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ཙང་མྱི་མང་
གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ནང་སྱིད་དང་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། དྤེ་འདའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་
བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག རྡ་རམ་ས་ལར་གཙོ་བོ་བྱས་པའྱི་ཁ་འཐོར་རྒྱུ་ཡོད་བསད་པའྱི་བོད་ནས་ཡར་གསར་དུ་འབྱོར་བ་
ཚོར་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་སུད་ཚོང་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་སོང་། ལ་བཀའ་ལན་ཡང་གནང་གྲུབ་པ་རྤེད། ཡྱིན་

ནའང་ང་རང་གྱིས་མཐོང་ཐོས་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སུད་ཀྲར་ཚོང་མཁན་དྤེ་ཚོས་གྲྭ་
ཚང་ཁག་དང་དགོན་པ་ཁག་གྱི་བོད་མྱི་སོང་ཕྲག་མང་པོའ ་ི འཚོ་རྤེན་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ནང་བཞྱིན། སུད་ཚོང་བ་བརྒྱ་ཆ་
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དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཞྱིག་གྱིས་འཚོ་བ་རྤེན་ས་དྤེ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་། དྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཉམས་
ཆག་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་བོད་གཞུང་གྱིས་སྒོ་བརྡུང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་ལས་གཞན་པ་

འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། གྲྭ་ཚང་དང་དགོན་པ་ཁག ལྷག་དོན་དུ་ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་སུད་ཚོང་གྱི་
སྤེ་ཚན་དྤེ་ཧ་ཅང་བོད་པའྱི་འཚོ་རྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐུན་

འགྱུརྱུུ ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་སུད་ཚོང་ཐོག་ལ་རྤེད། ཁོམ་རའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
སར་ལས་ཡག་ཏུ་འགོ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡག་ཏུ་འགོ་བ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་སྤེ་

ཚན་ཞྱིག་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།

དྤེ་ལ་དངོས་སུ་འགན་ཁུར་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དཔྤེར་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེང་སང་
དགུན་དུས་ཀྱི་ཚོང་དུས་གཅྱིག་ལ་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་སྒོར་འབུམ་བཅུ་ས་ག་སྤྲད་དགོས་པ། འབུམ་ཉྱི་ཤུ་སྤྲད་དགོས་པ།
འབུམ་སུམ་ཅུ་སྤྲད་དགོས་པ། འབུམ་བཞྱི་བཅུ་སྤྲད་དགོས་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་ས་ཆ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚུར་ཉོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

ནའང་རྤེད། ཡང་ནང་སྱིད་དང་བོད་གཞུང་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས། ཡང་སུད་ཚོང་ཁག་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་
ཉོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡང་དྤེ་མྱིན་ན། དྤེ་མྱིན་
གྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་གསར་ཉོ་བྱས་ཏྤེ་སུད་ཚོང་གྱི་ཁོམ་ས་དྤེ་བརན་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ངས་ས་ཆ་ཚང་མ་
ལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཏན་ཏན་དྤེ་འད་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་
བསད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་པོ་

ཞྱིག་གྱི་འཚོ་རྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་
དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་མ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་ནང་
སྱིད་དང་བོད་གཞུང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ ༡ པོའ ་ི བཞྱི་པའྱི་ཐ་པ་དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡོད། དྤེ་ལ་བུད་མྤེད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ནུས་སོབས་གོང་

འཕྤེལ་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག དཔྤེར་ན་ང་འད་པོ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
འཇོན་ཐང་དྤེ་འད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་བར་བུད་མྤེད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་མདོ་སོད་མདོ་སད་དབུས་གཙང་སོགས་མང་

ཐག་ཆོད་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཞྱིག་ཡོད། བྱས་ཙང་དྤེ་འད་སོང་ཙང་། དྤེ་འདའྱི་བུད་མྤེད་
ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ནུས་སོབས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་བུད་མྤེད་ལ་

མཐུན་རྤེན་སར་བ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་རྤེད། ང་ཚོས་ལམ་སོན་བྱྤེད་པ་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ས་རྤེད། དྤེའྱི་ལས་རྱིམ་
དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དྤེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་པ་ཞྱིག་ཀང་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ལས་རྱིམ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་ཞུས་སོང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་

པོ་རག་པ་དང་། དྤེ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལྷག་དོན་དུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་ལོ་གྲུབ་འབས་བྱུང་བ་དྤེ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་ང་ཚོ་ཚང་མས་བཀའ་ལས་

བརྒྱབ་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དྤེ་འད་མཉམ་འབྤེལ་གྱིས་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཡྱིན་གསུངས་པ་དྤེ་ ལ་
བསགས་བརོད་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བ་དང་མཉམ་དུ་པད་ཤག་ནྱི་མང་པོ་འདུག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལ་ངས་ཟུར་ཟ་བྱས་པ་དྤེ་འད་

མྱིན། ཡོད་གསུངས་པ་དང་ཡོད་པ་དྤེ་མྱིག་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཙང་། གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོ་དྤེ་ཡྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ཐུགས་རྤེ་

གཟྱིགས་གང་མགོགས་མགོགས་ཅྱིག་བཟོ་གནང་རོགས་བྱྤེད། Bihar བསླྤེབས་པ་འད་པོ་དང་། ཡང་མྱིན་ན་མྤེའོ་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ལ་བསླྤེབས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་གང་མགོགས་མགོགས་ཀྱིས་བཟོ་གནང་རོགས་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སོན་ནས་མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རང་གྱི་ནང་ལ་སྱི་སོད་
རླངས་འཁོར་ taxi གཏོང་མཁན་བོད་པའྱི་ཁ་ལོ་བ་ཚོའྱི་འཚོ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲད་འདུག དྤེ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་

ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་ན། ཡང་མྱིན་ན་ག་རྤེ་
གནང་འཆར་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ད་ལྟ་འབྲུག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གནས་སངས་གང་

འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དོགས་འདྱི་གནང་སོང་། དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་གོང་ལ། ངས་དངོས་གནས་དང་
གནས་དྤེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ ངོས་ནས་འབྲུག་གྱི་མྱི་མང་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་

ཚང་མས་དན་པའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གལ་སྱིད་དྤེ་རྱིང་དྱི་བ་དྤེ་ཕྤེབས་མྤེད་
ནའང་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོ་སྐབས་བངས་ནས་འབྲུག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གནས་སངས་དང་འབྤེལ ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ཅུང་ཙམ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་བསད་ཡོད། དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་ཡོད།

དང་པོ་ང་རང་ཚོ་ལུང་པ་ག་པར་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གནས་ཡོད་ནའང་། དྤེའྱི་གཞུང་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་དྤེའྱི་མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་ང་
རང་ཚོ་ལ་བརྤེ་བ་དང་གཟྱིགས་རོག་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་མུ་མཐུད་ས་ཆ་དྤེ་ག་རང་ལ་རྒྱུན་

རྱིང་པོ་གནས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབྲུག་གྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་བཙན་
བྱོལ་ནང་ལ་ཡོང་ནས་སོ་སོའ ་ི མྱི་ཚེ་སྐྱྤེལ་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་འབྲུག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། འབྲུག་ནང་ལ་བཞུགས་
མཁན་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བོད་མྱི ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ངས་

ཚབ་ཞུས་ཏྤེ་འབྲུག་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆྤེན་པོ་རྱིམ་བྱོན་དང་མང་གཙོས་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའྱི་གཞུང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་འབྲུག་

མྱི་མང་ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདྱི་དང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ཕར་ཡོད་བསད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་
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ལྟ་སྐྱོང་གནང་བ་དྤེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ ༢༡༤ འད་པོ་ཞྱིག་འབྲུག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པ་

གསུམ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིམ་པ་དང་པོ་དྤེ་འབྲུག་གྱི་མྱི་སྤེར་ཐོབ་ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་
ཚོའྱི་གངས་ཀ་ ༢༡༤ ནང་ལ་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཁོང་ཚོ་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་འབྲུག་གྱི་མྱི་སྤེར་ཐོབ་ཟྱིན་པ་

ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་གངས་ཀ་ ༡༠༠ ཙམ་ཡོད་ས་ཡོད། དྤེ་ནས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དྤེ་བདུན་ཅུ་དོན་

གངས་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་གཞྱིས་སོས་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཞྤེས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད། རྱིགས་གཅྱིག་
དྤེ་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་འབྲུག་གྱི་མྱི་སྤེར་ཞུས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་མཁན་ཚོ་ཆགས་བསད་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ནང་ནས་

སྐབས་དྤེར་འབྲུག་ལ་ལག་འཁྤེར་ཞུས་ཀང་མ་ཐོབ་པ་དག་ལ་ལག་འཁྤེར་གང་འད་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེ་ན། འབྲུག་སོད་ཆོག་པའྱི་
ལག་འཁྤེར་ permit ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ས་ཡྱི་བདག་དབང་གྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་འད་

ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕུད། དྤེ་མྱིན་གྱི་ཡར་མར་ལ་འགོ་བ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུ་དང་ལག་འཁྤེར་བཟོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་སྐྱབས་ཞུ་ཡྱིག་ཆ་ཞྤེས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་ས་རྤེད།

དྤེ་ཡོད་མཁན་གྱི་རྱིགས་དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་བར་དུ་ཡོང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཐོབ་ཀྱི་འདུག ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་
འགོ་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྤེར་དྤེ་ཐོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་སོན་མ་ཞྱིག་ལ་སྙན་སྤེང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འབྲུག་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གོམ་པ་སོ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོས་བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་
ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཆར་འགོད་

གནང་སྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ས་གནས་མྱི་མང་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་དྤེ་ལ་དངོས་གནས་
དང་གནས་བསགས་བརོད་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགོ་འདོད་
མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་བྱུང་མ་སོང་། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བསན་པ་ལགས་དང་ལྷན་འབྤེལ་ཡོད་
བཀའ་བོན་རྤེད། ང་ཚོ་འབྲུག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་འབྤེལ་ཡོད་རྣམ་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ ་རྱིམ་པས་བྱུང་སོང་ཞྤེས་དྤེ་རྱིང་

གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་སྙན་སྤེང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་སོན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་འབྲུག་དང་བོད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་

སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་བསད་

ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱི་དག་ལ་གཟྱིགས་རོག ་གནང་བ་ཧ་ཅང་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ནས་དུད་ཚང་
༡༩༩ ཞྱིག་གྱིས་འབྲུག་མྱི་སྤེར་ཞུས་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཚར་འདུག དུད་ཚང་ ༡༥ ཞྱིག་གྱིས་འབྲུག་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་

ཞུས་མྱི་འདུག མྱི་ཞུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཁོ་རང་ཚོས་གསུངས་པ་ལ། གལ་སྱིད་མྱི་སྤེར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་

རྡ་རམ་ས་ལའྱི་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་འཇོག་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཅོ་ལྔ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་
གཙོ་བོ་དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབྤེལ་མཐུད་པ་བརྒྱུད་ནས་ཕར་གསལ་པོ་ཞུས་

ཐུབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་རྤེ་བ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཕར་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ལན་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཕུལ་ཡོད་ཟྤེར་ན། དུད་ཚང་ ༡༥
དྤེ་ལ་གལ་སྱིད་ཁྤེད་རང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏྤེ་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་དགོས་བསམ་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འགན་ཁུར་བའྱི་

ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡར་ཞུ་དགོས་ནའང་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འདྱིར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་འབྲུག་
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རང་ལ་བསད་ཡོད་ཙང་འབྲུག་ལ་དགའ་བཞྱིན་འདུག འབྲུག་གཞུང་ལ་དགའ་བཞྱིན་འདུག འབྲུག་མྱི་མང་ལ་དགའ་བཞྱིན་

འདུག ཁོ་རང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་འབྲུག་རང་ལ་གནས་རྒྱུའྱི ་འདོད་པ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ལྤེན་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། འབྲུག་རང་ལ་བསད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ལན་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་རག་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་འབྤེ ལ་ཡོད་
འབྲུག་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མྱི་སྤེར་མ་ཞུས་མཁན་དྤེ་འད་ཡྱིན་ནའང་འབྲུག་གཞུང་དང་མྱི་
མང་ལ་བརྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འབྤེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་བྱྤེད་ཐུབ་མྱིན་

ཞྱིག་གྱིས་བོ་འཚབ་ཅྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གཞན་མར་ཤོག་ལབ་ནའང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་མུ་མཐུད་
ནས་འབྲུག་རང་ལ་དགའ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་
ངས་འབྲུག་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་འབྲུག་གཞུང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེ་སོན་ལ་ཡང་ཞུས་

ཡོད་ལ་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཡུལ་མྱི་ཞུས་མཁན་ཚོས་ཐག་གཅོད་དྤེ་རང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་རྤེད་མ་

གཏོགས། ང་ཚོས་སྐུལ་སློང་བྱས་ནས་ཁོ་ཚོས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་ཐག་གཅོད་རྤེད།
ཁོ་རང་ཚོས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་འབྲུག་གཞུང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཕྱིན་

ཚར་འདུག སོན་མ་འད་པོ་ཡྱིན་ན་སབས་བདྤེ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ༡༩༥༨ ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་དགོངས་དོན་
སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ལོགས་བཀར་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་ ༡༩༧༧ རྤེད། ༢༠༠༨ རྤེད་བྱས་ནས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་འགྱུར་བ་

མང་པོ་ཕྱིན་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་དྤེ་མྱི་མང་གྱིས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འབྲུག་གཞུང་གྱིས་ཁོ་རང་
ཚོའྱི་བདྤེ་སྡུག་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ༡༩༧༠ ནང་གྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་

འདྱིར་གྤེང་ནས་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བོད་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་
འབྲུག་གྱི་མྱི་སྤེར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བོད་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཕལ་

ཆྤེར་གྱིས་དྤེ་འད་དགོངས་ཀྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་
མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ལྤེན་དང་མྱི་ལྤེ ན་དྤེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ག་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་གྱི་གནས་སངས་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། མྱི་མང་གྱིས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་

མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་སྡུག་ལ་གཟྱིགས་ཐུབ་པ། གལ་ཏྤེ་མྱི་མང་གྱིས་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཚོ་མགོག ས་པོ་མ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྐྱབས་
བཅོལ་ལག་འཁྤེར་ཡོད་མཁན་བོད་མྱི་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསྐྱོད་ཆོག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འད་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུས་

ཀྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་འདྱིར་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་མ་རྤེད་ང་ཚོས་མཇུག་སྐྱོང་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཐུག་ས་ལ་

བཟུང་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
འབྲུག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དག་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཁྤེ་ན་ཊར་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུས་སོང་། སྙྱིང་བསྡུས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་

གཞྱི་ད་ལྟ་འགོ་མུས་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཟླ་བ་དྲུག་སོན་དྤེ་ལ་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་
ཡོད། གངས་ཀ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ངས་སང་ཉྱིན་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པར་བྱོས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་
ལ་ལྷོ་ཕོགས་སུ་གཞྱིས་ས་བསྐྲུན་པའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད།
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དྤེ་ཚོ་ཕར་དག་སྱིག་གནང་བའྱི་སྐད་ཆ་ཡོད་དམ་མྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཏན་ཏན་
རང་གཟྱིགས་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་སྐབས་ཡྱིན་དྤེའྱི་སོན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་གསལ་པོར་ཞུས་ཡོད་
ལ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན། དྤེ་ཡང་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་

མ་ལོན་མཁན་དྤེ་ཚོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱས་ནས་ལོ་རྤེ་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་གཞྱིས་ས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་
གསར་པ་བསྐྲུན་དགོས་ནའང་རྤེད། དྤེ་འད་བྱས་ཏྤེ ་རྱིམ་པས་འགོ་ཐུབ་ན་མ་གཏོགས། དུས་ཚོད་གཅྱིག་དང་ལོ་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ཚང་མ་ལ་དུས་གཅྱིག་ལ་གཞུང་གྱིས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེ ་ན་དྤེ་
གནང་ཐུབ་པར་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་འཚོ་རྤེན་དྤེ་གལ་

ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འཚོ་བའྱི་རྤེན་ཆྤེད་དུ་ལམ་ཁོམ་དྤེ་ཚོ་རང་གྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་བསད་ན། དྤེ་ནས་ལྷོ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ ་ི ནང་ལ་འཚོ་བ་བསྐྱྤེལ་ནས་སོད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།
གཞྱིས་ས་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་འབད་བརོན་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཨྱིན་སྐད་ནང་ཞུས་ན་ Uproot བྱྤེད་མྱི་དགོས་
པར་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ག་རང་ནང་དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་མོན་གོ ་ལ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་ས་ཆ་དྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་

ལ། ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཀང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེ་ཁྱིམ་ཚང་ ༥༤ འདུག ད་ཁྱིམ་ཚང་ ༥༤ ཡོད་པ་དྤེ་མ་བཞག་
པར་ས་གནས་ག་པར་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་སོར་གྱིན་སོར་གྱིན་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་ཁོ་རང་འབ་སུ་སྡུད་ས་
མ་རྤེད། གངས་ཀ་ཚད་གཞྱི་དྤེ་ཡང་འཇོག་མྱི་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་

ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རྒྱུ་དྤེ་མོན་གོ ་ལ་དུད་ཚང་ ༥༡ ། དྤེ་ནས་སྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ཡྱིན་ན་དུད་ཚང་ ༥༤
བདྤེ་སླར་ལ་ ༢༦ དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་སྤེལ་ཀོབ་དང་བདྤེ་སླར་གཉྱིས་ཡར་བསོམས་པས་སྤེལ་ཀོབ་ལ་

ག་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་སོང་། ༥༤ དང་ ༢༦ དྤེ་སྤེལ་ཀོབ་ནང་ལ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཡོད་རྒྱུ་དྤེ། ད་ལྟ་

ང་ཚོར་ཐོ་ཡོད་པ་དྤེ་དུད་ཚང་ལྔ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལྔ་དྤེ་ལ་ཞྱིང་ས་དྤེ་ས་གནས་རང་གྱིས་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཐབས་ཚོལ་གྱིས་ཤཤོག་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཀོ་ལྱི་དྷལ་ཡྱིན་ན་དུད་ཚང་གཉྱིས་འདུག
དྤེ་ནས་ད་ལྟ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དྤེ་འདྱི་འད་བྱས་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་

ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཏན་ཏན་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རྤེད། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལྟ་སྐྱོང་བྱྤེད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ཡོད་ཙང་། ལོ་རྤེ་རྤེ་ནས་ཡར་སར་ཐུབ་པའྱི་

རྤེ་བ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་འཆར་ཕུལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་ཞུས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སུད་ཚོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ནས་

ཡག་པོ་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ལས་གཞྱི་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཟུར་དུ་བཞག་ན་
ཞྤེས་དགོངས་པ་ཕྤེབས་སོང་། དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ལྟ་ཆོག་གྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་འགོ་སངས་དྤེ་དྤེ་ག་རང་

གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་འདྱིར་

བཞག་ནས་ཕན་ས་མ་་རྤེད། མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྣམས་ནས་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་ས་ཆ་དྤེ་འད་ཉོས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདྱི་རྱིང་དག་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གསུངས་ཤོག་མ་གཏོགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྱི་བ་དྤེ་བཏང་། ལན་དྤེ་རྱིང་ནས་ཉོབ་སོང་ན་ཡག་
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པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་སངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་། ངས་ཉྱིས་ལྡབ་དྤེ་འད་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་

ཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས་དྤེ་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་ཕར་ཞུས་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་ངའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོང་པ་དྤེ་ཚོ་མཉམ་དུ་ས་ཆ་དྤེ་འད་ཉོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་

ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་ཆོག་གྱི་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ས་ཆ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་གཞུང་གྱི ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགོ་སོང་གང་ཡང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་དང་མཉམ་རུབ་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་གཞུང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་མ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན་དུས། སྙྱིང་རྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་གང་འད་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ལྟ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་རང་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེ་ལ་དགོངས་
འཆར་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བུད་མྤེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ SOIR IM ཁོ་རང་ཚོ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རོགས་

པ་གནང་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིར་ཁུར་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སོན་མ་ང་ཚོས་མོན་གོ་ཊར་ལས་གཞྱི་ཐོག་

བཙུགས་ནས་ pilot project བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིམ་པས་ཡག་པོ་བྱུང་ཚེ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཆོག་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དྤེ་གསར་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ད་ལྟ་གསལ་

པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ། མཐུན་
རྤེན་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད།) བུད་མྤེད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ནུས་སོབས་དྤེ། དྤེ་ངས་ཞུས་ཚར་
བ་ཡྱིན་སྐུ་ངོ་། གསར་འབྱོར་དང་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོད་པ་གཉྱིས་ཀ་སྱིག་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་གསུངས་པ་རྤེད ། དྤེ་ཞུས་ཚར་བ་
རྤེད་སྐུ་ངོ་། དྤེ་ནས་ཚང་མ་ཚར་སོང་། last དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

དྤེ་ནས་དངུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ལས་ཅུང་ཙམ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་

རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཧ་ཅང་ནས་མང་བའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཡང་མ་རྤེད། དངུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་ཚོད་ཡོད་ན་ད་དུང་

དགོས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེའྱི་གོ་སྐབས་བངས་ནས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་ད་ལྟ་རག་མ་
སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོང་གྱི་ལམ་ཀ་དྤེ་སོན་རྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁུར་མྤེད་ལ། བཟོ་
ཡང་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ལམ་ཀ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཐྤེངས་གཅྱིག་བཟོས་པ་རྤེད།

ཨར་ལས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་འགོ་བ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གྲུབ་རྤེས་དྤེ་ནས་ཆ་ཚང་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་

ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ད་ལྟ་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་ཡོད་ཡྱིན་ནའང་རག་མ་སོང་། དྤེང་སང་ཉྱིན་གོ་སྐབས་ཤྱིག་རག་གྱི་
ཡོད་ན་མྤེད་ན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕལ་ཆྤེར་ཚར་སོང་། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་ས་རྤེད། 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 མང་པོ་མྤེད། གོང་དུ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། ངས་ག་རྤེ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་ལ་སྐྱྤེད་མྤེད་བུན་གཡར་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་ནས་ཞུས་དགོས་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་
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ཟྤེར་ན་མང་ཆྤེ་བ་ཨ་ཤོམ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ད་ངས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། སྐྱྤེད་མྤེད་བུན་གཡར་ཨ་ཤོམ་མྱིན་པའྱི་

སོན་ཐོག་ག་རྤེ་བཏབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་རག་གྱི་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་བྱས། དྤེ་ནས་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་
གཡར་དྤེ་ལ་དུས་ཚོད་གཏན་འབྤེབ ས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དུས་ཚོད་འདྱི་ནས་ལྤེན་དགོས་ཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡ་གཅྱིག་དང་། གལ་སྱིད་སྙན་ཞུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཅྱིག་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་

ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་གཅྱིག་གོང་དུ་ལྷག་འདུག འབྱུང་བའྱི་གནོད་སྐྱོན་
གྱི་གུན་སྐྱོབ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ས་གནས་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་མར་སོན་མཁན་བྱུང་

བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡོངས་ཁབ་ཀྱིས་གསལ་བསགས་སོན་མཁན་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་བསགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་འདུག ངས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དཔྤེར་ན་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ལ་ན་ནྱི ན་ banana སོང་པོ་
བཏབ་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་གང་ཆྤེན་ཡོང་ནས་ཆ་ཚང་སོར་བཤྱིག་བཏང་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་ཤྱིང་ཏོག་
བཏབ་པ་ཡྱིན་ན། དགུན་ཁ་ཞྱིང་ཁ་མ་བཏབ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་དུས་མྤེ་ཤོར་ནས་གནོད་སྐྱོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེ་ཚོ་གུན་སྐྱོབ་ཀྱི་རྱིགས་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དྤེ་ནས་ཧོན་སུར་
གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དྤེ་ལ་གོང་དུ་ངས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། ད་ལྟ་ཞོར་དུ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་
ཚོ་ལ་ར་སྐོར་སྐྱོན་གནང་འདུག་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངུལ་རོགས་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གྲུབ་ཐུབ་མྱི་

འདུག གལ་སྱིད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཆ་ཚང་གྲུབ་རྒྱུ་ལ་དངུལ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་སྐར་མ་ལྔའྱི་ནང་ལ་གསུངས་ཐུབ་པར་གནང་རོགས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སོན་ལ་བཀུར་འོ ས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མོན་གོའ ་ི taxi གཏོང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་འདུག དྤེ་ངས་ལྷག་འདུག དྤེ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ག་རྤེ་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་
སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་དྤེ་ག་རང་ནས་ཐབས་ཤྤེས་མང་པོ་གནང་འདུག ཚོགས་འདུ་ཁག་མང་པོ་ཚོགས་འདུག དྤེ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྱི་བ་གནང་མཁན་གྱིས་མཁྤེན་མདོག་ཁ་པོ ་རྤེད། ཡུལ་མྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ། དྤེ་ག་ནང་

བཞྱིན་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་བའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
ཞྱིག་མ་འོངས་པར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྤེལ་ཐབས་འད་པོ ་དྤེ། ད་ལྟ་འབད་བརོན་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་མོན་གོ་གཞྱིས་ཆགས་འད་པོ ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ཕར་ཕོགས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ Panchayat ཞྤེས་གོང་སྤེ་སོ་སོ་ལ་འཐུས་མྱི་ཡོད་པ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་འགོ་སངས་

སྒང་ནས་ Panchayat ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག མོན་གོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ Panchayat གསུམ་རྤེད་བཞྱི་རྤེད། ཕར་ནང་
ལ་ཚུད་འགོ་གྱི ་ འདུག ཡང་ Panchayat གཅྱི ག ་གྱི ་ ནང་ལ་རྤེ ད ་མྱི ་ འདུག Panchayat སོ་སོ་རྤེ ད ་འདུག
Panchayat དྤེ་ཚོས་སྐབས་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་འད་པོ ་རྤེ་བཟོ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ཕུལ་གྱི་མྱིན་ལབ་ན་དཀའ་

ངལ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ངོས་ནས་་ང་རང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
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ཕར་ཕོགས་ཚུར་གསུང་ཡ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། མངའ་སྤེའྱི་སྤྲོ་འཆམ་བོན་ཆྤེན་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཞྱིག་

གནང་སོང་ལ། ང་མར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་། AC དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་ MLA ཚང་མ་ཕྤེབས་
ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཁྤེད་རང་ཚོར་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། ཁྤེད་རང་ཚོས་དབྱྤེ་བ་

འབྱྤེད་ཀྱི་འདུག ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་མྱིས་ཁྤེད་རང་ཚོའྱི ་ taxi གཅྱིག་པུར་བྤེད་སོད་གནང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ taxi བྤེད་སོད་
གནང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་མངའ་སྤེ་གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཡོད་བཞག་པའྱི་ན་གཞོན་སྐྱོ་པོ ་ཉམ་ཐག་དྤེ་འད་ལ་ taxi
བུན་གཡར་བཏང་ནས། དངུལ་ཡར་བསྡུ་རྒྱུ་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཁྤེད་རང་ཚོས་སོ་སོའ ་ི མྱི་

ལ་མ་གཏོགས་སྤྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་འགོ་སངས་དྤེ་ཡུལ་མྱིའྱི་ taxi གཅྱིག་དང་ང་རང་ཚོའྱི་ taxi གཅྱིག་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་འད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཚུར་བསམ་འཆར་བཤད་མཁན་ཡང་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་དང་འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་འད་མང་པོ་་ཡར་འཛོམས་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས། གཅྱིག་གཏོང་རྒྱུ་བྱས། དྤེ་ནས་ཡང་

གཅྱིག་གཏོང་བྱྤེད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག གང་ལྟར་དྤེ་འད་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག དྤེ་
ཡྱིན་ཙང་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ང་ཚོས་ཕལ་ཆྤེར་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐག་བཅད་ནས་ཞུས་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡུལ་མྱི་དང་མཐུན་ལམ། ཡུལ་མྱི་དང་
གོ་བརྡ་འཕྲོད་པ་བྱས་ཏྤེ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབད་

བརོན་ཞུས་པ་དྤེ་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མ་ད་ལྟ་ Panchayat རྤེ་རྤེའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་

སྤེལ་ཀོབ་ཡྱིན་ན་ Panchayat གསུམ་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཀོ་ལྱི་གལ་དྤེ་ལ་ Panchayat མ་ཐོབ་ནས་ལྷག་ཡོད་
པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ karnataka གཞུང་ལ་ཞུ་ཡ་དྤེ་བོད་མྱི་ཡོད་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་ལ་རྒྱ་གར་འོས་བསྡུ་ཕུད་

པའྱི་དྤེ་མྱིན་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ panchayat དྤེ་ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་ panchayat ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱྤེད་རོགས་བྱོས་ཞྤེས་ད་ལྟ་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་ནས་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་ཏྤེ་ང་ཚོས་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི ་ ད་ལྟ་མངའ་སྤེ ་ གཞུང་གྱི ་ ལམ་ཡོ ད ་པ་ནང་བཞྱི ན ་གྱི ས ་རོ ང ས་དྤེ ་ ནས་མངའ་སྤེ ་ དྤེ ་ ནས་

panchayat བཅས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ལྷག་བསད་པ་ཡྱིན་ན། panchayat བཀང་གྱི ་ཐག་བཅད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་

ཁུར་གྱི་མྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ ་ི
བསམ་བོ་བཏང་ནས་ང་རང་ཚོ་རང་གྱིས་ Panchayat ཡོད་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། མངའ་སྤེ་ཕྱི་ཁབ་དྲུང་ཆྤེ་ཡྱི་ཐོག་

ནས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ Panchayat དྤེ་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཐག་བཅད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་

འདུག ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་དུས།་ད་ལྟ་ཅུང་ཙམ་ལྷག་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་གཙོ་བོ་མོན་གོ་རང་གྱིས་དཀའ་ངལ་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཚོ་དྤེའྱི་ལམ་ཞྱིག་སྒང་འགོ་བའྱི་འབད་བརོན་
གནང་བསད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་་་་་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། དྤེར་སང་ཉྱིན་བཀའ་ལན་གནང་རོགས། འོད་སྤེར་
ནང་ལ་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་མ་གཏོགས་ཤོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ལས་བརྒལ་བ་ཡྱིན་ན་འོད་སྤེར་གསར་པ་བཞྱི་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱིག་
སར་དགོས་ཐུག་གྱི་འདུག སང་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན།

25

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པོ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༠ སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་ ༡༡ པའྱི་ཉྱིན་ ༩ པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྤེ་ཁྱིམས་

སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ། གལ་སྱིད་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་འད་འཁུར་དགོས་པ་བྱུང་ན་སང་
ཉྱིན་བར་དུ་ཕར་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འགངས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོའ ་ི ཀ་པ་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་སྙན་སོན་མ་ཞུས་སོན་ལ་རྒྱབ་
ལོངས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཁོལ་དང་བསགས་ནས། ཁྱིམས་
འཆར་འདྱི་ཁུར་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་དྤེ་གཞུང་ཞབས་གནས་རྱིམ་མཐོ་བར་གསར་འདྤེམས་སྐབས་རྒན་གས་
ཆ་ནས་ལས་དོན་ལ་རྒྱུས་མངའ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ལ་ལས་མོང་ཏོག་ཙམ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། གསར་འདྤེམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ལམ་སྤེང་རྒན་གས་ནང་བཞུགས་རྒྱུ་དྤེས་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་མ་བསད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་

ཚོའྱི་ཐུགས་མོང་དང་དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་མཚམས་རྤེ་གབ་མ་མཚུངས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་
དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་
དྤེ་ད་ལྟ་ཆོད་གན་ལས་བྱྤེད་བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ལས་བྱྤེད་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་དྤེ་
འད་ཧ་ཅང་དཀོན་པའམ་ཉུང་བ་མ་རྤེད་ཀང་། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ནང་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ཉམས་མོང་

བསགས་པའྱི་རྱིགས་དྤེ། སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་ལོ་བཞྱི་ལྷག་སྤེ་ཚན་གང་
ཡང་རུང་བའྱི་ནང་དུ་ཆོད་གན་ཐོག་ནས་བསྐྱར་བསྐོ་མྱི་ཆོག་པ་དྤེས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་ལས་བྱྤེད་འཇོན་ཐང་ཅན་དྤེ་

འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་བསྐོ་བཞག་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག ལས་མོང་བསགས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རྒྱུན་
རྱིང་ཙམ་ཞྱིག ལོ་བརྒྱད་བར་ཆོད་གན་བསྐོ་བཞག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཡང་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ལ་མྱིན་པར་ལས་ཁུངས་
གཅྱིག་གྱི་རྤེས་སུ་ལས་ཁུངས་གཞན་ལ་ཁོ་རང་གྱི་ནུས་པ་དང་བསྟུན་པའྱི་བསྐོ་བཞག་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་

ཆྤེད་དུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ཞྤེས་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་དག་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
ནས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།
ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ནང་

ལས་བྱའྱི་སྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཁོངས་ལས་ ལས་བྱའྱི ་ སྤེ ་ ཚན་གྱི ་ ལས་བྱྤེ ད ་ཁོ ང ས་

གསྤེས།

བྱ་དང་གཞོ ན ་དྲུང་གནས་རྱི མ ་དུ་ཐད་ཀར་ ལས་བྱ་དང་གཞོ ན ་དྲུང་གནས་རྱི མ ་དུ་

༢

འདྤེམས་བསྐོ་ཁོ་ན་དང་། དྤེ་ཡན་གྱི་གནས་ ཐད་ཀར་འདྤེམས་བསྐོ་ཁོ་ན་དང་། དྤེ་ཡན་
རྱིམ་བཞྱིར་ས་མྱིག་གྱི་ར་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ གྱི ་ གནས་རྱི མ ་བཞྱི ར ་ས་མྱི ག ་གྱི ་ ར་
ཉྤེར་ལྔ་ལས་མ་བརྒལ་བ་རྤེ་ཐད་ཀར་གསར་ འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་བརྒལ་
འདྤེ མ ས་དང་། ཞབས་གཡར། ཆོད་གན་ བ་རྤེ ་ ཐད་ཀར་གསར་འདྤེ མ ས་དང་།
བཅས་ཀྱི ས ་བསྐོ ་ གཞག་ཆོ ག ་རྒྱུ། བརྒྱ་ཆ་ ཞབས་གཡར། ཆོ ད ་གན་བཅས་ཀྱི ས ་
དོན་ལྔ་ལས་མ་ཉུང་བ་གནས་སར་གྱིས་བསྐོ་ བསྐོ ་ གཞག་ཆོ ག ་རྒྱུ། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་
གཞག་བྱ་རྒྱུ།

ལས་མ་ཉུང་བ་གནས་སར་གྱི ས ་བསྐོ་
གཞག་བྱ་རྒྱུ།

བཅུ་བཞྱི་ འགན་འཛི ན ་སྤེ ་ ཚན་གྱི ་ ལས་བྱྤེ ད ་གསར་ འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱྤེད་གསར་
པ།

འདྤེམས།

འདྤེམས།

ནང་

དྲུང་ལས་དང་། དྲུང་གཞོན། ཟུང་འབྤེལ་དྲུང་ དྲུང་ལས་དང་། དྲུང་གཞོན། ཟུང་འབྤེལ་

གསྤེས།

ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ཐད་ཀར་འདྤེམས་བསྐོ་བྱ་ དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ཐད་ཀར་འདྤེམས་

༦

དགོས་རྱི ག ས། གནས་རྱི མ ་འདྱི ་ དག་ཏུ་ བསྐོ་བྱ་དགོས་རྱིགས། གནས་རྱིམ་འདྱི་
གསར་འདྤེམས་བྱ་རྒྱུར་འབྱི་རྒྱུགས་དང་། ངོ་ དག་ཏུ་གསར་འདྤེ མ ས་བྱ་རྒྱུར་འབྱི ་
འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་ཇྱི ་ དགོས་ལས་བྱྤེ ད ་ རྒྱུགས་དང་། ངོ ་ འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་ཇྱི ་
འདྤེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལྤེན་སྱིག་གཞྱི་ནང་ དགོས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་
གསལ་ལྟར་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ། ལས་བྱྤེད་ ལྤེ ན ་སྱི ག ་གཞྱི ་ ནང་གསལ་ལྟར་གཏན་
ཡྱིན་མུས་རྱིགས་ཀྱི་སྙན་ཤོག་སྤེ་ཚན་གང་ འབྤེ བ ས་བྱ་རྒྱུ། ལས་བྱྤེ ད ་ཡྱི ན ་མུས་
ཡྱི ན ་དྤེ འ ྱི ་ འགན་འཛི ན ་ནས་འབུལ་བརྒྱུད་ རྱིགས་ཀྱི་སྙན་ཤོག་སྤེ་ཚན་གང་ཡྱིན་དྤེའྱི་
རྒྱབ་གཉྤེར་ཡོད་པ་དང་། འདས་མ་ཐག་པའྱི་ འགན་འཛི ན ་ནས་འབུལ་བརྒྱུད་རྒྱབ་
ལོ་བསྟུད་མ་གསུམ་གྱི་གསང་བའྱི་སྙན་ཤོག་ གཉྤེར་ཡོད་པ་དང་། འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་
རྤེའུ་མྱི ག་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱིས་དྤེ འྱི་ནང་བརོད་ བསྟུད་མ་གསུམ་གྱི་གསང་བའྱི་སྙན་ཤོག་
ཚིག་ངན་པ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་ན་ངོ་འཕྲད་ངག་ རྤེ འུ ་མྱི ག ་དཔྱད་ཞྱི བ ་ཀྱི ས ་དྤེ འ ྱི ་ ནང་
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ཟུར་བརོད།

རྒྱུགས་སུ་འབོ ད་འཐུས། ཚོ ད་བལྟའྱི ་ དུས་ བརོད་ཚིག་ངན་པ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་ན་ངོ་
ཡུན་རྱི ང ་གནས་རྱི མ ་གོ ང ་མའྱི ་ འོ ས ་མྱི ར ་ འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་སུ་འབོད་འཐུས། ཚོད་
ཞུགས་མྱི་ཆོག དྲུང་གཞོན་དང་། ཟུང་འབྤེལ་ བལྟའྱི ་ དུས་ཡུན་རྱི ང ་གནས་རྱི མ ་གོ ང ་
དྲུང་ཆྤེའ ྱི་གནས་རྱིམ ་གྱི ་ཐད་ཀར་འདྤེམས་ མའྱི་འོས་མྱིར་ཞུགས་མྱི་ཆོག དྲུང་ལས་
བསྐོ འ ་ི རྒྱུགས་སྤྲོ ད ་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་དྲུང་ དང་། དྲུང་གཞོན། ཟུང་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེའྱི་
གཞོན་ལ་ལོ་བཞྱི་དང་། ཟུང་དྲུང་ལ་ལོ་བརྒྱད་ གནས་རྱིམ་གྱི་ཐད་ཀར་འདྤེམས་བསྐོའ ་ི
བོ ད་མྱི འ ྱི ་ སྱི ག ་འཛུགས་སམ་སྤེ ་ ཚན་གང་ རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་དྲུང་ལས་ལ་
རུང་ནང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི ་ ལས་མོང་ཡོད་ ལོ ་ གཉྱི ས ་དང་། དྲུང་གཞོན་ལ་ལོ ་བཞྱི །
དགོས།

ཟུང་དྲུང་ལ་ལོ ་ བརྒྱད་བོ ད ་མྱི འ ྱི ་ སྱི ག ་
འཛུགས་སམ་སྤེ ་ ཚན་གང་རུང་ནང་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་མོང་ཡོད་དགོས།

བཅོ་ལྔ་
པ།

ལས་བྱའྱི ་ སྤེ ་ ཚན་གྱི ་ ལས་བྱྤེ ད ་གསར་ ལས་བྱའྱི ་ སྤེ ་ ཚན་གྱི ་ ལས་བྱྤེ ད ་གསར་

གསར་འཇུག

འདྤེམས།

༼ནང་གསྤེས་ ༢

འདྤེམས།

སྤེ ་ ཚན་འགན་འཛི ན ་གྱི ་ གནས་རྱི མ ་དུ་ པར་གསར་
ཐད་ཀར་འདྤེམས་བསྐོའ ་ི རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་

མྤེད།

ཞུགས་རྒྱུར་ལོ་མ་མཐར་གཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་

འཇུག་བྱ་རྒྱུ་
དང་། སར་ཡོད་
ནང་གསྤེས་ ༢

སྱིག་འཛུགས་སམ་གཞན་སོག་གང་རུང་ ནས་ ༦ རྣམས་
ནང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་མོང་ཡོད་དགོས། ༣ ནས་ ༧ པ་
བཟོ་རྒྱུ།༽

བཅུ་
བདུན་པ།

ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག

ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག

སྱིག་འཛུགས་གཞན་གྱི་གཏན་འཇགས་ལས་ སྱིག་འཛུགས་གཞན་གྱི་གཏན་འཇགས་ བསྐྱར་བཅོས་

ནང་

བྱྤེ ད་མྱི ན ་ཡང་ལོ ་ དུས་རྒྱས་བཀག་གཉྱི ས ་ ལས་བྱྤེད་མྱིན་ཡང་ལོ་དུས་རྒྱས་བཀག་

གསྤེས།

མོ ས ་ཆོ ད་དོ ན ་འོ ག ་བསྐོ ་ གཞག་བྱ་དགོ ས ་ གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་འོག་བསྐོ་གཞག་བྱ་

༣

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ད་
ཡོད་ཆོད་དོན་
བསྐོ་གཞག་གྱིས་

རྱིགས་གཏན་འབྤེབས་ལོ་རྒྱུས་འགྤེངས་ཤོག་ དགོ ས ་རྱི ག ས་གཏན་འབྤེ བ ས་ལོ ་ རྒྱུས་ ལས་འཁུར་ཞུ་
ནང་ལོ་རྒྱུས་བསྐངས་ཏྤེ་ས་མྱིག་གང་གྱི་ཆྤེད་ འགྤེངས་ཤོག་ནང་ལོ་རྒྱུས་བསྐངས་ཏྤེ་ས་ མུས་རྣམས་ལ་

ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྤེ ་ མྱིག་གང་གྱི་ཆྤེད་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག་བྱ་ ཁབ་ལའང་ཡྱིན།
ཚན་དང་ས་མྱིག་མྤེད་པར་དམྱིགས་བསལ་ རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྤེ་ཚན་དང་ས་མྱིག་མྤེད་
ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ལས་གཞྱིའྱི ་དགོས་དངུལ་ པར་དམྱི ག ས་བསལ་ལས་གཞྱི འ ྱི ་ འོ ག ་
ནས་ཕོ ག ས་འབབ་སྤྲད་དྤེ ་ ཆོ ད ་དོ ན ་བསྐོ ་ ལས་གཞྱི འ ྱི ་ དགོ ས ་དངུལ་ནས་ཕོ ག ས་
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གཞག་བྱ་དགོས་ཇྱི་ལྟར་ཡང་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་ འབབ་སྤྲད་དྤེ ་ ཆོ ད ་དོ ན ་བསྐོ ་ གཞག་བྱ་
འཇུག་ཐོག་འོས་ཚེ་མང་མཐར་ལོ་ བཞྱི་ལས་ དགོས་ཇྱི་ལྟར་ཡང་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་
མ་བརྒལ་བའྱི་དུས་ཡུན་བར་ལས་འགན་དང་། ཐོག་འོས་ཚེ་མང་མཐར་ལོ་བརྒྱད་ལས་མ་
ཕོགས་རྱིམ། ཁྤེ་ཕན་གཞན་བཅས་ཁ་གསལ་ བརྒལ་བའྱི ་ དུས་ཡུན་བར་ལས་འགན་
བཀོད་པའྱི་གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་ཐོག་མྱིང་ དང་། ཕོགས་རྱིམ། ཁྤེ་ཕན་གཞན་བཅས་
རགས་བཀོད་དྤེ་ཆོད་གན་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བསྐོ་ ཁ་གསལ་བཀོ ད་པའྱི་ གཉྱི ས་མོ ས་ཆོ ད་
གཞག་བྱ་འཐུས།

དོན་ཐོག་མྱིང་རགས་བཀོད་དྤེ་ཆོད་གན་
སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བསྐོ་གཞག་བྱ་འཐུས།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དང་པོ་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་ཚན་གཉྱིས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁྱིམས་འཆར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་
ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ཚུད་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོམ་གཞྱི་ཁོ་རང་འཕྲོ་བརླག་
གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེའྱི་དོན་དག་ངོ་མ་གང་རྤེད་ཞུས་པ་

ཡྱིན་ན་སོན་ནས་བསྐོ་བཞག་གནང་བཞག་པའམ་ཚར་བ་དྤེ་དག་གྱི ་ཐྤེམ་པ་རྱིམ་འཛེགས་ཀྱིས་གོམ་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་མང་བ་

བཟོས་ཡོད་རྤེད། ཐྤེམ་པ་དྤེ་ཉུང་བ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཐྤེམ་པ་དྤེ་དང་སྱི་སྙོམ ས་འད་ཞྱིག་བཟོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དྤེ་དང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་སོམ་གཞྱི་དྤེ་འཕྲོ་བརླག་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་
འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ངས་དགག་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སོན་མའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱྤེད་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེ་ཚན་ནང་དུ་བསླྤེབ་ཐུབ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་
བདུན་བཅུ་དོན་ལྔ་བཟོས་ཡོད་རྤེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་བའྱི་
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སྐབས་སུ་ཡང་དྤེ་འདའྱི་ལས་བྱྤེད་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཐྤེམ་པ་རྱིམ་འཛེགས་ཀྱིས་ཡར་འགོ་ས་ཡོད་པ་དྤེ་མང་དུ་བཏང་

བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་སོང་། ཡང་ད་ལྟ་འདྱིར་གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་བཟོ་གནང་འདུག དྤེ་ཚུད་པར་
དགག་བྱ་བྱུང་བ་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེ་རྤེད། ཆ་ཚང་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད་པ། ཆ་ཚང་།

དྤེའྱི་ནང་དོན་གཉྱིས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེས། ལས་བྱྤེད་
ཉམས་མོང་ཡོད་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེ་ཚན་ལ་ཡར་འགོ་རྒྱུའམ་གནས་རྱིམ་གོང་མར་འཕར་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གཅྱིག་ཆགས་
ཀྱི་འདུག

གཞན་གཅྱིག་དྤེ། ཆོད་གན་གྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་ལོ་བརྒྱད་བཟོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་

གཅྱིག་བྱས་ན་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཀྱིས་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ།
ཡང་མྱིན་ན་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ཕག་བརངས་པ་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡང་གཅྱིག་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དང་གཅྱིག་འགོ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་
སངས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་འགོ་ན་ཡག་ས་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་་་་་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་སླྤེབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་
ཚུད་རྒྱུར་དགག་པ་ཞྱིག་བསླྤེབས་ཚར་བ་རྤེད། དགག་པ་བསླྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཀྱི་འོས་ཤོག་བླུག་རྒྱུ་
རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གྤེང་སློང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ང་དགུ་
པ་འཆར་ཟྱིན་བཀག་འགོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཁྱིམས་ཡྱིག་ཁག་སྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་བཞྱིན་གོས་བསྡུར་འཇུག་རྒྱུར་སྱི་

འཐུས་སུ་རུང་ནས་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུའྱི་གོས་འཆར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་ཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་དགག་
བྱའྱི་གོས་འཆར་དང་ཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་འདོན་མྱི་སོ་སོའ ་ི དོན་གནད་ཐོག་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་རྤེ་བྱས་རྤེས་

བགོ་གྤེང་མ་དགོས་པར་འོས་བསྡུའྱི་མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཅྤེས་གསལ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་གསལ་བཤད་
གནང་བའྱི་རྤེས་ལ་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོས་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་སྙོམ ས་ཡོང་ཐབས་ཆྤེད་བཟོས་པ་རྤེད།
གནས་རྱིམ་འོག་མ་ནས་ཡར་གནས་སར་འདྤེམས་བྱས་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་རྤེད། དྤེ་ནས་གོང་མ་ལ་ཡར་ཐད་ཀར་འདྤེམས་
རྒྱུ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡོང་དུས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ལས་བྱྤེད་ཡོང་སངས་དྤེ་ སྱི་སྙོམས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་འད་
དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་བཟོས་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་
ནང་བཞྱིན་སོམ་གཞྱི་དཀྲུག་རྒྱུ་དང་དྤེ་མྱིན་པའྱི་བསམ་བོ་གཞན་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

༼སྐད་སྦུག་ཁ་དཔར་མ་སར་ནས་སྐད་གོ་མ་སོང་།༽ མྱི་འདུག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ངས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ། དྤེར་དང་པོ་

ཚུད་པར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌༌༌བཅོ་བརྒྱད། ཚུད་པར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་

བཅོ་བརྒྱད་བྱུང་སོང་། ཚུད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌༌་དགུ དྤེ་མར་ཟགས་པ་
ཡྱིན།

དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་དྤེར་དྲུང་གཞོན་དང་། དྲུང་ལས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡར་བཅུག་འདུག དྤེ་

གནས་རྱིམ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡར་ཚུད་ཡོད་བསམ་བྱུང་། ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་

ཐོག་ནས་དྤེར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ་་་་་་བདུན་བརྒྱད་དགུ བཅུ།
བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གཉྱིས། དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ་་་་་་བདུན་

བརྒྱད་དགུ བཅུ། བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གཉྱིས། གཅྱིག་པར་ཆགས་སོང་། ད་གྱིན་གང་དྤེར་གནས་རྱིམ་བཞྱི་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འཁོད་
བསད་འདུག དྤེ་བྱྤེད་དུས་དྤེར་དྲུང་ལས་དྤེ་ཡར་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་སྐྱོན་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ཚུད་པར་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་དྤེ། སྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ཐད་ཀར་འདྤེམས་བསྐོའ ་ི རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་

ཞུགས་རྒྱུར་ལོ་མ་མཐར་གཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སམ་གཞན་སྱིག་གཞྱི་གང་རུང་ནང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་མོང་ཡོད་
དགོས། དྤེར་དགག་བྱ་བྱུང་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནས་དྤེར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་།
གཅྱིག༌༌༌༌༌༌༌བཞྱི། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། དྤེ་མང་མོས་ཀྱིས་ཚུད་པ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་དྤེ་ཆོད་གན་ལོ་བཞྱི་ནས་བརྒྱད་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དང་པོ་དགག་བྱ་གནང་

མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌༌བཅུ་བདུན་བྱུང་སོང་། དྤེ་ལ་ཡར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ ས་ཕག་
བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌བཅུ། དྤེ་མར་ཟགས་སོང་།

ད་ཆ་དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་དང་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་གསར་འཇུག་

དྤེའྱི་ཐད་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་
ལ་དམྱིགས་བསལ་དགག་བྱ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་དང་
དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གསར་འཇུག་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱི ས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཟླ་བ་ཕུན་
སྐྱྱིད་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་དྤེར་ལག་པ་བརངས་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཕྱི་དགས་པ་འད་ཞྱིག་བྱས་སོང་། དོན་ཚན་དྤེ་དག་གྱི་

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ཡར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་བསྡུརྱུུ ་བྱུང་བ་རྤེད་དམ་ཡང་
ན་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་སྐུ་དབང་ཐོག་ནས་བཟོས་པའམ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་ངྤེས་པོ་འད་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཀང་འདྱི་འདའྱི་སྱིག་གཞྱི་འཆར་འབུལ་ཞུ་དུས་གཞུང་
ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ངྤེས་པར་དུ་གོ་བསྡུར་བྱྤེད་དགོས་པ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཆ་རྤེ ན་གྱི་འོག་ལ་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་མཁོ་ནམ་བྱུང་སྐབས། ལས་བྱྤེད་

འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གང་རུང་ནས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བའམ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་
བྱུང་ཚེ་སྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་

འགོད་དགོས་ཟྤེར་དུས། སུས་ཕུལ་ཡང་འགྱིག་གྱི་འདུག ངྤེས་པར་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྤེའྱི་བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་རྒྱུར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ངོ་ཡོད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་རྱིས་པའྱི་སྱི་འཐུས་སུམ་བཅུ་སོ་བཞྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག སུམ་བཅུ་སོ་བཞྱིའྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དྤེ་ཉྱི་ཤུ་
ར་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་སོན་ལ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་།
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌༌བཅུ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་ཡང་མར་ཟགས་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་

གཏན་འབྤེབས་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་བརང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌བཅུ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་
ཡང་མར་ཟགས་སོང་།

དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོའ ་ི ཁ་པ། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣

པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོ གས་གནང། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག དོན་
ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེ་དང་པོ་ནས་ཚུད་ཡོད་མ་རྤེད། བཅུ་བཞྱིའྱི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་དྤེ་གཏན་

འབྤེབས་བྱྤེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་མ་སོང་། བཅོ་ལྔ་དྤེ་ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་མ་སོང་། བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ་
དྤེ་དང་པོ་ནས་མར་ཟགས་པ་རྤེད་ཚུད་ཡོད་མ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་
༢༣ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ།

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

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྤེས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ཟུར་
བརོད།

བདུན་པ། ལས་ཤག་བགོ་འགྤེམས།

ལས་ཤག་བགོ་འགྤེམས།

ནང་

ལས་བྱྤེད་གང་ཞྱིག་གནས་སར་གྱིས་ལས་ ལས་བྱྤེ ད ་གང་ཞྱི ག ་གནས་སར་གྱི ས ་ལས་

གསྤེས།

ཤག་གལ་རྱི མ ་གོ ང ་མའྱི ་ ཐོ བ ་ཐང་ཅན་དུ་ ཤག་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་ཐོབ་ཐང་ཅན་དུ་གྱུར་

༤

གྱུར་རྱིགས་དོ་བདག་གྱིས་རང་གནས་ལས་ རྱིགས་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་སྒུག་ཐོ་ནང་གནས་
ཤག་ནས་སོ་འདུན་མྤེད་པའྱི་སྙན་ཞུ་བྱུང་ན་ སར་གྱི་ཚེས་ཆ་གོ་རྱིམ་གཞྱི་བཟུང་འགོད་རྒྱུ་
ལས། དྤེ་ མྱི ན་གལ་རྱིམ ་གོང་མའྱི ་སྒུག་ཐོ ་ དང་། དྤེ་རྱིགས་ལ་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་ལས་
ནང་གནས་སར་གྱི ་ ཚེ ས ་ཆ་གོ ་ རྱི མ ་གཞྱི ་ ཤག་བགོ་འགྤེམས་བྱུང་མཚམས་ཀ་ཀོར་མྤེད་
བཟུང་འགོ ད ་རྒྱུ་དང་། དྤེ ་ རྱི ག ས་ལ་གལ་ པར་ལས་ཤག་རྱིས་ལྤེན་གྱིས་ལས་ཤག་རྱིང་
རྱིམ་གོང་མའྱི་ལས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་བྱུང་ པ་སོང་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
མཚམས་ཀ་ཀོར་མྤེད་པར་ལས་ཤག་རྱིས་
ལྤེ ན ་གྱི ས ་ལས་ཤག་རྱི ང ་པ་སོ ང ་པ་བཟོ ་
དགོས་རྒྱུ།

བརྒྱད་པ། ལས་ཤག་ནང་གནས་སོད་དང་། ལས་ཤག་ ལས་ཤག་ནང་གནས་སོད་དང་།
ནང་

ཐོབ་དོད།

གསྤེས་

ལས་བྱྤེ ད་སུ་ཞྱི ག ་ལ་གལ་རྱི མ ་གོ ང ་མའྱི ་

༤

ལས་ཤག་བགོ ་ འགྤེ མ ས་བྱས་རུང་། རང་

ཐོབ་དོད།
ཕྱིར་བསྡུ།

འདོད་ཀྱིས་སོ་ཤུགས་མ་བྱས་པར་སོན་ཡོད་
གལ་རྱིམ་འོག་མའྱི་ལས་ཤག་རྒྱུན་ཉར་བྱྤེད་
པ་ཡྱི ན ་ན། གལ་རྱི མ ་གོ ང་མའྱི་ ལས་ཤག་
བགོ ་ འགྤེམ ས་བྱས་པའྱི ་ ཚེ ས ་གངས་ནས་
བཟུང་སྒུག་ཐོ ་ ཕྱི ར ་བཤོ ལ ་དང་སྦྲགས་ཟླ་
གངས་ ༡༢ མ་འཁོ ར ་བར་གལ་རྱི མ ་གོ ང ་
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ལས་ཤག་

མའྱི་ལས་ཤག་ཐོབ་ཐང་མྤེད།
བཅུ་
གཉྱིས་པ།

བགྤེས་ཡོལ་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་སོད་ཁང་།

བགྤེས་ཡོལ་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་སོད་ཁང་།

ལས་བྱྤེ ད ་འདྤེ མ ས་བསྐོ ་ ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་ ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་

ནང་

དྲུག་རྤེ འ ྱི ་ ནང་བགྤེ ས ་ཡོ ལ ་ཐོ ན ་མཁན་གྱི ་ རྤེའྱི་ནང་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ་

གསྤེས།

མཚན་ཐོ ་ ཐོ ན ་པ་དང་ཆབས་ཅྱི ག ་བགྤེ ས ་ ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བགྤེས་ཡོལ་སོད་ཁང་

༣

ཡོ ལ ་སོ ད ་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ ་ སོ འ ་ི སྙན་ཞུ་ ཞུ་མཁན་སོ་སོའ ི་ སྙན་ཞུ་གཏན་འབྤེ བ ས་
གཏན་འབྤེབས་འགྤེངས་ཤོག་ཐོག་བསྐངས་ འགྤེངས་ཤོག་ཐོག་བསྐངས་ཏྤེ་ས་ཁང་བདག་
ཏྤེ ་ ས་ཁང་བདག་གཉྤེ ར ་འགན་འཛི ན ་ལ་ གཉྤེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། ས་ཁང་
འབུལ་དགོས། ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་འགན་ བདག་གཉྤེར་འགན་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་དྤེ་དག་
འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་དྤེ་དག་འབྱོར་རྱིམ་ལྟར་ འབྱོར་རྱིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ ་ི ནང་དྤེབ་འགོད་བྱྤེད་
སྒུག་ཐོའ ི་ ནང་དྤེ བ ་འགོད་བྱྤེ ད ་དགོས། དགོ ས ། བགྤེ ས ་ཡོ ལ ་ཐོ ན ་མཚམས་སྒུག་ཐོ ་
བགྤེ ས ་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་ ནང་གསལ་ལྟར་གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་
གསལ་ལྟར་གནས་རྱི མ་ལ་གཞྱི ག ས་པའྱི ་ བགྤེས་ཤག་ཨང་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་དང་།
བགྤེས་ཤག་ཨང་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཅྱི ་ སྤེ ་ བགྤེ ས ་ཁང་མྤེ ད་པ་དང་། ཡང་སྐབས་
ཅྱི་སྤེ་བགྤེས་ཁང་མྤེད་པ་དང་། ཡང་སྐབས་ དུས་སོ་སོར་བགོ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཚེ་ དུས་ནས་
དུས་སོ ་ སོ ར ་བགོ ་སྤྲོ ད་མ་ཐུབ་ཚེ ་ བགྤེ ས ་ དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་
ཡོལ་ཐོན་སྐབས་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ བ་ལྟར་ཟླ་རྤེ ་ བཞྱི ན ་བགྤེ ས ་ཤག་གོ ་ སྱི ག ་མ་
ཆ་ ༤༥ འབབ་ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་བགྤེས་ཤག་གོ་ ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སྤྲོད་རྒྱུ། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་
སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སྤྲོད་རྒྱུ། གཞྱིས་ ཐང་ཡོད་མྤེ ད་ལ་མ་ལྟོས ་པར་ཐྤེངས་གཅྱི ག ་
ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད ་མྤེ ད ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ རང་གྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་
ཐྤེངས་གཅྱིག་རང་གྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ བའྱི་ དངུལ་འབོ ར་བགྤེས ་ཤག་གྱི་ དོ ད་དུ་ཞུ་
ལོ ་ བཅུས་སྒྱུར་བའྱི ་ དངུལ་འབོ ར ་བགྤེ ས ་ སྤྲོད་ཆོག འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་ཤག་
ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག འདྱི་རྱིགས་ལ་ གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། ལས་ཤག་སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་
དྤེ འ ྱི ་ རྤེ ས ་བགྤེ ས ་ཤག་གྱི ་ ཐོ བ ་ཐང་མྤེ ད ། གཉྱིས ་ནང་ཚུན་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། འོན ་
ལས་ཤག་སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྱི ས་ནང་ཚུན་ ཀང་དྤེ་ས་བགྤེས་ཤག་གྱི་དོད་ས་འདོན་ཞུས་
ཕྱི ར ་འབུལ་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་དྤེ ་ ས་ ཟྱི ན ་རྱི ག ས་ནས་གནས་སངས་དབང་གྱི ས ་
བགྤེ ས ་ཤག་གྱི ་ དོད་ས་འདོན་ཞུས་ཟྱི ན ་ བགྤེས ་ཤག་ཞུ་དགོས ་བྱུང་ན་ས་ཁང་བདག་
རྱི ག ས་ནས་གནས་སངས་དབང་གྱི ས ་ གཉྤེ ར ་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་སྙན་ཞུ་
བགྤེས་ཤག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ས་ཁང་བདག་ འབུལ་དགོས། བགྤེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་
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གཉྤེར་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་སྙན་ཞུ་ སོང་པ་བྱུང་ཚེ་བགོ་སྤྲོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་བདག་
འབུལ་དགོ ས ། བགྤེ ས ་ཤག་གསར་རྒྱག་ ནས་དྤེ ་ ས་བགྤེ ས ་ཤག་དོ ད་ཞུ་ལྤེ ན ་ཇྱི ་ བྱས་
གམ་སོང་པ་བྱུང་ཚེ་བགོ་སྤྲོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་ ཐོ ག ་སྐྱྤེ ད ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསྣན་ཏྤེ ་ ཕྱི ར ་
བདག་ནས་དྤེ་ས་བགྤེས་ཤཤག་དོད་ཞུ་ལྤེན་ཇྱི་ འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།
བྱས་ཐོག་སྐྱྤེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསྣན་ཏྤེ་
ཕྱིར་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུས་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་གསུང་
མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་ད་ལྟ་འདོན་གནང་མཁན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ ་ཞྱིག་
གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ལྟར་ཟྤེར་དུས། དུས་ནས་དུས་སུ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག

ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གོས་ཚོགས་ལ་མ་སླྤེབས་བར་དུ་འགོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད་པ། ཡྱིན་ན་ཡང་དྤེ་གང་འད་
ཞྱིག་གནང་གྱི་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་མགོ་རོག་མང་བ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ་
དྤེ་ལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་འདྱིར་གཅྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་བགྤེས་ཕོག ས་ཀྱི་གནས་བབ་
ཅྱིག་བཟོས་ནས་བཞག་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སང་ཉྱིན་བགྤེས་ཡོལ་འགོ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད། དྤེ་ས་
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༢༠༠༥ སོན་ལ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། ༢༠༡༤ བར་དུ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་པ། དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་

རྤེད། དྤེ་མྱིན་ན་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཚིག་དོན་འགའ་ཞྱིག་སོན་མ་མ་ཁབ་པ་དྤེ་འད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་དྤེ་
འད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཐག་གཅོད་འདྱི་ལ་བརྤེན་ནས་ ༢༠༠༥ སོན་ན་བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིན་པ་དང་ ༢༠༡༤ ལོ་ལ་བགྤེས་ཡོལ་
ཕྱིན་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན་སོ་སོར་ཐག་
གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཁད་པར་འདུག་ཅྤེས་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 གཙོ་བོ་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ས་མཚམས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་
དང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་སྒོར་མོ་ཉྱིས་སོང་དང་དྲུག་སོང་གྱིས་དབྱྤེ་པ་ཕྤེ་བ་དྤེ་ཚོ་ཉྱིན་མ་དྤེ་རྱིང་འདྱི་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོར་
གཅྱིག་པ་བཟོ་འཇོག་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དྤེར་འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ཤྤེ ས་རོགས་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུ་

ཁག་ལ་བཞུགས་སོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། བགྤེས་ཤག་རག་གྱི་མྤེད་ནའང་འད། བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཀྱི་མྤེད་ནའང་
འད། གནད་དོན་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཁང་ག་ལྤེན་མཁན་ཡོད་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཚོ་ལའང་བཀའ་

ཤག་གྱིས་གནས་སངས་གང་འད་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་
དྤེ་ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཡང་ན་མྱི་དྤེའྱི་ཁང་པའྱི་ག་ཆ་དྤེ། ངས་ཁང་པ་འདྱི་གས་
ཡྱིན། དྤེ་ལ་རྱིན་པ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི ་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་ཐོ་དྤེ་འཁུར་ཡོང་ན་དྤེ་ལ་ལྟ་ཡྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བགྤེས་ཡོལ་གྱི་ཁང་དོད་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ ༢༠༠༨ དང་ ༢༠༡༠ གྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བཤད་ན་ཞྤེ་དག་ཡག་པོ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིན་ཚར་བ་གཅྱིག་
ལ་ཆ་སྙོམས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་སྐབས་དང་དུས་ལ་ཐོབ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་

༢༠༠༨ ལ་དྲུང་ཆྤེ་བྱྤེ་བག་པ་གཅྱིག་ལ་ ༢༩༠༠ ཡོད་པ་དྤེ་གཟྱིགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད་པས་ཡང་ན་ཁོན་ཡོང ས་ཀྱི་
གནས་སངས་ལ་གཟྱིགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད། ལས་བྱྤེད་རྤེ་ཞྱིག་ལ་ཁྤེད་རང་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཡོད་

མ་རྤེད། ཁྤེད་རང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སོན་ལ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད་ཅྤེས་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་འད་ཡོད་རྤེད།
བྱས་ཙང་འདྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཚོ་གང་འད་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་ལ་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ནས་དྤེའྱི་དུས་དྤེའྱི་ཚེ་ལ་ཐག་
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གཅོད་གནང་བ་གཅྱིག་ད་ཆ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་གཅྱིག་ལ་དྤེའྱི་ཚེ་དྤེའྱི་དུས་ལ་སྱིག་གཞྱི་མྤེད་པ་

གཅྱིག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་མ་གནང་བ་དྤེའྱི་གནས་སངས་དང་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་རྤེད། ཁོན་ཡོངས་ལ་གཟྱིགས་
རོག་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་རྤེད་དམ་སྐབས་དང་དུས་ལ་གང་ཟག་བྱྤེ་བག་པ་ཞྱིག་རྤེད་ནས་དྤེ་འད་ཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་
རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དོན་དག་གཙོ་བོ་དྤེ་ཁང་དོད་ཐོག་ལ་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དྤེ་སོན་ལས་བྱྤེད་
ཕྤེབས་པའྱི་བགྤེས་ཡོལ་ཚང་མ་ལ་ཁབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གསུངས་འདུག ཡང་བགྤེས་ཕོགས་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་

སོ་སོའ ་ི གནས་སངས་སྐབས་སུ་གང་ཡྱིན་པ་དྤེར་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་པས། གཅྱིག་གྱུར་འགོ་བའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་འགྤེལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བགྤེས་ཕོགས་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་གཞན་ཞྱིག་ཐོག་ནས་འགོ་གྱི་

ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བགྤེས་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་བགྤེས་ཡོལ་ཅན་ལ་
ཁང་དོད་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དྤེར་གལ་ཏྤེ་སྱིག་གཞྱི་ འདྱི་གོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་སྤེ་འབྱུང་ཐུབ་པའྱི་གནས་

སངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ལ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་སོན་ནས་བགྤེས་
ཡོལ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་ལས་བྱྤེད་ཡོངས་རོགས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན།

གསུམ་པ་དྤེར་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ལྟར་ཟྤེར་

བའྱི་ཚིག་འདྱི་གང་འད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། གཅྱིག་བྱས་ན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟོས་བསད་པ་འད་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་

འགོ་སྙམ་པ་ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བོ་འཚབ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ལམ་མང་པོར་བལྟས་ནས་བསྤེན་ཕོགས་འད་པོ་དྤེ། དཔྤེར་
ན་ང་ཚོ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཟྤེར་བའྱི་ངོས་ནས་རྤེད། དུས་ནས་དུས་སུ་སྱི་ཡོ ངས་ཀྱིས་སྱི་མཉམ་གྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབྤེབས་ཤྱིག་སྤེ་ཚན་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་པ་ཕལ་ཆྤེར་གོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་

གཟྱིགས་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ཏྤེ། དྤེའྱི་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཁུར་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྤེབས་གནང་
རྒྱུ་ཟྤེར་ནས་ཡོང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ཡར་ལངས་ཏྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་ཟྤེར་

ན། གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་ཡོང་བ་ར་བ་ནས་མྱིན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ལུགས་སོལ་ཡྱིན་ན། མནའ་སྐྱྤེལ་
དགོས་ལབ་ན་མནའ་སྐྱྤེལ་ཆོག་ལབ་ན་མ་བདྤེ་བ་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གོས་ཚོགས་ནང་དྤེ་འད་བྱས་ན་ག་

ལ་རུང། ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། གནས་སངས་དྤེ་ནྱི་བགྤེས་ཡོལ་རྣམས་ལ་སྱི་མཉམ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དང་། ཁ་ཤས་ལ་འབྤེལ་

ཡོད་ལྷན་ཁང་ནང་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་པ་
ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་གསལ་བཤད་ནང་བཞྱིན་ཁང་དོད་ཅྱིག་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་
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ནྱི་གཅྱིག་པ་སྤྲད་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། One rank One pension བྱས་ནས་འགྱུར་

བ་ཆྤེན་པོ་དམག་མྱི་ཚོ་ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་དཔྤེ་བལྟས་ཏྤེ་ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། འཛམ་གྱིང་
ནང་འགོ་སངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ང་ལ་དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་མཐོང་ཡོང་དུས། མཉམ་པ་
ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་སྙམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན།

དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱྤེད་ཁག་ཅྱིག་སྱིག་གཞྱི་དྤེས་ཁབ་བསད་ནང་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པའྱི་དུས་

ཚོད་ཐོག་ནས་ཚུད་ཐུབ་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་དྤེ་རྱིང་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཐད་ཀར་མྤེད ་དུས། དྤེ་ནྱི་
གནས་ཚུལ་ཁ་ཁག་རྤེད། ད་ལྟ་བཤད་རྒྱུ་འདྱི་ནྱི་ཁང་དོད་འབུལ་བཞྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་ཕུལ་དགོས་ས་དྤེ་དག་ལ་
ཆགས་བསད་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་བསླྤེབ་རྒྱུ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་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་གོང་དུ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་དག་དྤེ་སྤེ་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན། རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་མ་ཡྱིན་པ། ཕྱི་ལོག་ཏུ་བཞུགས་བསད་མཁན་ཡོད་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་ལན་གང་ཡང་

གནང་མ་སོང་། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་
ལྟར་གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བགྤེས་ཤག་ཨང་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་དང་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དོན་དག་བགྤེས་ཤག་དགོས་

ཟྤེར་ནས་བསྒུག་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོ་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་དག་དྤེ་ཚོ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ༢༠༠༦
ཟྤེར་ནས་དཔྤེ ་བཞག་ཡོད་དུས། ༢༠༠༦ ནས་ཐོའ ་ི ནང་བསད་ནས་ད་ལྟའང་མ་རག་པ་ལྷག་བསད་མཁན་ཡོད་དམ། དྤེ་
བཞྱིན་ད་ལྟ་སྒུག་ཐོའ ་ི ནང་ལ་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གཅྱིག་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཐོ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག
ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མྤེད་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་།

གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་དཔྤེ་མཚོན་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་སྒོར་མོ་ ༢༠༠༠ དང་ ༦༠༠༠ ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཏན་

ཏན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་འཚམས་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ནས་དུས་སུ་
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ལབ་པ་དྤེར་གཙོ་བོ་གཞྱི་གཞག་ས་མཐོ་པོ་དྤེ་སྒོར་མོ་ ༦༠༠༠ དྤེ་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་ལ་གཞྱི་བཞག་སྤེ་གཞན་དག་ལ་དགོངས་
བཞྤེས་ཐོག་འདྱི་ལ་དམའ་བ་གཅྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ནས་འད་མཉམ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས།

འདྱི་ནས་མཐོ་བ་ཏན་ཏན་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་གནང་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད། གཞྱི་གཞག་ས་དྤེ་གང་དུ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
གསལ་པོ་བཟོ་རོགས་གནང་། དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། དྱི་བ་རྤེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོ ག

(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མཐོ་བ་དྤེ་ལ་གཞྱི་ར་བཞག་པ་རྤེད་དམ། དམའ་བ་དྤེ་ལ་གཞྱི་ར་བཞག་པ་རྤེད།)
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགྱིག་སོང་ངམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འགྱིག་སོང་གསལ་ཐག་ཆོད།)
དྤེས་ན་ང་མར་བསད་བཞག་གྱི་ཡྱིན།

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 ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྤེབས་ཟྤེར་བ་འདྱི་ལ་ཞུ་

བཞྱིན་ཡོད། སྱིར་བཏང་ལས་བྱྤེད་བགྤེས་ཡོལ་རྣམ་པའྱི་ཁང་དོད་དྤེ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་པར་བཞག་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

འདུག ཡྱིན་ནའང་བགྤེས་ཡོལ་རྣམ་པ་ས་ཆ་ཁུག་ཅྱིག་ལ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་ཤས་རྒྱལ་ས་ལ་བཞུགས། ཁ་ཤས་
གཞྱིས་ཆགས་དང་གོང་གསྤེབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་ན། ཁང་ག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཕག་ལས་གང་འད་བྱས་ནས་གནང་དགོས་རྤེད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ལྷག་འདུག རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་མྤེད་པའྱི་ཁང་དོད་ཞུ་མཁན་འདུག་གམ་ཟྤེར་དུས། འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁང་དོད་ཕུལ་ས་ལས་བྱྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིན་བཞག་པ་ ༡༠ ཆགས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་

འགྤེལ་བཤད་གནང་རོགས་གསུངས་སོང་། གཏན་འབྤེབས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་རང་མ་གཏོགས་གཞན་
འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སངས་ཤྤེས་མ་སོང་། ཚིག་དྤེ་བདྤེ་མོ་མྤེད་ན་གཞན་དག་ག་རྤེ་གནང་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གོས་ཚོགས་
རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཟྱིགས་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་ཚད་གཞྱི་བཞག་སངས་དྤེ་གང་འད་རྤེད་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་གཙོ་བོ་བཀའ་

དྲུང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཐུགས་འགན་ཞྱིག་ཕུལ་ཏྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བྱྤེད་སངས་ཚད་གཞྱི་

གང་འད་བཞག་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དྲུང་ཆྤེ་བགྤེས་ཤོས་དང་དྲུང་ཆྤེ་གཞོན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།
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དྤེའྱི་ཕོགས་རྱིམ་ (average) ཆ་སྙོམས་གང་གཞྱི་བཞག་ནས་ཡོད། དྤེ་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལ་མང་པོ་གཅྱིག་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་

ན། གཞུག་མ་བཟོས་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་འདྱི་གང་འད་གནང་དང་མྱི་གནང་ཟྤེར་བའྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་
གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་དྤེ་

བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བསད་པ་དྤེར་གཉྱིས་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཅྱིག་དྤེ་བགྤེས་ཕོགས་ཕུལ་བ་ནང་
བཞྱིན་བྱས་ཏྤེ་ འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་དང་། ལས་བྱའྱི་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་བཟོས་ནས་སྤེ ་ཚན་སོ་སོའ ་ི དབྱྤེ་བ་བཞྱིན་ཕུལ་ན་

བསམ་པ་དང་། ད་ལྟ་ཁང་དོད་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་པའྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡང་འགན་
འཛིན་སྤེ་ཚན་དང་ལས་བྱའྱི ་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་རྤེད། ཡང་དྤེ་མྱིན་པའྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ལས་ཤག་ཕུལ་བའྱི་བང་རྱིམ་

སྒང་ལ་བཞག་ན་ཟྤེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་འད་མྱིན་བསླྤེབས་སོང་། གང་ལྟར་སྙྱིང་བསྡུས་བྱས་ནས་ཞུས་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཐྤེབས་ཤྤེས་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། སྱི་མཉམ་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྤེབས་

གནང་ཐུབ་ན་ཞྤེས་པའྱི་དགོངས་པ་འདྱི་རྤེད། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། ད་དུང་ཡང་བསྐྱར་དགོས་
འདུག་དགོངས་ན་གཞུག་མ་གསལ་དུ་བཟོས་ཏྤེ་ཕུལ་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་བྱུང་། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཡྱིད་

ཆྤེས་མྤེད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ངས་ར་བ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིག་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ག་རྤེ་རྤེད་ལབ་ན། ཁང་དོད་
དྤེ་བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིན་ཚར་མཁན་ལ་ཁང་དོད་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་ཐུབ་ན་བསམ་
པ་དྤེ་ནྱི། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐབས་ཤྤེས་འདྱི་རྒྱབ་རྤེན་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་ཡྱིན།

དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བ་དངོས་གནས་དང་གནས་རྱིག་པ་བསྱིམས་ནས་བཀའ་གནང་

སོང་། ཁ་ཤས་གོང་ཁྤེར་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ཤས་གོང་གསྤེབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་ཐང་
གུན་གསབ་བརྱི་བའྱི་སྐབས་དྤེར་རྒྱ་གར་ནང་ཧྱི་མ་ཅལ་གཙོ་བོ ར་བཟུང་ནས་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པ་ལ་འགོ་
སངས་གཞན་དག་གཅྱིག་དང་བཟུང་དགོས་ཐུག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

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 བགྤེས་ཡོལ་གྱི་ཁང་དོད་ཐོག་ལ་བར་སོང་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་བསད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། སྱིག་གཞྱི་
འདྱི་ ༢༠༠༨།༢༠༠༩ ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། དྤེའྱི་སོན་ལ་བགྤེས་ཡོལ་འགོ་མཁན་ཚོར་དུས་ཡུན་གྱི་མ་

ཁབ་པ་ཡྱིན་དུས། ཁད་པ་འགོ་བསད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་སྒང་ཕོགས་
བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ དྤེ་དུས་ཡུན་ཁབ་ཚད་དྤེ་ཡར་ཕྱི་བཤོལ་བྱས་ཏྤེ་ཚང་མ་ལ་ཁབ་པ་བཟོས་ན། ལས་སླ་རུ་འགོ་གྱི་མྱི་འདུག་
གམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་གནང་སོང་། དགོངས་འཆར་ཡག་པོ་འདུག དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་དྤེར་དྤེའྱི་སྒང་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱིན་འདུག་ལྟ་ཆོག་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་བཀའ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་

སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཁབ་ཚད་དྤེ་ཕྱིར་བཤྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཁབ་ཚད་དྤེ་ཕྱིར་བཤྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན་སྱིག་གཞྱི་སྱི་ཡོངས་ཁབ་ཚད་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ། གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ཕྱིར་བཤྱིག་བྱས་པ་དང་། གཅྱིག་

ཕྱིར་བཤྱིག་མ་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྤེད་གདའ། དྤེའྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་དང་འབྤེལ་
ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཞུ་མང་པོ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཐག་ཆོད་མ་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་དང་གཤམ་འདྱི་ག་རང་

ལ་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། བགྤེས་ཤག་མ་ཐོབ་ན་ལོ་བཅུ་བསྒུགས་པ་དང་། དྤེ་ལས་ཡར་ཕྱིར་བཤོལ་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་

དམ་མ་རྤེད། ཕྱིར་བཤྱིག་བྱས་ན་སྱི་ཡོངས་བྱྤེད་དགོས་རྤེད། གནད་དོན་གཅྱིག་བྱུང་སྤེ་ཕྱིར་བཤྱིག་བྱས་ཏྤེ་གཅྱིག་ཕྱིར་
བཤྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་མྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དོན་གཅྱིག་གམ་སྤེ་ཚན་གཅྱིག་ལ་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་བྱས་ན་གང་
འད་ཆགས་ས་རྤེད་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེ་བཞྤེས་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་མཆོག སྐབས་དུས་སོ་ སོར་བགོ་ སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཚེ་ དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་
འབྤེབས་གནང་བ་ལྟར་ལབ་ན། འདྱི་གསལ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་དག་ལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བགྤེས་ཤག་གྱི་ཁང་

དོད་རང་ལ་ཁབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་བསམ་པ་འད་ང་ཚོས་མཐོང་གྱི་འདུག ཡང་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་
དགོས་པ་ཡོད་ན་དགག་བྱ་གང་ཡང་མྤེད། ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཙོ་བོ་དྤེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ལྟར་ཟྤེར་བ་འདྱིར་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་སྒང་མྱིན་ནམ་སྙམ། འདྱི་ལ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་
བསམ་བོ་གང་ཁུར་ཡོད་པ་དང་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་བགྤེས་ཤག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་གང་འོས་པ་ཡྱིན་ན་
ཐུགས་རྤེ་གཟྱིགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

41

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས། དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པ་དྤེ་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་
སངས་ཀྱིས་རྱིགས་ལམ་བཟོ་འད་པོ་དྤེ། ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཏན་ཁྤེལ་མྤེད་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་རྤེས་མ་ལ་ཁུར་

ཡོང་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་འད་པོ་གསུངས་སོང་། དྤེ་གསུངས་ཡོང་དུས་འདྱི་ཕྱི་ཐོན་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཡང་མྱིན་
ན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགོ་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་གཅྱིག་བལྟས། མ་འོངས་པར་གསར་པ་ཞྱིག་བསྣམ་ཕྤེབས་ཀྱི་

རྤེད་དམ། ག་རྤེ་གནང་ཡྱིན། ཕྱིར་ཐོན་གནང་གྱི་མ་རྤེད ། ཕྱིར་ཐོན་གནང་གྱི་མྱིན་པ་བྱས། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་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 དྱི་བ་དྱི་ལན་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད། ཁོང་གྱིས་གང་གསུངས་པ་དང་ང་ཚོས་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་དང་
མཉམ་དུ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བགོ་གྤེང་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་ལ། གོང་དུ་ཚད་གཞྱི་གཅྱིག་བཞག་གནང་བ་

རྤེད། སྒོར་མོ་ ༢༠༠༠ དང་ ༦༠༠༠ གྱི་ཚད་གཞྱི་བཞག་དུས། དྤེ་རྱིང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བསྐྱར་བཅོས་སུ་ཕྱི ན་པ་ཡྱིན་ན།
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལྤེགས་སོ། ཉྱིས་སོང་དགུ་བརྒྱ་ཡྱིན་ནམ། ཉྱིས་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཡྱིན་དོན་དག་བར་ཆ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁབ་མཉམ་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བཟོས་ཡོང་དུས། སང་ཉྱིན་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྲུག་
སོང་ཡོང་མཁན་ལ་བཞྱི་སོང་ཡོང་སྱིད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སོན་ནས་ག་སྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་ཁ་སང་བཟང་སོད་གསུངས་པ་རྤེད། བཟང་སོད་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་འགོ་ན་བཟང་སོད་ཡག་པོ་ཡོད་

རྤེད། མར་འགོ་ན་བཟང་སོད་དྤེ་བརླག་འགོ་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རོད་པ་རྒྱབ་ན་
ཏག་ཏག་བསད་མྤེད་པ་མཁྤེན་དགོས་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་མྱི་རྤེ་རྤེ ་རྤེ་རྤེས་བཤད་དུས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་

བཀའ་བོན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་འགྱུར་བ་འགོ་བའྱི་བཟོ་འད་འདུག དྤེ་ལྟར་མ་བྱས་ནས་མྱི་བཅུ་འདུག མྱི་བཅུ་དྤེ་ལ་འདྱིའྱི་བསྐྱར་
བཅོས་འདྱི་འགོ་ན་མྱི་བཅུ་དྤེ་བྱས། གསར་པ་ཐོན་མཁན་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་བཞྱིན་བྱྤེད་བཞྱིན་མ་གཏོགས། ན་ནྱིང་
ནས་དྤེ་རྱིང་བར་དུ་སྒུག་སོད་པ་ཞྱིག་ལ། དྤེ་རྱིང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་མཚན་རགས་མ་བསྐྱོན་

པའྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་སོན་ལ་བགྤེས་ཁང་རག་སོང་བ་གཅྱིག་ལ། ཡང་བསྐྱར་ཕྱི་བཤོལ་བྱྤེད་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྤེར་དགོངས་
བཞྤེས་གནང་དགོས་རྤེད་དན། དྤེ་མ་གཏོགས་ཡར་མར་མང་པོ་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་

རྤེད། དྤེའྱི་འོག་ཏུ་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ཡོད་རྤེད་གདའ། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་འདྱི་གསར་དུ་ཕྤེབས་ཏྤེ། དན་
གསོའ ་ི ཚུལ་དུ། ༢༠༡༡།༩ པའྱི་ནང་ལ་འབུམ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སྤྲད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ས་རྤེད་ཟྤེར་

ནས་བཀའ་ཤག་སྐད་ཤོར་ཏྤེ་འགོ་དགོས་སའྱི་ལམ་འགག་དྤེ་འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་བསད་ཡོད་རྤེད་གདའ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འདའྱི་
གནས་སངས་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གྱིས་ཡར་བཤད་གཅྱིག་གྱིས་མར་བཤད་སོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བྱས་ཏྤེ། ད་ལྟ་གངས་ཀ་གང་ཡོད་
པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེ་རྤེད་འདུག

དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཚང་མས་སྱི་ཞུ་ལས་བྱྤེད་པས་དཀའ་སྡུག་བརྒྱབས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད་གསུངས་

ཀྱི་འདུག ངས་ནམ་རྒྱུན་ཡག་པོ་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ནམ་རྒྱུན་མྱི་ཕར་ཕོགས་ཡག་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ། ང་ཚོས་ལྟ་སངས་དང་
ལས་སངས་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་ཧ་གོ་གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེའྱི་གོ་བརྡ་སྤྲད་ཀྱི་ ཡོད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་ངོ་དགའ་
སྤྲྤེལ་ལད་བྱྤེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་དྤེ་འད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་བགྤེས་
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ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཚོས་སྡུག་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཏྤེ་མ་མཐའ་ལ་མྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
ནས་ཕྤེབས་ཡོང་མཁན་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་བར་དུ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས་

རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་བཅུའྱི་ནང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡང་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་སང་ཉྱིན་བགྤེས་ཤག་གྱི་སྒུག་

ཐོའ ་ི ནང་དུ་ཡོད་བསད་པ་རྤེད། བགྤེས་ཤག་རག་པའྱི་ཉྱིན་མོར་ངྤེས་པར་དུ་ཚུར་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། ཡང་མྱིན་ན་བགྤེས་
ཤག་དགོས་ན་ཚུར་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། མྱི་དགོས་ན་སྒུག་ཐོའ ་ི ནང་དུ་མ་བཞག་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་ངས་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ན་ནྱིང་བགྤེས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཕོགས་བཞྤེས་

མྱི་དགོས་པའྱི་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་དུས། རྤེན་འབྤེལ་བརྱིས་ཡོད་ན་རྤེད། དངོས་གནས་དཀའ་ལས་
བརྒྱབས་པ་རྤེད། གཏམ་དཔྤེ་ལ། ར་ཕོ་བསད་པའྱི་སྱིག་ག་ཟྤེར་ནས་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཤད་མཁན་ཡང་བྱུང་

མོང་རྤེད། དོན་དག་གང་ཡྱིན་ན་མྱིན་ན། དགོངས་བཞྤེས་དྤེ་འད་གནང་ནས་ང་ཚོའྱི་གནས་སངས་འདྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

ཕོགས་ཡོངས་ནས་སོ་སོའ ་ི རྤེན་འབྤེལ་མཚོན་བྱྤེད་དུ་སྒོར་མོ་ ༡༠ ལྤེན་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད། ༡༠༠ ལྤེན་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད། དྤེ་
འདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ཆྤེན་པོ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ནམ་རྒྱུན་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད། གོ་སྐབས་འདྱི་དང་བགོ་གྤེང་འདྱི་མཉམ་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་ཕན་གསོས་མྱིན་མྱི་ཤྤེས། བགོ་གྤེང་འདྱི་དང་འཕྲོས་ཏྤེ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་

དུ་གོ་སྐབས་བངས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁང་དོད་ཐོག་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་འདྱི། དང་
པོ། དགོས་པ་དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཞབས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཚང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སུམ་ཅུ་ཚང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱིག་
གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བགྤེས་ཤག་ཐོབ ་ཐང་ཡོད་མཁན་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ལ་བགྤེས་ཤག་ཚད་མཉམ་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་འབུལ་

བཞྱིན་ཡོད་རྤེད། བགྤེས་ཁང་མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཁང་དོད་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ འང་རྱིགས་པས་དཔྱད་པ་ཡྱིན་ན། འཁོད་སྙོམས་པོ་
ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་དྲུང་ཆྤེ་ཞབས་ལོ་སུམ་ཅུ་ཆ་ཚང་གཙང་སྤེ་དྤེ་ས་ལོ་ལྔ་དྲུག་སོན་
ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལོ་བརྒྱད་དགུ་སོན་ནས་ཕྤེབས་པ་གཅྱིག་དང་། ད་ལྟ་དྲུང་ཆྤེ་ཞབས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ར་གཉྱིས་ཤྱིག་

ཚང་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ས་བསྒྱུར་ཕྤེབས་མཁན་གཉྱིས་སོ་སོའ ་ི ཁང་དོད་ཀྱི་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ས་དྲུང་ཆྤེ་ཞག་ལོ་
སུམ་ཅུ་ཆ་ཚང་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་དྤེར་ཁང་དོད་དྤེ་ཉུང་བ་ཡོད་རྤེད། ཞབས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག ར་གཉྱིས། ར་
གསུམ། ར་བཞྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འད་ཚང་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ས་བསྒྱུར་རྤེས་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་དོད་དྤེ་མཐོ་བ་

ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་སྱི་སྙོམ་ཟྤེར་དུས།
དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་པ་ཚོ་ལ། ཁང་པའྱི་གལ་རྱིམ་གཅྱིག་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཁང་དོད་དྤེའང་གཅྱིག་པ་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤཤག་གྱི་
དགོངས་པ་རྤེད། གཉྱིས་པ་གཏན་འབྤེབས་གནང་སངས་དྤེའྱི ་སྐོར་ལ་དོགས་འདྱི་གནང་སོང་། གཏན་འབྤེབས་གནང་
ཕོགས་དྤེ་ཡུལ་ཐང་གནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་འདྱི ར་བཟང་སོད་སྐོར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་
རྤེད། ད་ལྟ་དྲུང་ཆྤེ་ལྟ་བུ་ཁང་དོད་མཐོ་ཤོས་སུ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྤེ་འདྱི་ནས་མར་ཆགས་ན་འགྱིག་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཟུར་
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བལྟས་ལྤེབ་མཐོང་རྤེད། དྤེ་ཐུགས་དོགས་གནང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ས་ཉུང་བ་ཐོབ་མཁན་གཅྱིག་ཡར་སར་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེར་སར་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་གནང་སངས་དྤེ་འད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་གྱི་ཡོད། གང་ལྟར་དྲུང་ཆྤེ ་དྤེ་ངས་དཔྤེ་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་

གནས་རྱིམ་སོ་སོའ ་ི ནང་དུ་ཟུར་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་བགྤེས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་དུ་ཡང་། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ར་དྲུག་
བགྤེས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་རྤེད། ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་སོ་གསུམ་རྤེས་སུ་བགྤེས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁང་
དོད་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་མཐོ་དམན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། འགའ་ཤས་
ལ་ཉྱིས་སོང་དགུ་བརྒྱ་རག་གྱི་ཡོད་ན། འགའ་ཤས་ལ་དྲུག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རག་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་
འོས་པོ་ཞྱིག་མ་གཟྱིགས་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། ཡང་ངོས་ལྤེན་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་
འགལ་མྤེད་པ་གྱིས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
ཡྱིག་ཆའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་ནས་ཚུད་དུས་སྐབས་སུ། བཟང་སོད་དང་བཟང་སོད་ཅྤེས། ཚིག་དྤེ་མང་པོ་ཞྤེ་དག་བྤེད་
སོད་བཏང་གནང་སོང་། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་བཟོ་དུས་བཟང་སོད་དྤེ་གང་དུ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད།
དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་བཟང་སོད་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཚང་མ་དྤེབ་ཐྤེར་དྤེ་ནས་

མར་འཐྤེན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་སྱིག་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ཉམས་
མོང་འདྱིའྱི་ནང་ལ། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཟང་སོད་ཅྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་
གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ངས་རན་པོ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག མདོར་བསྡུས་ན་བཟང་སོད་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་དྤེ་རྱིང་གྱི་ཚགས་
པར་ནང་དུ་ཐྤེབས་པ་ཚང་མ་མར་འཐྤེན་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་གསལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཟང་སོད་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་
དྤེ་དོན་བསད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་མཇུག་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཏན་ཏན་མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་བསླྤེབ་ཀྱི་

རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འཐྤེན་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས། ངའྱི་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཁོན་ནས་ངོས་ལྤེན་གནང་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད།

ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ངོས་ལྤེན་གནང་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ནས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ད་ལྟ་ཉྱིན་མ་
གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལྷག་མྱི་འདུག ད་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་
ཡྱིན། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་ཚན་བཞྱི་པ་དྤེ་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་དྤེ་

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་

གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ་དྤེ། འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་བྱས་ཏྤེ་དྤེའྱི་སོན་

གྱི་ཕུལ་དགོས་སོའ ་ི ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་ལ་ཡང་ཁབ་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་དྤེ་ཡང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། བོད་

མྱིའྱི་སྱིགས་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ལས་དོན་གཟྤེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཁྱིམས་
འཆར་འདོན་མཁན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་
རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ན་ནྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སྐབས་
སུ་གཅྱིག་ཁྤེར་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་འདྱིའྱི་ནང་དོན་འོག་གབས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་མ་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་དྤེ་རྱིང་

བསྐྱར་དུ་འདྱིར་ཁྤེར་ཆོག་པར་གྱིས་ཞྤེས་དྤེ་དུས་འཕྲོ་རྤེལ་ལུས་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། སྱི་ཞུ་ལས་བྱྤེད་པར་གཟྤེངས་
རགས་འབུལ་ཕོགས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བསྐྱར་བཅོས་འགོ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་གནས་སངས་གང་ཆགས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་རྤེས་
གཟྤེངས་རགས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་
༢༠༡༥ ལོ་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཀང་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་ན་
ནྱིང་གྱི་སྱི ་ཞུ་ལས་བྱྤེད་པའྱི་གཟྤེངས་ཐོན་གྱི་གཟྤེངས་རགས་དྤེ་ཕུལ་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་དང་ཆབ་ཅྱིག ་བཀའ་ཤག་ལ་

དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་གཉྱིས་བྱས་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་དྤེ་རྱིང་སྐབས་སུ་བབས་པ་འདྱིར་སྙན་
སྤེང་ཞུས་ན་འགྱིག་པ་དྤེ་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན། གཟྤེངས་རགས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༡༤ ལ་
ཕུལ་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེར་ད་ཡོད་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་ཁབ་ཚད་

ཁ་གསལ་མྤེད་པར་བརྤེན་ནས་ལས་ཁུངས་རྤེས་གོ་བ་རྤེ་བངས་ཏྤེ། འོས་མྱི་འཆར་འབུལ་གནང་བཞྱིན་འདུག སྱིག་གཞྱི་
དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ཚིག་བརོད་ལ་ཡང་བཟོ་བཅོས་དགོས་པར་མཐོང་བས། སྐབས་ ༡༥ པའྱི་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་བཅུ་པའྱི་ཐོག་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འཆར་འབུལ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུར། ལས་བྱྤེད་གཟྤེངས་
ཐོན་གཟྤེངས་རགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༡༤ ལ་ཕུལ་ཞྤེས་དྤེ་འདར་ཞྱིག་པའྱི་རྤེན་གྱིས། ན་
ནྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གཅྱིག་བསྣམས་པ་རྤེད་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་ད་ལོ་འཁྤེར་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
བསྐྱར་བཅོས་གལ་ཆྤེ་བ་གཉྱིས་འད་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་རྤེད་ཞུས་ན་གཅྱིག་དྤེར་ལོ་གསུམ་མཚམས་
ལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དྤེ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཞུ་ཡུལ་གྱི་འོས་ཆོས་དྤེ་གསལ་ཁ་དོད་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ན་ནྱིང་གྱི་ཉམས་

མོང་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལྟར་གྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་མཁྤེན་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད། བྱྤེད་
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མཁན་ལ་བྱ་དགའ་གཟྤེངས་བསོད་དང་། ཡང་མྱི་བྱྤེད་མཁན་ལ་ཚར་བཅད་ཉྤེས་ཆད་འད་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་སངས་འད་

ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།
ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོའ ་ི ནང་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་འད། རྤེ་ཕུད་ཡོད་པ་དྤེ་འདའང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཐོག་མ་སྱིག་

གཞྱི་བཟོ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དྤེ་ཚོའྱི་གས་དགོངས་པར་བཞག་ནས་དྤེ་དག་གྱི་སྤེམས་སོབས་གོང་འཕྤེལ་འགོ་ཕྱིར་
དང་། དྤེ་ལ་དམྱིགས་དཔྤེ་ཡར་འདྤེན་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་མང་པོ་བཞྤེས་ནས་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཟོས་གནང་འདུག དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ར་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གང་རང་ཡོད་པའྱི་སྒང་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ལག་བསར་དང་པོ་
དྤེ་ན་ནྱིང་ ༢༠༡༥ ལོ་ལ་གནང་འདུག དྤེ་བྱྤེད་ཡོང་དུས་ལོ་གསུམ་གསུམ་ལ་བྱྤེད་ཡོང་དུས་དུས་ཡུན་རྱིང་དགས་པ་འད་
ཞྱིག་བྱུང་བསད་པའྱི་ཚུལ་ཞྱིག་དང་། དཔྤེར་ན་ལུང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཟྤེངས་བསོད་ཀྱི་བྱ་དགའ་དྤེ་ཚོ་ལོ་ལྟར་ལོ་
ལྟར་གནང་བསད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱི ་ ནང་དུ་ཡྱི ན ་ན་ཟླ་བ་ཟླ་བའྱི ་ ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག

Employee of the month ཞྤེས་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ལས་བྱྤེད་ཟྤེར་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དྤེ་འད་ལས་བྱྤེད་ལ་སྤེམས་

ཤུགས་སར་རྒྱུ་དང་གཞན་པ་ཚོར་དྤེའྱི་དམྱིགས་འདྤེན་ཡར་ལྟོས་ཡོང་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག འདྱི་ལ་
བཟང་ཞན་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་འདུགཤཡྱིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དྤེའྱི་བཟང་ཕོགས་དང་དྤེའྱི་དགྤེ་མཚན་གྱི་ཆ་ནས་བསྐྱར་
བཅོས་དྤེ་ཁུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞྤེས་

གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ངས་འདྱི་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་བརོད་དྤེ་
མར་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་བཞྱི་པ། གཟྤེངས་རགས་ཀྱི་གངས་དང་དངོས་པོ། ཟྤེར་བ་དྤེར་ན་ནྱིང་ལོ་གསུམ་རྱིང་རྤེད། ད་ལོའ ་ི

བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ནང་ལ་ལོ་ལྟར་འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་དང་ལས་བྱའྱི་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་སོ་སོ་ནས་བྱས་རྤེས་རྤེ་ཕུད་ཅན་གྱི་

ལས་བྱྤེད་རྤེར་གཟྤེངས་རགས་སུ་གཟྤེངས་བསོད་ལག་འཁྤེར་དང་། མཇལ་དར་ནང་མཛོད། ལྤེགས་སྐྱྤེས་ཧྱིན་སྒོར་ཆྱིག་ཁྱི་
རྤེ༌གནང་རྒྱུ་དང་། ཞབས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག་སར་རྒྱུ། ཟྤེར་བའྱི་ལོ་ལྟར་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཅྱིག་བསྒྱུར་བ་རྤེད།

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ལ། གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཟྤེར་བ་དྤེ འྱི་ཚིག་

བརོད་གསར་པའྱི་ནང་དུ་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི འགན་འཛིན་དྲུང་ཆྤེ་དང་། ཁབ་ཁོངས་དང་དམྱིགས་བསལ་སྤེ་
ཚན་སོ་སོའ ་ི དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ ་ི ཁབ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཁག་གྱི་ཁོངས་ནས་

གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་འོས་མྱི་ཡོད་ཚེ། ལོ་རྤེའྱི་ནང་མྱི་གསུམ་ལས་མ་མང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་འགྤེངས་ཤོག་གཏན་

འབྤེབས་ལྟར་བསྐང་སྤེ་ལོ་དྤེའྱི་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་ ༣༠ ནས་མ་འགངས་པར་གཟྤེངས་རགས་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་
ལ་ངྤེས ་པར་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོ ས། ཟྤེར ་བ་དྤེ ་གཅྱི ག་དང་ནང་གསྤེས ་གཉྱིས ་པ་དྤེར། བཀའ་བོན ་ལས་ཁུངས་དང་།
དམྱིགས་བསལ་སྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་མྤེད་སྐབས་དྲུང་ཆྤེ་ལས་

ཚབ་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ། ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ། སྱིད་སྐྱོང་། བཀའ་བོན་དང་། རང་དབང་ལྡན་པའྱི་སྤེ་ཚན་
གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་འབུལ་དགོས། ནག་པོ་འབུར་སོན་བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་
བརོད་དྤེ་རྤེད།

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་དྤེ། གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་

གཤམ་གསལ། ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་པ་ཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ནང་ལ་
ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་དང་། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་

46

དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩
གོང་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའྱི་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་བཅས་གང་རུང་ཡྱིན་པ་ཞྤེས་བསྐྱར་བཅོས་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད།

དོན་ཚན་བདུན་པ། གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང། ལོ་རྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་

ལས་བྱྤེད་གཉྱིས་འདྤེམས་སྒྲུག་ཆྤེད་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དགོས་པ་གཤམ་གསལ། ཞྤེས་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་རང་
འཇགས་བྱས་ནས་དོན་ཚན་བཞྱི་ཀ་རང་འཇགས་ཡྱིན།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དྤེར་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུ། ཟྤེར་བ་དྤེར་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ལོ་ལྟར་

ཟྤེར་བ་དྤེ་གསར་འཇུག་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་བདུན་ཕྲག་དང་པོའ ་ི ནང་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ལྷན་ཚོགས་གནང་སྤེ།
གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་སྒྲུག་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེར་གཟྤེངས་རགས་གནང་ཚེས། ལོ་གསུམ་རྤེ་ཟྤེར་བ་དྤེར་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའྱི་ཚེས་ ༦

སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེ ན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག ་
གཟྤེངས་རགས་གསོལ་སྩལ་གནང་རྒྱུ། ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུས་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་

ཡྱིན། གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་། མྱི་དགོས་པ་
བྱས། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ལས་དོན་གཟྤེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་

དོན་ཚན་བཞྱི་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་ལོ་རྤེར་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ལའང་ལོ་རྤེ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་

དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེ། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་

འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ལ་གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་གཤམ་

གསལ། ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་གཏན་
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འཇགས་ལས་བྱྤེད་དང་། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་ཐད་
བསྐོས་ལས་བྱྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ གོང་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའྱི་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་བཅས་གང་

རུང་ཡྱིན་པ། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན།

དོན་ཚན་བདུན་པ་དྤེའང་ལོ་རྤེར་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་

ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ལོ་ལྟར། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་

ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། བོད་ཀྱི་

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་
དབང་ཕྱུག་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་
པར་གྱིས། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིགཤ བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་
ཡུན་ཚད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རྤེ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མུ་མཐུད་བསྐྱར་འདྤེམས་བྱུང་
བར་དགག་བྱ་མྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྔན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག

དཔལ་ལྔན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤགཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། མྤེད་ན་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགག་བྱ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྱིན། ཐོག་མར་ཆྤེ ས་མཐོའ ་ི སན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་པོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལོ་གསུམ་རྤེ་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་གསུམ་དྤེ་ཉུང་དགས་འདུག་ལྔ་དགོས་ཞྤེས་ལྔ་

ལ་སར་བ་རྤེད། ཡང་འདྱིར་ལྔ་དྤེ་མང་དགས་འདུག ཉུང་དགས་འདུག་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཡང་སན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རྤེད། བྱས་
ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་སངས་དྤེ་འདྱི་འད་རྤེད་ཅྤེས་དན་པ་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྒྱབ་
ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་སྤེང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་བསྐྱར་བཅོས་
འཆར་ཟྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་སྱིག་འཛུགས་ཁག་

དང་ཁབ་ཁོངས་སྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐོ་གཏན་འབྤེབས་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་སོ་སོར ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོར་

འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་རོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་གསོལ་ལོག་
གྱི་སྤེང་དུ་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་

རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས། དྤེའྱི་སོན་གྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་དོན་གཅྱིག་ཁ་སང་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡོང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱིས་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་ཤོག་གངས་ ༡༣༤། དམྱིགས་བསལ་ཁོན་བསོམས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ ༢,༣༣༧,༠༦༩ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབས་པར་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཚར་བ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་སར་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་རྤེད། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག དྤེ་
རྱིང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ གྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ།

༄༅། །རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོའ ་ི སར་ཆའྱི་རྤེའུ་མྱིག

ལས་ཁུངས། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས། (དམྱིགས་བསལ།)
ཨང་།
༡

རྱིས་འགོ

བཀའ་ཤག་གྱི་

སར་ཆ་ཧྱིན་

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་

རྒྱབ་གཉྤེར།

སྒོར།

འཆར།

༣༽ས་གནས་ཁག་ ༩,༨༩༧,༩༣༢

༡,༦༨༠,༠༠༠

ཏུ་རྤེ ད ་ཐང་གསར་

ཟུར་བརོད།

༡༡,༥༧༧,༩༣༢ ཧོ ན ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱི ང ་
གཞྱི ས ་སྒར་གནས་སོད་

བཟོ་དང་ཉམས་གསོ།

གཞོན་སྐྱྤེས་རྣམས་ཀྱི་
འཕྲོད་བསྤེན་ཡར་རྒྱས་དང་
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(ཐ)ཧོན་སུར་རྤེད་

མ་འོངས་རྤེད་རྱིགས་ཁག་

ཐང་།

འགན་བསྡུར་ཞུ་ཐུབ་པ་

སོགས་ལ་རྤེད་ཐང་གསར་

རྒྱག་ལས་གཞྱི ། གསར་
སྣ ོ ན ་ ད ག ོ ས ་ ག ལ །
༼གསར་འཇུག༽

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་འབུམ་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་དང་དགུ་ཁྱི་བདུན་སོང་དགུ་བརྒྱ་སུམ་བཅུ་སོ་གཉྱིས། དམྱིགས་
བསལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྤེད། ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་རྤེད་ཐང་གསར་བཟོ་དང་

ཉམས་གསོ། དངོས་གནས་བྱས་ན་འདྱིར་རྱིས་འགོ་དྤེར་གསུམ་པའྱི་ཐ་ཞྤེས་གཅྱིག་པུ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་འགོའ ་ི མྱིང་དྤེ་
ས་གནས་ཁག་ཏུ་རྤེད་ཐང་གསར་བཟོ་དང་ཉམས་གསོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། གསུམ་པའྱི་ཐ། ཧོན་སུར་རྤེད་

ཐང་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་སོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་མྤེད། སར་ཆ་ད་ལྟ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་དྤེ་བྱས། བཀའ་ཁོལ་
ཞུ་འཆར་དྤེ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད་པ། དྤེ་ཡར་བསོམས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། འབུམ་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་དྤེའྱི་སྒང་ལ་

ཡར་བསོམ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་རང་བཞྱིན་གྱིས། སྱིར་བཏང་ཡོང་སངས་དྤེ་གསུམ་པའྱི་ཐ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་ལ་
དངོས་སུ་མར་འགོ་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐ་པའྱི་ནང་ལ་ཧོན་སུར་རྤེད་ཐང་ཞྤེས་སླྤེབས་ཀྱི་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་སོན་
ལ་མྤེད་པར་བྱས། ད་ལྟའྱི་སར་ཆའྱི་ཧྱིན་སྒོར་དྤེ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་དང་ཁྱི་བརྒྱད། དྤེ་ནས་བཀའ་ཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་འབུམ་བཅུ་
དྲུག་དང་ཁྱི་བརྒྱད། དྤེའྱི་སོན་ལ་བཀའ་ཁོལ་སྤྲད་པའྱི་ ༩,༨༩༧,༩༣༢ སྒང་ལ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་དང་ཁྱི་བརྒྱད་དྤེ་བསྣན་

ནས་བསོམས་དྤེ་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་བཀའ་ཁོལ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་མྤེད། སར་ཆ་ཧྱིན་
སྒོར་དྤེ་ད་ལྟ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་དྤེ་བྱས། བཀའ་ཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་དང་ཁྱི་བརྒྱད་ཟྤེར་ནས་བཅོས་གནང་
རོགས་གནང་། དྤེ་ཚུད་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ཐ་པ་དྤེ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་དང་པོ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་མཁན་དྤེས་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ནས་དྤེའྱི་

རྤེས་སུ་ཕག་སྦྲྤེལ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སོན་མ་འོས་ཤོག་མང་པོ་ཡོད། ད་ལོའང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ད་མ་འོངས་པར་ཡང་
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དགོས་ཡོད་ཟྤེར་བ་འད་ཞྱིག་གོ་སོང་། བྱས་ཙང་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་བརོད་པ་དྤེ་
ག་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་
ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི། ཚུད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་

གནང་། དྤེ་མང་མོས་ཀྱིས་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སར་བྱ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུར་དགག་བྱ། ཡོད་རྤེད་པ། ཡོད་དུས་དང་པོ་
དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི། དྤེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་
ཕག་བརང་རོགས་གནང། དྤེ་མང་མོས་ཀྱིས་བཀའ་ཁོལ་ཐོན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

དམྱིགས་བསལ་ ༩,༨༩༧,༩༣༢ ཀྱི་ཐོག་ལ་ ༡,༦༨༠,༠༠༠ བསྣན་པའྱི་བསོམས་འབོར་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་སྒང་ལ་ཕྤེབས་རོགས་གནང། 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 ་མཆོ ག ད་ལྟ་དྤེ་ འཕྲོ ད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་སྱིར་བཏང་ཁ་སང་གཏན་

འབྤེབས་གནང་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཁ་སང་སོན་མ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་དང་ང་ཚོའྱི་ལག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཨང་

༤༤ འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་
ཡྱིན་ནའང་འད། གནས་སངས་ན་ནྱིང་དྲུག་དང་ད་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་ཅྤེས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཤད་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ང་

ཚོས་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་གྱིས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག ཁ་སང་འདྱིར་གསུངས་པ་དང་བརད་གཅོ ད་བཏང་དུས་ཁོང་

ཚོས་དང་པོའ ་ི འཆར་འབུལ་དང་བར་ཐག་ལ་ལྷག་འདུག་ཅྤེས་ཟུར་འཛར་འདྱིར་རྒྱབ་ལོངས་སྤེ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་ཆ་ཚང་འདྱི་
སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཕར་མཉམ་དུ་འཇོག་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ཡྱིག་སྣོད་ནང་དུ་འཇུག་རོགས་གནང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ ་རྱིང་འདྱིར་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་ཡང་

འདྱིར་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ཚོ་ཕར་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་མཉམ་སར་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྱི་བ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་
བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་།
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དོགས་འདྱི་གནང་བ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ། སོ་ནམ་
བུན་གཡར་ནང་དྤེ་ལ་དུས་བཀག་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ དྤེ་འདའྱི་དུས་གང་ཡང་

མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་ཞུས་པ་དང་ཐོན་པ་ལ་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དམ། གཏན་
འབྤེབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་
མཚམས་མཚམས་ལ་ས་གནས་ནས་དབུས་ལ་ཡྱིག་ཆ་བཏང་བ་དང་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་བ་དང་དྤེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།
བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་པ་ཡོང་གྱི་འདུག མཚམས་མཚམས་ས་གནས་ནས་ཡྱིག་ཆ་གཏོང་ཐུབ་མ་
ཐུབ་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་འགོར་གྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྱི་གཞན་གཅྱིག་དྤེ། དཔྤེར་ན། ཞྱིང་ཁ་ལ་གང་ཆྤེན་གྱིས་སྐྱོན་

བྱས་ཏྤེ། ཧོན་སུར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ངང་ལག་གྱི་ཞྱིང་ཁ་ལ་སྐྱོན་ཆྤེན་པོ་བྱས་པ་དང་། དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་སོན་ཉྤེས ་གུན་སྐྱོབ་
རོགས་སྐྱོར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་པ་ཡོད། དྤེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་གསལ་ལྟར་རྤེད། སོན་ཉྤེས་གུན་སྐྱོབ་ཕུལ་བསད་པ་དྤེ་འབྱུང་བས་སྐྱོན་བྱས་པའྱི་སྐབས་
དྤེ་ལ་ད་ལྟ་ཕུལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་སྱིག་གཞྱི འྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གང་ཆྤེན་

གྱིས་ཧོན་སུར་གནོད་སྐྱྤེལ་ཡོང་བསད་པ་དྤེ་དངོས་གནས་དངོས་འབྤེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་དང་། དངོས་འབྤེལ་གྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཤག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་གཞུང་གྱིས་ད་བར་དུ་ལས་འཆར་ཁག་མང་པོ་སྤེལ་ཏྤེ། དཔྤེར་མཚོན་འད་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་བཀག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཧོན་སུར་ས་གནས་འགན་

འཛིན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐབས་ཆྤེད་དུ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་སྒོར་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་
གངས་འགོ་སོང་བཏང་འདུག ཨྱིན་སྐད་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཉྱི་འོད་ཀྱི་ solar fencing དྤེ་འད་འཛུགས་རྒྱུ་བྱུང་
འདུག ཡྱིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་

གནས་ཐུབ་པ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། ས་གནས་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད་མཚམས་

རྤེ་ལས་འགན་ཁུར་སངས་དང་མྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཡོད་ས་རྤེད། ད་བར་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག ད་ལྟ་ལའང་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལོ་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་གུང་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིང་ས་ལ་གང་ཆྤེན་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོར་བོ་འཚབ་ཆྤེན་པོ་
ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་འགན་འཛིན་ལ་མངགས་ཏྤེ། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ ་ི ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཆྤེད་དུ་ད་
ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་རྤེད། ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱྤེད་རྒྱུ་ག་རྤེ་འདུག བཀའ་བསྡུར་བྱས་ནས་འཆར་

གཞྱི་བཟོས་ཤོག་ཟྤེར་ནས་ས་གནས་འགན་འཛིན་ལ་མར་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོན་ཉྤེས་གུན་སྐྱོབ་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཁབ་ཚད་ཐོག་ནས་སྱིག་དོན་ཚུད་མྱིན་ལ་མ་བལྟས་ནས། གལ་ཏྤེ་དངོས་གནས་སོ་ནམ་རང་ལ་
དབྱྱིངས་ཡོད་མཁན་དང་སོ་ནམ་རང་ལ་འཚོ་རྤེན་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་གཅྱིག་ལ་གོང་ཁ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།

ལུང་ཁྱིམས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཛ་དག་གྱི་
གཟྱིགས་ཕོགས་གནང་བའྱི་འོས་བབ་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་རང་ལ་ལམ་འགག་གཅྱིག་ལས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ནས་ས་གནས་འགན་འཛིན་ལས་ཁུངས་བར་ལགས་རྱི ་བསྐོར་རྒྱུ་ལ་ཆ་ཚང་

བ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག དྤེའྱི་དངུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཐབས་བྱུང་ན་ཟྤེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་
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གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དག་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཚགས་བྱས་ནས་བལྟ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད།

གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། མཚམས་རྤེ་དང་པོ་ས་གནས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ། འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་འབོར་
གཅྱིག་དྤེའྱི་ནང་དུ་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ལགས་རྱིའྱི་ཕྤེད་བསྐོར་བའྱི་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ནས་ཕུལ་

མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་ལག་བསར་བྱས་ཡོང་དུས། མཚམས་རྤེ་འཆར་གཞྱི་ལས་བརྒལ་བ་དང་། འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་
དུ་བསད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ། དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་མཚམས་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དག་ཞྱིབ་ཚགས་བྱས་ནས་བལྟས་ཏྤེ། གང་
ལྟར་ལགས་རྱིའྱི་ལས་དོན་དྤེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་ཐོག་ལ་འདྱི་ནས་བཀའ་འཁོལ་
གནང་དགོས་འདུག་གམ། ས་གནས་འགན་འཛིན་ཐོག་ནས་བྱ་དགོས་འདུག ས་གནས་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་དྤེང་སང་
དངུལ་ཐོག་ལ་སོ་སོ་རང་ཁ་གསོ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ཐོག་ལ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་

བྱས་པ་འདུག ཧོན་སུར་ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་བསད་པའྱི་སྤེ་ཚན་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད། དྤེ་དག་ལ་ཏན་ཏན་བལྟ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ Canada ལས་གཞྱི་དང་

འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་གནང་སོང་། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་མྤེད། རྤེས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་
གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། སྙྱིང་བསྡུས་བྱས་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སོང་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་སོན་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་

བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གཅྱིག་ང་ཚོ་རྒྱན་ཤོ ག་ནང་ནས་ཐོན་ནས། བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ཆགས་ཡོད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་
དང་བཅུ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེས་པ་དང་གནས་སངས་གཞན་ཆང་ས་བརྒྱབས་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་གངས་ཀ་ཡར་མར་འགོ་མྱི་སྱིད་

པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་ ༡༡༠ རྒྱན་མ་བརྒྱབས་ནས་ ༨༠༩ རྒྱན་བརྒྱབས་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་
སྐྱྤེས་པ་ ༢༡ ཆགས་འདུག འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་ ༦ འདུག ད་བར་དུ་ ༨༩༠ ནང་ནས་ ༨༧༩ ད་ལྟ་གཞུང་ཚབ་ནས་སན་
བཅོས་ཐོག་ནས་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་དང་། Interview བཅར་འདྱི་ཞུ་ཚར་བ་དྤེ་ ༨༧༩ ཆགས་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཕར་ཐོན་ཚར་བ་དྤེ་ ༦༨༦ ཆགས་ཡོད། ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སང་ཉྱིན་ཡྱིན་པ་ཡོད། མྱི་ ༣ ཡོད།
ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་ ༦༠ གཅྱིག་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ནང་ལ་ཐོན་མཁན་གྱི་བང་རྱིམ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། དྤེ་
བཞྱིན་ལས་གཞྱི་དྤེ་དུས་བཀག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་དུས་ཐོག་ཏུ་ཚར་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ། དྤེ་སོན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོ་ འཚབ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཕར་ལས་འགན་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་བྱྤེད་

མཁན་དྤེ་ (PTS) ཡྱི་ཉྱི་མ་རྡོ་རྤེ་ལགས་ཆགས་བསད་ཡོད། ཁོང་དྤེ་ཕོགས་སུ་ཞུ་གཏུགས་བྱྤེད་དགོས་ན་རྤེད། ང་ཚོ་ཕར་
བཅར་དགོས་ནའང་རྤེད། མྤེད་ན་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཚོགས་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་
པ་རྤེད། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱུང་། བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ཟླ་

༥ པའྱི་ནང་ལ་ཚང་མ་ཕར་བསླྤེབ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་བར་སྙན་ཞུ་འདྱི་དག་ཆ་ཚང་ཡར་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ process དང་ interview ལྤེན་རྒྱུ་ལ་དངོས་གནས་ Canada གཞུང་ཚབ་ལས་
ཁུངས་ནས་ནམ་རྒྱུན་ཟླ་བ་དྲུག་ལྤེན་ས་ལ་ང་ཚོ་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་མ་གནས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་

ཞྱིག་ཡོད་ཙང་། ཕྱི་ཟླ་ ༥ བར་འགྤེངས་ཤོག་ཡར་ཕུལ་ཐུབ་དགོས་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ཕུལ་ཐུབ་ནའང་ཕར་ཉྱིན་ཁ་ཤས་འགངས་
པ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཚུར་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ཚབ་ནས་

དགག་པ་རྒྱག་ས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ ༤༠ ཞྱིག་ད་ལྟ་ཆགས་བསད་ཡོད། ༤༠ དྤེ་དག་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ R.C

53

ལག་ཁྤེར་དྤེ་དག་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནས་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་ལོགས་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་ཁ་ཤས་ཁོང་ཚོས་གསལ་པོ་མ་བྱུང་ནས་མྱི་དྤེ་

ཨ་རྱི་ན་ཅལ་ལ་བསད་མཁན་ཡྱིན་དང་མྱིན་དོགས་གཟོན་རྤེ་ཟུང་ཆགས་འདུག དྤེ་བཞྱིན་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་རྒྱ་གར་འོས་
བསྡུ་ཆྤེན་མོའ ་ི ཆ་ཤས་ལྤེན་ཆོག་གྱི་རྤེད་ལབ་པ་དང་། རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་བཟོས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ཕར་
ཚུར་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ལྟར་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་

Canada ནང་ལ་གཞྱིས་སོས་་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཡུལ་མྱི་བྱྤེད ་ཐུབ་པའྱི་གནས་

སངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འོས་འཆར་ཚང་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཚིག་གཅྱིག་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་
ལ་གསུངས་ཀྱི་འདུག འདྱི་དང་འདྱི་འད་བའྱི་གསལ་པོ་བྱུང་ཐུབ་མ་ཐུབ་རྤེ་ཟུང་འདུག རྤེ་ཟུང་བྱས་ཐུབ་པ་དང་། རྤེ་ཟུང་
གཙང་མ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་ཡོད་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཐག་བཅད་ནས་སྙན་ཞུ་གཅྱིག་གཞུང་ཚབ་ལ་

ཕུལ་ཡོད། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡང་བསྐྱར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྤེད་པ་དང་། དོ་བདག་ངོས་

ནས་འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་དང་། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཐོག་ནས་འདྱི་དག་ཚང་མ་བཟོས་ཏྤེ། གཞུང་ཚབ་ལ་ཕུལ་ཏྤེ་མཐའ་

མའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུས་པ་དང་། དྤེ་ཡང་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ནང་དུ་ Visa སྤེ་ཚན་རང་མ་ཡྱིན་པ། Canada
གཞུང་ཚབ་རང་དང་མཇལ་འཕྲད་ཐོག་གཞུང་ཚབ་རང་ནས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གྱིས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་

སོང་། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་རྤེ་ རྤེ་ནས་ཞུས་ཡོད། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་གང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གནང་རོགས། མཐའ་མའྱི་
ཁོང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་རག་ལུས་བཞག ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཡར་ཞུ་གཏུགས་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། མང་ཉུང་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།) ད་དུང་ཅུང་ཟད་ཡོད། དྤེ་ལ་དགོངས་སྤེལ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་གཏང་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོ་ལ་གཟྱིགས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།
ཚོགས་གཙོ་ལ་རྒྱབ་མ་སོན་ནས་གསུང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེ ན་པོ་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་
ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་
རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སྒང་ལ་

ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་དྤེ་མ་གཏོགས་རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྤེས་ལ་ཕག་
བརང་མ་གནང་རོགས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་འཕྲོ་དྤེ་གསུང་རོགས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཁྤེ་ན་ཌའྱི་གཞྱིས་སོས་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་དག་སྙན་

སྤེང་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་བསམ་སོང་། ལས་འཆར་དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྤེ་ན་ཌར་སྱིན་བདག་འཚོལ་རྒྱུ་དང་

དྤེ་དག་ཚང་མ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ PROJECT TIBET SOCIETY འགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མར་སླར་ཡང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་
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དང་སྦྲགས། ད་དུང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་དག་གྱི་འབྤེལ་

ཡོད་ཉྱི་མ་རྡོ་རྤེ་ལགས་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེར་ང་ཚོ་བོ་ཕམ་ཞྤེ་དག་ཡོད། གང་མགོགས་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཚུར་
ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཁ་གསལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ལས་འཚོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་

དོགས་དྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ལས་འཚོལ་སྤེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ཞུས་མཁན་ཉུང་ཉུང་
ཡྱིན་པ་དང་དྤེའྱི་གངས་འབོར་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས། འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་ཞྱིག་སྙན་

སྤེང་ཞུ་ཐུབ་ན་ཞྤེས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་སོང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལ་ལས་འཚོལ་ཐུབ་པ་དྤེ་སོ་གསུམ་བྱུང་འདུག དྤེ་
ནས་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ནང་ ༡༧ དང་ཁོན་ ༢༠༡༤་་༌༡༦ བར་ལས་འཚོལ་ཐུབ་པ་དྤེ་ལྔ་བཅུ་བྱུང་འདུག དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་གསོལ་སྩལ་གནང་བ་དང་འབྤེལ་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མ་ཞུ་ཀ་མྤེད་བྱུང་

སོང་། དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ནང་ཞུ་ཐུབ་པ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

ལས་དོན་ཁག་དང་ལྷག་ཏུ་བཀའ་ཤག་དྤེའྱི་སྐབས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལམ་སོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ང་
ཚོ་བཀའ་ཤག་དང་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་བཏོད་དང་གཅྱིག་སྱིལ་རང་ཁ་རང་གསོ་དྤེ་དག་ནུས་པ་ཐོག་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་

ནའང་དྤེ་དག་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དངུལ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་རག་པ་ཤུགས་ཆྤེ་
བ་འད་པོ་དྤེ། དཔྤེར་ན་ནང་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སོན་ལ་རྱིས་
ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་དང་འགོ་ཕོགས་དྤེ་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ཁ་

ཤས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་བཀོད་པ་དྤེ་དག་ལ། བོ་འཚབ་དང་ཕུག་རྒྱང་རྱིང་པོའ ་ི

དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརོན་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཕག་དངུལ་གནང་བ་དྤེ་དག་ནས་སོང་དང་ཡོང་ཐད་ནས་ཁ་
འདུམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་དྤེར་ཕན་ཐོག ས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་། ལོ་ཁ་ཤས་སོན་ལ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སངས་ཡོད་པ་དྤེ་ད་ལྟ་

བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་གནས་སྐབས་རྱིང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་
འདྱིའྱི་ལས་གཞྱི་ཁབ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ལོ་མང་པོའ ་ི རྱིང་ལ་ང་ཚོར་རོགས་སྐྱོ ར་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་གྱི་ར་ཆྤེན་

དང་ཁོ་ཚོའྱི་རོགས་སྐྱོར་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དགའ་སོབ ས་ཆྤེན་པོས་མྱི་མང་ལ་ལྟ་རོགས་བྱྤེད་པ་དྤེ་ ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་
ལས་ཁག་པོ་རྤེད། རོགས་ཚོགས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་གཞུང་གཞན་དང་གཞན་གྱི་
ཐོག་ནས་རོགས་ཚོགས་ཐོབ་པ་དྤེ་དག་དུས་རྒྱུན་དུ་ཨར་ལས་ཀྱི་རྱིགས་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་དངུལ་མ་རག་ས་དྤེ་འདར་ཕན་

ཐོགས་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོས་རོགས་སྐྱོར་གནང་བ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱྤེད་རྒྱུར་ཁག་པོ་
ཆགས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྱིས་ནས་ ༢༠༡༤།༢༠༡༥།༢༠༡༦ ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་
དངུལ་ཚུར་འབྱོར་བ་དང་གོས་ཚོགས་ནང་མཚན་ཞྱིག་འཁུར་ཐུབ་ན་ཞྤེས་དང་། ཁོ་རང་ཚོའྱི་རོགས་ཚོགས་དྤེ་མུ་མཐུད་

ནས་གནས་ཐུབ་པ་དགོས་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རང་ཁ་རང་གསོའ ་ི གནས་
བབ་མ་བྱུང་གྱི་བར་དུ་རོགས་པ་དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན། AET, France རོགས་ཚོགས་

འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་ནང་ལ་ངག་དབང་སོལ་དཀར་ལགས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ནང་ནས་ཀརྨ་
འཕྲྱིན་ལས་ལགས་ཚོགས་མྱི་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ས་ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ནང་ལ་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་དང་བཞྱི་འབུམ་
ཉྱིས་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་བདུན་བརྒྱ་སོ་བཅུ་སོ་བདུན་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ནང་ལ་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་དང་བརྒྱད་འབུམ་

ཉྱིས་ཁྱི་ཉྱིས་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་བཅུ་གཅྱིག་ཐམ་པ། Germany Aid to Tibetan, Germany ཨ་མ་ Wegar གྱི་
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ཚོགས་པ་དྤེ་ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ནང་ལ་ས་ཡ་བཅུ་དྲུག་དང་འབུམ་མྤེད་བཞྱི་ཁྱི་སོང་མྤེད་བཞྱི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དགུ་དང་།

༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་ལ་ས་ཡ་བཅོ་ལྔ་དྲུག་འབུམ་སུམ་ཁྱི་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་དགུ Verein Tibet Freinde, Swiss
སུད་སྱི་ནས་ཡྱིན་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ས་ཡ་བཅུ་དང་བདུན་འབུམ་གཅྱིག་ཁྱི་གཅྱིག་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་བདུན་དང་། Global
Development ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ནང་ལ་ས་ཡ་དགུ་དང་ལྔ་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ལྔ་

སོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་བརྒྱད་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་ལ་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་སུམ་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་སུམ་སོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་ལྔ་བརྒྱད་དང་། ཧྤ་རན་སྱི་ནྱི་འཕྲྱིན་ལས་སྱིན་པ་ཚོགས་པས་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་བརྒྱད་འབུམ་ཁྱི་
མྤེད་དྲུག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོར་ས་ཡ་བཞྱི་དང་དྲུག་འབུམ་དགུ་ཁྱི་བཞྱི་སོང་བདུན་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་
གོ་བཞྱི་དང། དྤེ་བཞྱིན་སུད་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ E.T.R.E ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོར་ས་ཡ་བདུན་དང་དྲུག་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་
ཉྱིས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་གཉྱིས་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་སུམ་འབུམ་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་བཞྱི་ཅུ་
ཞྤེ་དྲུག་དང་། སྱི་པན་ནས་ TIBET HOUSE FOUNDATION ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད།

༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོ་ནང་ས་ཡ་དྲུག་དང་གཅྱིག་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་བཞྱི་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ནང་
ལ་ས་ཡ་གསུམ་དང་འབུམ་མྤེད་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་བདུན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་བདུན་དང་། དྭགས་པོ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཧྤ་རན་སྱི་

ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ནང་ལ་ས་ཡ་ལྔ་དང་ཆྱིག་འབུམ་ཁྱི་མྤེད་བཞྱི་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་ལ་
དྭགས་པོ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་མྤེད་དྲུག་ཁྱི་དགུ་སོང་དྲུག་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་དང་། དྤེ་
བཞྱིན་ཧྤ་རན་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ Le Toit Du Monde ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོ་ནང་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་ཉྱིས་འབུམ་
དགུ་སོང་བཞྱི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་ཚོགས་པ་དྤེས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་བདུན་འབུམ་ཁྱི་

མྤེད་བཞྱི་སོང་དྲུག་བརྒྱ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡའྱི་ SAVE TIBET ཚོགས་པ་ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོ་
ནང་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་གཅྱིག་འབུམ་ཁྱི་མྤེད་བཞྱི་སོང་བརྒྱ་མྤེད་བཅུ་དགུ་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཉྱིས་

འབུམ་ལྔ་ཁྱི་དྲུག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་དང་། ཧྤ་རན་སྱི་ R.T.E ཚོགས་པ་ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོ་ནང་ལ་

ས་ཡ་གཅྱིག་དང་བདུན་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་སུམ་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ཡོད་པའྱི་ SOIR
IM, Sweden ཚོགས་པ་དྤེས་༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ནང་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ལྔ་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་སུམ་སོང་བདུན་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་

གཉྱིས་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་བདུན་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་སུམ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གཉྱིས་དང་། དྤེ་ནས་སུད་སྱི་ལ་
TIBET མངའ་རྱིས་སྐོར་གསུམ་ཚོགས་པ་ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོར་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་སུམ་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དགུ་

བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བདུན་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོར་སུད་སྱིར་མངའ་རྱིས་སྱི་དོན་ཚོགས་པ་ནས་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་དགུ་

འབུམ་སུམ་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་སོ་དྲུག་དང་། ཨ་རྱིའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ FOUNDATION ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོར་

ས་ཡ་གཅྱི ག ་དང་ཆྱི ག ་འབུམ་ལྔ་ཁྱི ་ བརྒྱད་སོ ང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དགུ་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོ ར ་ཧྱི ་ མ་ལ་ཡའྱི ་
FOUNDATION དྤེ་ག་རང་ནས་ཉྱིས་སོང་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་ལོར་དགུ་འབུམ་བདུན་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་

དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཧྤ་རན་སྱིའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ནང་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་མྤེད་ལྔ་ཁྱི་ སོང་མྤེད་ལྔ་བརྒྱ་
བཅུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཧྤ་རན་སྱི་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ SolHimal རོགས་ཚོགས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོར་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་

མྤེད་ཁྱི་མྤེད་བདུན་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཞྱི་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ནོར་ཝྤེ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ Friends of Tibet
ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོར་དགུ་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་བདུན་སོང་བཞྱི་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་དང་། སུད་སྱི་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སོལ་མ་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ནང་ལ་དགུ་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་དྲུག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པ་དང་། ཧྤ་རན་སྱི་རོགས་ཚོགས་
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APAC ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོར་བདུན་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ བཅོ་ལྔ་བཅུ་

དྲུག་ལོར་འབུམ་དྲུག་དང་ཁྱི་མྤེད་སུམ་སོང་བཞྱི་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཐམ་པ་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོར་སྱིན་བདག་ཚོགས་པ་
ནས་དྲུག་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་དགུ་སོང་དང་སོང་མྤེད་བཅུ་བཞྱི་དང་། དྤེ་ནས་ Netherlands ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་གཙོ་

བོ་དྤེ་ཅོན་ཏ་ར་ལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོགས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོར་ས་ཡ་གསུམ་
དང་བདུན་འབུམ་ཁྱི་མྤེད་བདུན་སོང་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་ལ་འབྱོར་བ་དྤེ་ས་ཡ་བཅུ་དང་ལྔ་འབུམ་

བཞྱི་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བརྒྱད་དང་། རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་དྤེ་ཀོག་ཡ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།
དྤེ་དག་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལ་རོགས་ཚོགས་གནང་བ་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་བྷ་ད་ར་རྒས་
གསོ ་ཁང་ལ་ཕག་རོག ས་གནང་མཁན་ Eco Himalaya Foundation ཆོས ་འགྲུབ་ལགས་བརྒྱུད་ནས་དྤེ ་མྱི ན ་

རོགས་སྐྱོར་དྤེའྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་དང་ཉྱིས་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་ལྔ་སོང་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་དང་། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་ལ་
ས་ཡ་བཞྱི་ཅུ་ཞྤེ་དགུ་དང་ཆྱིག་འབུམ་སུམ་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དགུ་ཞྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བསླྤེབས་འདུག

འདྱི་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྤེ་ཚན་ཁག་ཅྱིག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྒྱུན་རྱིང་ཞྱིག་ལ་
འབྤེལ་བ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་དག་ཚང་མར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནསཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་
ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་སོན་མ་ཛ་དག་དྤེ་ཛ་དག་ཅན་མྤེད ་པ་གྱུར་ཐུབ་པ་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད།
ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་རོགས་སྐྱོར་དྤེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་དང་སྦྲགས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རོགས་ཚོགས་རྤེ་རྤེ་དང་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་སྐབས་དངོས་གནས་དང་

གནས་རང་ལ་ཁ་ཐུག་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་འགན་ཁུར་མཁན་དྤེ་དག་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་དྤེར་གནང་ཕོགས་དང་། ལྷག་ཏུ་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གྱི་ཁུལ་དྤེའྱི་སོན་ལ་ཡང་སྙན་སྤེང་

ཞུས་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ས་ཡ་དྲུག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ལ་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་ལྔ་སོང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པ་གཅྱིག་
པུ་མ་རྤེད་བྱང་ཐང་ཁུལ་ཡོད་པའྱི་ཚང་མར་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་ཡང་འགོ་བཙུགས་ས་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་
གནས་སངས་ཡར་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བསམ་ན་དྤེ་འཆར་ཅན་ལས་འཆར་ཞྱིག་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད་ས་

རྤེད། དྤེ་ཁད་པར་མྱི་འདུག དྤེའྱི་སོན་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། གང་ཡྱིན་
ཞྤེ་ན་ས་ཁུལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དག་མ་འོངས་བཀའ་ཤག་ནས་འཐོན་ཚར་བ་རྤེད། ལག་བསར་བྱྤེད་

ཕོགས་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་འདོད་བྱུང་།
དྤེའྱི་ནང་ལ་ཐོག་མར་ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་སངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་རྱིམ་པས་ཚོགས་འདུའྱི་ཡྱིག་
ཆ་ཞྱིག་ཀང་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱིས་ངོས་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་པའྱི་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ལ་དངོས་གནས་ཕན་ཐོག ས་ཡོང་ཐུབ་པར་འགོ ་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་མ་འོངས་ཚང་མས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ཆུང་
ཆུང་གཉྱིས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་ཚེག་བཞྱི་ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་བསོམས་ནས་མ་དྤེ། ཁ་
སང་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་ལ། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དོན་རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་

ཞུས་ཡོད། གངས་ཅན་མྤེ་ཏོག་བུ་ཁྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་སངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཉྱིས་སོང་
བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་གྱི་རྱིས་འགོའ ་ི ནང་དུ་ཆྱིག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ལྷག་ཞུས་འདུག དྤེ་གངས་ཅན་མྤེ་ཏོག་བུ་ཁྱིམ་ཁང་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་

ལྟོ་དོད་ཡྱིན་པ་རྱིས་འགོའ ་ི འགྤེལ་བརོད་ལ་དྤེ་འདུག བཅུ་དྲུག་བཅུ་བདུན་ལོའ ་ི རྱིས་འགོ་ལ་ཞུས་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་
དགྤེ་རྒན་མ་མའྱི་ག་ཆ་དྤེ་གཞུང་ནས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་རྱིས་འགོ་དྤེའྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དགྤེ་

རྒན་མ་མ་ལ་ཆྱིག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་དྤེའྱི་ནང་ནས་ག་ཆ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་པ་དྤེ་
གངས་ཅན་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་དུ་འཇོག་སངས་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ལགས་

ཀོག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ལགས་ཀོག་གནང་སྐབས་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་དང་འདྱིའྱི་

གཡས་གཡོན་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད་པ་ལགས་ཀོག་བྱས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་འདྱི་ལག་བསར་བྱྤེད་
མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལས་ཀ་དངོས་སུ་བྱྤེད་མོང་བས། དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེས་ག་རྤེ་ སྤུད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། གཞུང་
འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་གྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ལྔའྱི་ས་མྱིག ་མ་གཏོགས་མྤེད་པ་དྤེ་དོན་ཚན་འོག་དྤེ ་རང་ལ་ཡོད་དུས།

གངས་སྐྱྱིད་གཡས་གཡོན་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཚོགས་སྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་འད། འདྱིར་གངས་སྐྱྱིད་དཔྤེ་སོན་སློབ་གྲྭ་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ནས་ཡར་ཡོང་དུས་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་ཡོད་པ་རྤེད། ཕར་འགོ་ན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕྤེལ་རྒྱས་ལྟྤེ་

གནས་ཁང་ཡོད་པ་རྤེད། ཕར་རྒྱབ་ལ་འགོ་ན་བདྤེ་ལྤེགས་སན་ཁང་དང་མཉམ་ལས་རུམ་གདན་བཟོ་ལས་ཁང་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་ནས་ནོར་ཝྤེ་རླུང་འཕྲྱིན་རྤེད། སན་རྱིས་ཁང་ལ་ཁོ་ཚོར་བུ་བཅོལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཛོད་ཁང་གྱི་

གཅྱིག་བརྒྱབས་པ་རྤེད་དྤེ་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་རྤེད། དྤེ་ནས་མར་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་རོད་རོག་འདུམ་སྱིག་སྤེ་ཚན་དང་བོད་ཀྱི་དུས་
བབ་དང་བོད་ཀྱི་བང་ཆྤེན་སོགས་འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་སྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་ང་ཚོའྱི་གངས་

ཅན་མྤེ་ཏོག་བུ་ཁྱིམ་ཁང་དུ་ཤོང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་སང་སྐུ་ངོས་ཞུས་ཡྱིན་གསུངས་སོང་སྤེ་ཕ་མ་ཚོར་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་
མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་མ་ཚུད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་
གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཡར་བྱིས་ཀང་ཚུད་རྒྱུ་དྤེ་ས་མྱིག་ལྔ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་གངས་སྐྱྱིད་གཡས་གཡོན་ལ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་
བྱྤེད་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་མང་དུ་སྐྱྤེ་མཁན་ལ་དམྱིགས་སུ་སྱིད་བྱུས་དྤེ་འད་ཡོད་པའྱི་

སྐབས་སུ། གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བུ་བཅོལ་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག གངས་སྐྱྱིད་མྤེ་
ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་འདྱིར་ཁང་མྱིག་གཉྱིས་ལས་ཡོད་མ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གངས་སྐྱྱིད་
གཡས་གཡོན་གྱི་མྱི་མང་ཆྤེ་བའྱི་ལོ་ཚད་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེ་བའྱི་ལོ་ཚད་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

དུས། ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རྤེས་དྤེར་བཞག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་མ་རྤེ་རྤེས་

ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ལོ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་བར་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལྔ་ལྔ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་
ག་ཚོད་མང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱྤེད་མང་བ་ག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མང་བ་ག་དགོས་ན་ག་ཆ་ཡོངས་རོགས་དྤེ་ཕ་མ་རང་

གྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཀང་འདྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་
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གྱིས་དཀའ་ངལ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་བསྐྱར་དུ་ནང་སྱིད་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ལ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ར་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་

གསུངས་སོང་ལ། ང་ལ་བསྐྱར་ལྡབ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་དྤེ་རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཉྤེ་ལམ་ང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་གཅྱིག་
འགོ་བ་ཡྱིན། ཚོར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞྤེ་ན། ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅྤེས་བཤད་ཡོང་

དུས་ངས་ཁ་སང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བལ་ཡུལ་སྐོར་ལ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། བལ་ཡུལ་ཁག་
གྱི་མང་ཆྤེ་བ་ནམ་རྒྱུན་ངས་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བགོ་བཤའ་དང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པས།

བལ་ཡུལ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་ཤྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཉྤེ་ལམ་ས་ཡོམ་དང་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་སོགས་ཀྱིས་རྤེན་པས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ཁོ་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོང་གྱི་འདུག་

ཅྤེ་ན། ང་ཚོས་བལ་ཡུལ་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ནང་གྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་བཞག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་། ས་ཆ་ཐག་རྱིང་
པོར་གཞུང་གྱིས་བལྟ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕྤེབས་ཁག་པོ་ཡྱིན་པ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དང་། དཀའ་
ལས་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཕྲད་འོང་དུས་གཞུང་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་དང་དྲུང་འཕར་ཟུང་དྲུང་གང་རུང་ཞྱིག་ལྟ་བར་ཡོང་ན་ང་ཚོ་སྤེམས་པ་
བདྤེ་མོ་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་ངས་བལྟས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་དྤེ། ཟས་གོང་འཕར་ཚད་དང་སོལ་

རླངས་དྤེ་ཚོ་སོན་མ་གཅྱིག་སོང་ཡྱིན་པ་དྤེ་དག་དྤེང་སང་བདུན་སོང་བརྒྱད་སོང་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་ལག་པའྱི་ནང་
འབྱོར་དུས་གཅྱིག་ཁྱི་གཉྱིས་སོང་གྱི ས་ཉོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྣུམ་རྤེ་བླུགས་སྐབས་རྒྱང་

གགས་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་བང་སྱིག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་སློབ་འཇུག་ཡྱིན་ནའང་
འད། ལས་ཀ་འཚོལ་བ་དང་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ལག་འཁྤེར་ཡྱིན་ནའང་འད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོར་བའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་གཞུང་

གྱིས་ལྟ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སླྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་དགོས་
པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་དན་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་འདྱི་གཉྱིས་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་མ་ཞུས་པའྱི་གོང་ལ་དྤེ་
རྱིང་ངས་བསགས་བརོད་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ངས་ནམ་རྒྱུན་བསགས་བརོད་ཞུས་ན་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་དག་

གྱིས་སོབས་པ་བྱས་ནས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་མྱི་འོང་ངམ་དན་ནས། ནམ་རྒྱུན་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ད་རྤེས་མ་ཞུ་
རང་ཞུ་ཆགས་སོང་། སོན་མ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་དྤེར་

དཀའ་ངལ་འདུག་ཅྤེས་བོ་འཚབ་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་གསུང་
བཤད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཕག་

སྦྲྤེལ་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤེང་ནས་ད་བར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྱི མ་བྱོན་ལས་
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ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྤེད་འདུག དོན་དྤེ་སོན་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་འདུག དྤེ་བཞྱིན་

ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་
དང་། དྤེབ་སྐྱྤེལ་བཟོ་བཅོས་བཏང་ནས་ས་གནས་ཀྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་གནང་ནས་ས་བརན་ཕུགས་འཕྤེར་ངང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
བྱུང་འདུག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་རོགས་ལ་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
རྱིས་འགོ་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་ ༡༌༢ འཛིན་ཆས་གསར་ཉོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཟུར་འཛར་དང་

པོའ ་ི རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་དྤེ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྐུ་ངོ་ངྤེད་གཉྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གང་
ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ངྤེས་གཉྱིས་ལ་དྭགས་ལྷོ་བྱང་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་སོང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
གྱིས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་རྤེ ད། ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་སྒོར་ས་ཡ་དྲུག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་

ཞྱིག་གནང་འདུག ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དྤེ་དག་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱི་དང་འད་མཉམ་བྱས་ནས་མྱི་གལ་དུ་

ཚུད་འདུག སྤེམས་ཅན་དྤེ་དག་ཀང་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་སྤེམས་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་མཚུངས་རག་འདུག

ངའྱི་ཕག་སྦྲྤེལ་སློབ་སོང་དང་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྤེད། གསྤེར་ཕ་བོང་སྒོ་ཁར་འགྱིམ་འདུག དྤེ་སྒོ་ནང་ཚུར་
འཛུལ་བཅུག་དགོས་རྤེད། ཕར་རྡོག་རོ་མ་ཞུ་ཨང་ཞྤེས་གསུང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བྱུང་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་

འདུག ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་དང་སླྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ས་སྐྤེ་ཆུ་ཐག་རྱིང་པོ་ཞྱིག་རྤེད། བྱང་ཐང་ལ་ཡོད་
པ་དྤེ་དག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་སར་མར་ཡོད་དགོས་དུས་ས་ཐག་རྱིང་པོ་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཡག་

པོ་མྤེད་པ་དང་། དྤེའྱི་སྒང་ལ་གནམ་གཤྱིས་ཀང་ཧ་ཅང་ཉྤེན་ཁ་ཚ་པོ་འདུག ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ནས་ས་རྒྱ་ཆྤེ་ས་དྤེ་ཧང་ལྤེ་
དང་ཉོ་མ་རྤེད། དྤེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཆུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རོགས་སྐྱོར་གནང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགོ་ལས་ཡོངས་

ཀྱི་ངོས་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་རྤེད། དཔྤེར་ན་བོད་མྱི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་ཡོད་པ་དག་རྒྱ་གར་གྱི་
དམག་མྱི་དང་གཅྱིག་པ་རྤེད། འབོག་སྤེ་ཁག་དྤེ་དག་མྤེད་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ཁག་ནས་ས་ཆ་དྤེ་དག་ཤོར་འགོ་བའྱི་

ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད་ཞྤེས་འགྤེལ་བཤད་ཚད་ལྡན་བརྒྱབས་ནས། མྱི་ཕྱུགས་ཚང་མར་མྱི་གལ་དང་ཕྱུགས་གལ་བརྱི་བའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས་གཞན་དག་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ས་གནས་འབྤེལ་མཐུད་ལས་

ཁུངས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཕག་སྦྲྤེལ་སྐུ་ངོ་ངྤེད་གཉྱིས་ཀས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕག་དངུལ་
ཡོད་ན་ལས་ཀ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་བསྒྲུབ་བདྤེ་པོ་རྤེད། ས་གནས་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་བཙུགས་པ་དང་བསྐོ་བཞག་བྱས་
ནས་དྤེའྱི་འཛིན་ཆས་དང་མཐུན་རྤེན་དྤེ་དག་རྱིས་འགོའ ་ི ནང་གསལ་འདུག དྤེར་ལན་ཟྤེར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེར་སྐུ་ངོ་

ཕག་སྦྲྤེལ་དང་ང་རང་གཉྱིས་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་མྱི་མང་ལ་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་སངས་འདུག དྤེ་ནས་མར་འགོ་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་སྱི་སན་ལས་གཞྱི་

དྤེ་ལ་ཟུར་འཛར་ཞྱིག་འདུག ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ལ་སྱིར་དང་ཅོན་ཏཱ་ར་ས་གནས་ཁུལ་གྱི་བོད་རྱིགས་གསར་འབྱོར་
བ་ཁྱིམ་ཚང་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་གྱི་སོད་ཁང་གསར་བསྐྲུན་གསུངས་འདུག ས་ཆ་སྱིར་དང་ཅོན་ཏཱ་ར་གཉྱིས་ཁད་པར་ཡོད་
རྒྱུ་མ་རྤེད། ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། སྱིར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་དང་མྱི་

གངས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་རྤེད། དངོས་གནས་དང་གནས་ནང་སྱིད་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་

ལྟའྱི་ཆར་སྱིར་ནས་ས་ཆ་ཡག་ཤོས་དྤེ་རྤེད ་ལ། ས་ཆ་ཡག་པ་ཙམ་ཚད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁང་པ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ས་བརན་
ཕུགས་འཕྤེར་དྤེ་འད་བརྒྱབས་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཝ་ཁ་ཆུ་ལམ་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བརྒྱབས་འདུག ང་ཚོའྱི་བཅའ་
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ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་དོན་གཙོ ་བོ་དྤེ་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱིའྱི་ཚོའྱི ་དཀའ་ངལ་སངས་དགོས་པ་གཙོ་བོ་རྤེད།

བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་བཀའ་ཡང་བསྒྲུབས་འདུག་ལ། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡང་ཆགས་འདུག ཁོ་རྣམ་པའྱི་ཁ་ཚ་དགོས་
གཏུག་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེའང་སངས་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྡ་ས་དང་ཧོར་སུར་སྤེལ་ཀོབ་སོགས་གང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་
དག་ལ་གསར་འབྱོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་སྱིར་ཡོད་པའྱི་གསར་འབྱོར་ལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ནང་སྱིད་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་ཐུགས་སོབས་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཐུགས་བཞག་མཛད་རོགས་གྱིས། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་
གསར་འབྱོར་དྤེ་དག་སྐྱོ་པོ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དྤེ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་འོང་ཕྱི་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་གལ་
ལ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྱིས་འགོ་ནང་ཕྱི་སོད་བོད་རྱིགས་སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་གྱི་སྐུ་

ངལ་སྤེལ་ཆྤེད་ཡྱིན་ཞྤེས་དངུལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་གསར་འབྱོར་དྤེ་དག་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་
གསར་འབྱོར་དྤེ་ཚོ་ཁོ་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་ལ་ཕབ་ཚར་དུས་སོང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ངོ་ལོག་གྱི་གལ་ལ་བཞག་ནས།
ཕར་ལོག་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། ང་གསར་འབྱོར་ཡྱིན་དུས་གསར་འབྱོར་

ཞྱིག་ལ་ཞྤེན་ཁོག་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་གྱི་གསར་འབྱོར་
ནང་བཞྱིན་གསར་འབྱོར་གཞན་དག་དྤེ་ཚོ་ལའང་ཐུགས་རྤེ་དང་བཀའ་དྱིན་མ་ཆུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཟུར་འཛར་དྤེ་ག་རང་གྱི་རྱིས་འགོ་བཅུ་དགུ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞལ་འདྤེབས་ཞྤེས་

པའྱི་ཕག་དངུལ་ཞྱིག་འདུག ནམ་རྒྱུན་ངས་གོ་ཐོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཆོས་སྤེ་ཁག་ལ་འགོ་

སོང་གཏོང་ཡ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་མ་གཏོགས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ལྷན་ཁང་རྤེ་རྤེ་ནས་ཕག་དངུལ་ཚུར་ཡོང་ས་ཆྤེ་
ཤོས་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་མོང་ཡོད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོས་རྱིག་

ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞལ་འདྤེབས་ཕུལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རྱིས་འགོ་ནང་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འབའ་ཁུག་གཡས་གཡོན་ལ་ཁད་པར་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་དངུལ་

མང་པོ་འོང་ས་ཞྱིག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞལ་འདྤེབས་ཕར་ཕུལ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་ སྐོར་
ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གངས་སྐྱྱིད་ལ་ཡོད་པའྱི་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་
སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་གནང་སོང་ལ། ངྤེས་བརྤེད་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་རྤེས་སུ་གང་
ཐུབ་གང་མགོགས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སོན་ཞུས། ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཚུད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཅྤེས་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྒོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་
ཡང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ག་རྤེ་འདུག་

ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། གང་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་གནས་
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སངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ཆགས་ས་དང་ས་ཁུལ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་དང་། ཉྤེ་འགམ་དུ་
ཡོད་པ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལ། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་
ཏན་ཏན་རང་ང་ཚོས་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བལ་ཡུལ་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་དག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་དག་

དངོས་གནས་དང་གནས་མྱི་མང་ནས་བོ་ཕམ་དང་དཀའ་ངལ་སྱི་ཡོངས་ནས་ཆྤེ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་དངོས་འབྤེལ་
ངོས་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངོས་ལྤེན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ལ། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དྤེ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་གནས་སངས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་བརྱིས་གནང་ནས་ཕར་འགོ་

ཐུབ་ཡོད་མྤེད་མ་ལྟོས་པར་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐྤེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར་འབྤེལ་མཐུད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་དང་མཉམ་འཛོམས་བྱས་ནས་

ལས་འཆར་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནང་ཕོགས་གང་འད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་དངུལ་གསོལ་སྩལ་གནང་
བ་དྤེའ ྱི་ ནང་ནས་དམྱི གས་བསལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱི ད་སྐྱོང་མཆོ ག་གྱི ས་ག སུངས་པ་ནང་བཞྱིན ། བཀའ་ཤག་གྱི ་
དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་ཕར་གཏང་ཐུབ་ན་དགོངས་པ་རྤེད་དྤེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་དངུལ་འབོར་བརྒྱ་ཆ་

བཅོ་བརྒྱད་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བྱས་ནས་འཆར་གཞྱི་བསྐྱོ་ཐུབ་པ་དང་བཞག་ཡོད་པས་འཕྲལ་སྤེལ་དཀའ་

ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞྱིག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོང ་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁང་པ་ཡོ ད་མཁན་དྤེ་དག་ལ་ས་ཡོམ་ཞྱིག་གྱིས་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་རོགས་སྐྱོར་གཟྱིགས་
རོགས་ཡོད་པ་བཞྱིན། ཁང་ག་བྱས་ནས་སོད་མཁན་རང་བདག་ལ་ཁང་པ་མྤེད་མཁན་ཚོ་ དྤེར་མ་ལྷག་པ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ད་དུང་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་བལྟ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་དང་དཀའ་ངལ་དྤེ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མགོ་རོག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་འད། དྤེ་ལས་སླ་པོ་ཞྱིག་སངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟ་ཡོང་དུས་དྤེ་མགོགས་པོ་ཞྱིག་སངས་ཐུབ་
ས་རྤེད་སྙམ་པ་དྤེ་འད་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རང་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེར་བཞྤེས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་དྤེ་དག་བཙལ་དང་འཚོལ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བརོད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་དུས་ཚོད་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་སངས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་

འདུག་སྤེ། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་མྱི་མང་གྱི ས་མཁྤེན་དགོས་ས་ཡོད། བརྒྱུད་ལམ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སླར་ཡང་དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་

ལན་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱྤེད་རྒན་པ་དྤེ་འད་ས་གནས་ལ་དངོས་སུ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དཔྤེར་ན་ནང་སྱིད་
འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཛ་དག་གྱི་གནས་སངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་རང་ལོ་བཞྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་།

ས་ཡོམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་བཞྱིན་མྱི་སྣ་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེ་གཞན་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་བྱུང་མ་སོང་ཡང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་མྱི་དགོས་པར་དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་ངོས་ནས་འགྤེལ་བརོད་བྱས་ཚར་བ་ཞྱིག་རྤེད། དུས་ལ་བབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕར་ལ་བཀའ་བོན་ཙམ་མ་ཡྱིན་

པར་ལས་བྱྤེད་དྲུང་ཆྤེ་སུ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཕྤེབས་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སངས་

དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་བོ་བདྤེ་ནས་འགྱིག་སོང་སྙམ་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཡོ ད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ས་གནས་རང་དུ་སླྤེབས་དང་མ་སླྤེབ ས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
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ཐམ་པ་སོབས་པ་ཆྤེན་པོའ ་ི ངང་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི འྱི་ནང་ཞུ་ཐུབ་ས་རྤེད། དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་རང་གྱིས་བྱྤེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བསགས་བརོད་དང་དངོས་ཡོད་གནས་

སངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མར་སྙན་སོན་གནང་སོང་། ང་ཚོ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་མྱི་རག་པ་རྤེད།
དྤེ་རྱིང་ཡོད་ན་སང་ཉྱིན་མྤེད་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་མ་འོངས་པར་

ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུར། ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་སོས་པ་ཡྱིན་

ན། ས་གནས་གཞན་ཞྱིག་ལ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞུ་ཚོད་ཀང་ཐྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་སྱིར་ཁུལ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པ་དག་ལ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་བའྱི་

ཐོག་ནས་དངོས་འབྤེལ་བཀུར་འོས་རྣམས་ནས་གཟྱིགས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སོན་ནན་པོ་ཕྤེབས་

སོང་། དྤེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་ལྤེན་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སངས་འཛིན་གནང་
བ་དང་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་སྤེམས་པའྱི་ནང་ལ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁང་པ་རྒྱག་པའྱི་
སྐབས་སྤུས་དག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དག་ལ་ལམ་སོན་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་བ་སྦྲགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁང་
པ་དྤེར་ཕོ་ཧྤེང་དང་མོ་ཧྤེང་ལ་ཁང་པ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཆུང་དག་མྱིན་ནམ། མ་འོངས་པར་ཆང་ས་རྒྱག་པར་ཡྱིན་ན་འཕྤེལ་རྒྱས་
འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག་སྤེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨར་ལས་སོགས་འགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་ཡག་

པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བྱས་པ་བཞྱིན་རོགས་སྐྱོར་རག་པ་དྤེར་དངོས་གནས་
བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ག་ཚང་མར་ཁང་པ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན་

དྤེ་ག་རང་ཡོང་ཐུབ་ས་རྤེད་ཅྤེས་ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐུབ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་འཆར་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ས་ཞྱིང་
བགོ་འགྤེམས་བྱས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དཔལ་འབྱོར་ཐབས་ཤྤེས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འདུག་དན་གྱི་
འདུག ང་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ནུས་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གོམ་པ་སོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་བསྐོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། བསྐོས་ཏྤེ་ཡང་ས་གནས་དྤེའྱི་ཁུལ་ལ་

དབྱྱིངས་ཡོད་མཁན་དང་ས་ཆ་དྤེའྱི་གནས་སངས་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག དྤེའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་བོན་ཆྤེན་གཞོན་
པས་གཙོ་སྐྱོང་བྱས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐུགས་སྣང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་དྤེ་དག་ལ་གནས་སངས་ཚང་མ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་བྱུང་སོང་།
དྤེ་དག་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་ལ་ཏན་ཏན་རང་ཐུགས་ཕན་སོས་པའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞལ་འདྤེབས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་གང་འད་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་

གཅྱིག་གོགས་གཉྱིས་ཕན་འད་རྤེད། དཔྤེར་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ན་ལྷ་བཀའ་སྲུང་དང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་
ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་སྤྲྱིན་པ་ནག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕར་

འགོ་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ནང་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་བཤད་དགོས་པ་ཞྱིག་མ་དན་ན་ཡང་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་ལྷ་སྲུང་གྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན། ང་ཚོར་ལས་དོན་དྤེ་འད་བྱས་སྐབས་དངོས་གནས་དང་གནས་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་ཞབས་རྱིམ་བབས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ནུས་པ་བཏོན་
ནས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དག་མཉམ་རུབ་བྱས་ཡོད་པས། ད་ལྟ་དངུལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་
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ལ་དྤེ་ཡང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་དགྤེ་བཤྤེས་མ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་

གཅྱིག་གོགས་གཉྱིས་ཕན་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་བྱུང་བ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ལྷན་ཁང་གཞན་ཞྱིག་ནས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གསོལ་རས་གནང་བ་བཞྱིན་ཡང་ལྷན་ཁང་རྤེ་རྤེས་ཕར་ཚུར་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་དང་ལས་དོན་དང་མཐུན་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཚུར་ཡོང་བའྱི་གསར་བསོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་གནང་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

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 བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

ཚིག་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དོན་དག་གསུམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ། གཅྱིག་དྤེ་བོད་མྱི་གསར་འབྱོར་བའྱི་གས་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན།
གཅྱིག་དྤེ་རྒས་ཁོག་ཉམ་ཐག་གྱི་གས་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། གཅྱིག་དྤེ་སྐྱོད་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན།

བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་

ཆགས་ལྔའྱི་ནང་ལ་གནས་སོའ ་ི གསར་འབྱོར་བའྱི་བཞུགས་ས་གསར་བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་སྱིར་
བཏང་ར་བའྱི་ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པ་དང་རྤེ་བ་རྒྱག་ས་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱི ད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
གཞུང་འབྤེལ་དང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་གསར་འབྱོར་གྱི་སྐོར་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེ་ཤོས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་

མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲོས་འགོ་དུས་ལྷོ་ཕོགས་དང་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉྤེ་ འཁོར་ཚང་མས་རྤེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་གནང་བསད་པ་གཅྱིག་

ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་བཞྱི་དང་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྱིར་ལ་གནང་བ་རྤེད་དྤེ། པར་གྱི་ནང་ནས་མཐོང་སོང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡག་པོ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ལ་གངས་ཐོ་བསྡུ་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་

དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་གོ་སོང་ཡང། ངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།
ཁོང་ཚོས་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་བསད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བཀོད་ཁབ་གང་གནང་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ལས་འཆར་གང་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
རྱིས་འགོའ ་ི ཐོག་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་གསར་འབྱོར་བའྱི་མཚན་ཐོ་ལ་ཕར་ལས་འཆར་སྱིག་ཡོང་དུས། གསར་འབྱོར་བ་ལ་
ལག་ཤྤེས་དང་ཤྤེས་ཡོན་སྐད་ཡྱིག་སྤྲོད་སངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་

བ་ལ་ཁ་ལོ་བའྱི་སོང་བརྡར་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་འབུམ་བཅུ་གཅྱིག་འདུག གཞན་དག་འགོ་དྤེ་ལ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ཅྱིག་འདུག
དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡག་པོ་རྤེད། དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དགོས་མཁོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལྟ་སྐྱོང་ལས་

གཞྱི་ནང་ལ་བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བང་བྱས་ནས་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ི ཕོགས་བསྐྱོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་བྷྤེལ་ཀོབ་དང་མོན་
གོ། ཀོ་ལྱི་གལ་དྤེ་དག་ཕར་འགོ་དུས་རྒས་གསོ་ཁང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྤེན་དང་ཁ་ལག་སོགས་གང་ཐད་
ནས་དཔྤེ་ཡག་པོ་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ལ་གཙང་སྦྲ་སོགས་ལ་སྐྱོ་པོ་འདུག འདྱི་ནས་ཕར་ལ་སྙོབ ་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་གང་འད་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་ཞྱིག་ཆགས་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཁོ་ཚོ་ལོ་
ཆུང་དུས་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་ཕན་ཞྱིག་ཐོགས་མྤེད་ན་ཡང་ཕྲུ་གུ་དང་ཉྤེ་འབྤེལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ང་ཚོར་གང་འཚམ་ནས་
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ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེར་ཁོ་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ལྷུང་ཡོང་དུས་ང་ཚོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱས་ཡོད་རྤེད་དྤེ་བྱྤེད་དགོས་

པ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོང་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་གང་
འཚམ་ཡོད་ཀང་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་མྤེད་མཁན་དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རྤེན་ཏོག་ཙམ་སར་ནས་བདག་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཞྤེས་དྤེ་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་ཞུས་ན་ཁད་པར་ཞྱིག་མྤེད་དམ་དན་སོང་།

དྤེ་ནས་སོན་མ་མོན་གོའ ་ི གཞུང་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་མང་པོ་རྒྱག་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་

དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱིས་ཤུགས་མང་པོ་བརྒྱབས་པ་དྤེ་ཡག་པོ་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་མོན་
གོའ ་ི ནང་ལ་ཉྱིན་གང་གོག་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དྤེ་དང་རང་འད་པོ་ཀོ་ལྱི་གལ་ང་ཚོ་བོད་པ་རང་གྱི་འད་པོ་

ཨ་ཅག་གཅྱིག་གྱིས་ཀོ་ལྱི་གལ་རང་གྱི་གཞུང་ལམ་གསར་རྒྱག་བྱ་ཆྤེད་སྒོར་འབུམ་ལྔ་བཅུ་སྤྲོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག
དྤེ་དག་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་རྤེད་འདུག སྐབས་རྤེ་ང་ཚོར་གསལ་བསགས་དང་དྤེ་འད་གནང་

དགོས་པ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་སག་སག་གཏང་མཁན་དྤེ་ཚོ་
རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མྱིས་དང་པོ་བོད་པ་མཐོང་ཡོང་སྐབས་གཞོན་སྐྱྤེས་སག་སག་གཏོང་མཁན་དྤེ་དག་མཐོང་ཡོང་

གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ལས་མྤེད་བྱས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་བསམ་བོའ ་ི ནང་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་ཀུན་སློང་དང་
ཀུན་སོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ལས་ཀ་མ་རག་དུས་ང་ཚོས་དྤེ་དག་ལ་ནང་ཆོས་བཤད་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་དྤེ་
འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་སོང་། ངས་བསམ་ན་དྤེ འྱི་རྱིགས་དྤེ་དང་སློབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཕར་བཏང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་

ཁད་པར་མྤེད་ན་སྙམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། མ་འོངས་པར་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སོ་སོ་སྒྤེར་གྱི་དོན་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། སྱི་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དང་སློབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཏང་ཐུབ་པ་ན་ཁད་པར་ཞྱིག་མྤེད་དམ་དན་
སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གནད་དོན་དྤེའྱི་སྒང་ལ་སླར་ཡང་ཞུ་དགོས་ཐུག་སོང་། ད་དུང་ཞུ་དགོས་ཐུག་ན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་འཚོལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་དྤེ་མདང་དགོང་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་ལས་འཕྲོས་ཏྤེ་མཐའ་མ་
དྤེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སོན་ཟྤེར་ནའང་འད། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་མ་གཏོགས་འགོ་ས་མྤེད་

པའྱི་ལམ་སོན་ཞྱིག་བྱས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསྤེ ས་
དྲུག་པ་དྤེ་ལུང་འདྤེན་བྱས་ནས་གྤེང་སློང་བྱས་པ་ཡྱིན། གྤེང་སློང་བྱས་པ་དྤེར་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་འབྱོར་མ་སོང་། དང་
པོ་དགག་པའྱི་ཉྱི་མ་ཤར་བ་ལ་ཕོགས་སའྱི་ནམ་མ་ལངས་ན་དགག་པའྱི་ཉྱི་མ་ཤར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་

བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ནས་
ཕྤེབས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་སོ་

བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་འགལ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེར་ལན་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་གོ་བསྡུར་
བྱས་ནས་ཡར་བཤད་མར་བཤད་བྱས་ནས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་སྱི་འཐུས་མ་ཡྱིན་པ་བཤད་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་
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བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་ནས་གནད་དོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ར་ནས་གསུངས་མ་སོང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་སོ་
བརྒྱད་པ་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་དྤེ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ངས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་སོང་མ་མོང་ཡང་

རྱིགས་ལམ་ཏོག་ཙམ་སངས་མོང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ཁྱིམས་རོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་སྱི ་འཐུས་མ་ཡྱིན་པ་ལབ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དྤེ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡྱིན་པ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་རྤེད། དོན་དག་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། ཡྱིན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཁ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གྱིས་ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། ལམ་སོན་གནང་བའྱི་སྐབས་ངས་ལུང་འདྤེན་བྱས་པ་དྤེ་དག་གནད་འགག་ཆྤེ ན་པོ་རྤེད་
གསུངས་པ་མ་གཏོགས་དྤེ་ཚོར་ཐུགས་སྣང་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འད་པོ་ཞྱི ག་ཚོར་སོང་། དྤེའྱི་ནང་ང་ལ་དྱི་

བ་མང་པོ་ཞྱིག་དྱིས་སོང་། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཐུག་དུས་དྤེར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱྤེད་
མཁན་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོ ང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཕར་
ཕོགས་དྤེར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་
ཞུ་དགོས་རྤེད་ཀྱི་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དྱི་བ་བཀོད་ཡོད་ཙང་། ན་ནྱིང་རྒྱུན་ལས་ནང་

གྤེང་སློང་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། རྤེས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དྤེ་དག་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཀང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་འད་བྱས་ནས་ལྷག་པ་རྤེད་ཅྤེས་

གསུངས་པ་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ང་ལ་དྱི་བ་བཀོད་པ་རྤེད། དྤེར་ལན་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱིར་བཏང་ངས་ནམ་རྒྱུན་ནས་སྐད་ཆ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་སྐད་
ཆྤེན་པོ་བྱས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཚིག་གོང་པོ་ཡང་འཐོན་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། གཏམ་དཔྤེ་ཡང་དངས་ཀྱི་ཡོད། བོད་པའྱི་སྐད་

ཆ་ནང་ཡོད་རྤེད། གཏམ་དཔྤེ་མྤེད་དྤེ་བཤད་དཀའ། སྣོད་ལུང་མྤེད་དྤེ་འཇུ་དཀའ་ཟྤེར་བ་བཞྱིན། དྤེ་འད་བྱྤེད་དུས་ཕ་རོལ་པོ་
གཞན་དག་ལ་ཚོར་སྣང་དང་ཕོག་ཐུག་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ཡོད་པ་དྤེར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི ་ཡོད། ཕ་གྱིར་ཡོང་ན་

ཚུར་ལན་དང་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་ནས་རྤེ་བ་བྱས་ནས་བསྒུག་སོད་ཀྱི་ཡོད། བྱུང་བ་དང་གསལ་བཤད་
བྱྤེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ན་ནྱིང་གྤེང་སློང་དྤེ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་

མ་ཡོང་བ་དྤེ། བཟང་སོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་འདྱིར་བཤད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དོ་བདག་སྱི་འཐུས་དང་འབྤེལ་ཡོད་

ལས་ཁུངས་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སངས་དྤེར་བདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་གཙང་མ་བཟོས་ཚར་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་
པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་མ་གཏོགས། རད་གཅོད་བྱས་ནས་བཀར་དགོས་པའྱི་ཚོར་སྣང་མ་བྱུང་ནས་ལྷག་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་
དག་གཉྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སོ་སོའ ་ི ཚོར་བ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་མྱི་ཕར་ཕོག ས་དྤེར་ཚོར་བ་དྤེ་
སླྤེབས་པ་བཞྱིན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་བཀའ་ཁོལ་རྤེས་ཞུ་ལ་ཁྱིམས་འགལ་
བྱས་ཡོད་པས་བཏང་སྙོམས་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་དུས། ང་ལ་གོ་བུར་དུ་ཚོར་བ་ཞྱིག་སླྤེབས་ནས་ཁོང་ལ་གནས་ཚུལ་

ཞྱིག་ཡོད་དམ། གང་འད་བྱས་ནས་གཙང་མ་བཟོས་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་སླྤེབས་ནས་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
ཡོང་སངས་འདྱི་འད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ངས་ཡང་བསྐྱར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ་
ལན་ར་ནས་བརྒྱབམས་སོང་། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ཁྱིམས་དྤེ་ཚོའྱི་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གསལ་

པོ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ཁྱིམས་ཐག་དྤེ་ག་པ་ནས་བཅད་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ག་པ་ནས་ཐག་གཅོ ད་བྱས་པ་རྤེད།
དྤེར་ད་ལྟ་ར་འཛིན་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ད་ལྟ་ངས་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་དང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་

པའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན། དྤེ་དག་ལ་ལན་མྤེད་ན་ཁད་པར་མྱི་འདུག དོན་དག་དྤེ་དུས་
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ལས་བྱྤེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གནས་སངས་ལ་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་པ་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་འཕགས་བོད་

འབྤེལ་མཐུད་ལྷན་ཁང་གྱིས་འགན་ཁུར་མཁན་དྤེ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་དང་འབྤེལ་
ཡོད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་ལན་དྤེ་སྤྲད་ནས་ལས་བྱྤེད་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་བྱུང་
བ་རྤེད། ཆོད་གན་ལས་བྱྤེད་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ལ་དགོངས་

པ་ཞུ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་དུས་མ་ཞུས་དུས། ཁོད་རང་རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་

ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་བོན་
ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དག་ལ་ལམ་སོན་ཚང་མ་གནང་མཁན་རྤེད་གསུངས་པ་

ནང་བཞྱིན། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ པའྱི་
ནང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནས་བྱུང་ཡོང་དུས། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལ་ཁོད་རང་གཉྱིས ་ཁྤེ་ཡོད་ལས་འཛིན་
རྤེད་འདུག སྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ཚོགས་གཙོ་ སྦྲྤེལ་པོས་ལམ་སོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་འད་

བྱུང་མོང་བ་རྤེད། དྤེ་དུས་དོ་བདག་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་གྱིས་ལས་གནས་ནས་ཁ་ཐུག་དགོངས་པ་ཞུས་ཡོད་པ་
རྤེད་ལ། གཅྱིག་གྱིས་ཐད་ཀར་དགོངས་པ་མ་ཞུས་པར་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་ནས། དོན་དག་མྱི་མང་གྱི་འོས་འདྤེམས་

བྱས་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡྱིན་དུས་ཁྤེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སངས་ག་རྤེ་རྤེ ད་ཅྤེས་པའྱི་དྱི་བ་དྤེ་
རང་བཞྱིན་གྱིས་སླྤེབས་པ་རྤེད། སླྤེབས་དུས་དྤེར་ཡང་བསྐྱར་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤

ཚུན་ཆད་ལ་ཁྤེད་རང་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་སྐབས། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་མ་ཚོགས་གོང ་
དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་དྤེ་

ཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་འདྱི་ཡང་ངས་གནས་སངས་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་
རྒྱུར་དང་པོ་བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་འདྤེན་བྱས་པ་རྤེད། གཉྱིས་པ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཇྱི་བཞྱིན་
མར་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་སོ་དགུ་པའྱི་ནང་གསྤེ ས་དྲུག་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

ལས་བྱྤེད་མ་ཡྱིན་པ་སྱི་འཐུས་དྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཡོངས་ལ་གོ ་དགོས་ཤྱིང་།

ལས་བྱྤེད་འདྱི་འོས་གཞྱིར་སླྤེབས་ཤྱིང་རང་ངོས་ནས་འོས་གཞྱི ར་ཞུགས་འདོད་ཡོད་ཚེ་ལས་བྱྤེད་ནས་ར་དགོངས་ཞུ་
འཁོལ་དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ས་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་དག་དྤེ་རྤེད། གནས་སངས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་གྤེང་
སློང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་མདང་དགོང་དང་ད་ནངས་བར་ཐག་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་ངས་བཤད་སངས་མ་
འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སོན་གནང་ཕོགས་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་

ཁྱིམས་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་བཤད་ཡོང་དུས། གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་མོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་སྐབས་ཡྱིག་ཆ་དང་གནས་སངས་

རད་གཅོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་འབྤེལ་བ་བྱུང་འདུག
འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་བྱས་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སངས་ལ་

འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་མྱིན་རྤེས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཆོད་གན་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ལོ་བཞྱི་རྤེའྱི་མཚམས་ནས་བུད་འགོ་མཁན་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་རང་ཁོངས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ལན་ཞྱིག་སྤྲད་འདུག དྤེ་ཁོ་རང་གྱི་དོན་དག་རྤེད་ལ། དྤེར་བྤེད་སོད་
དྤེ་བཏང་འདུག གནས་སངས་འདྱི་ཕྱི་ལོག་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་
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ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་རྒྱུར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་ལབ་འདུག ད་
ནངས་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༩ མན་ཆད་ཀྱི་རང་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་ལབ་རྒྱུ་དང་། ནམ་
རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྱྤེད་དང་ཆོད་གན་ལས་བྱྤེད་རང་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་

གཞྱི་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས་རང་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེར་ནང་སྱི ད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་རང་ཡྱིན་པར་ཆ་
བཞག་གྱི་ཡོད་ན་ག་རྤེ་ལ་ར་འཛིན་བྱས་པ་རྤེད། རང་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་སོན་ང་ཚོས་ད་བར་བཤད་ནས་དྤེར་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་སྐད་བརྒྱབས་ནས་ཐོབ་ཐང་རག་མྱི་འདུག་ཅྤེ ས་པ་རང་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་
དྤེར་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ག་པར་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཡོངས་རོགས་
ལ་གོ་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་དམ་མྤེད། གནས་སངས་དྤེ་ད་དུང་ཡང་གསལ་པོ་ཆགས་མྱི་འདུག་པས་གསལ་པོ་
བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་

གཡུག་བཞག་ན་འགྱིག་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཡུག་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན། གོས་ཚོགས་

ནང་ལ་གྤེང་སློང་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། དྤེར་ལན་དང་གནས་སངས་གསལ་པོ་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལན་རྒྱག་
མཁན་གྱིས་ཕྤེད་ཀ་རྒྱག་སོང་། ལམ་སོན་གནང་མཁན་གྱིས་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ལ་བཀོད་བསད་སོང་། ངས་གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེར་ལན་བརྒྱབས་ནས་གནས་སངས་དྤེ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་རྤེད། ཕ་གྱི་དྤེ་ལས་བྱྤེད་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་བྱྤེད་པ་དྤེ་

ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཚན་དྲུག་པ་དང་བརྒྱད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་དང་འགལ་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་
གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཟོས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་འགོ་ས་གཅྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཞྱི་

ནས་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ལམ་སྤེང་གྤེང་སློང་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ལམ་སང་འགོ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སངས་
གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ། དང་པོ་གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དོན་དག་ཅྱིག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ་
དོན་དག་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་དྤེ་
ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་མ་གཏོགས། གཞན་པས་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་ལག་ལྤེན་ག་རྤེ་
བསར་གྱི་འདུག་བལྟ་ས་ཁ་ཁ་རྤེད། དང་པོ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེར་ངས་ཤྤེས་རོགས་ལྟར་བྱས་

ན། ང་ཚོ་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་རྤེད། ལས་ཀ་དྤེ་ང་ཚོས་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད་
ལ། ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ང་ཚོས་བྱིས་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐྤེངས་ཉྤེར་ལྔ་པ་མ་བྱས་

སོན་ལ་གཞུང་ཁོངས་ཁྤེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། གོང་དུ་ལུང་འདྤེན་བྱས་པ་དྤེ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་བོད་

མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐྤེངས་ཉྤེར་ལྔ་པ་བྱས་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་མ་ཡྱིན་པ་ཞྤེས་
པ་དྤེ་བྱིས་ཡོད། རྤེས་ལ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡྱིན་པ་དྤེར་གོ་ས་མྱི་འདུག་གསུངས་དུས། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབྤེལ་

བའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཆྤེད་དུ་བྱིས་པ་རྤེད། བྱིས་པའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་ཐ་ན་ཉྱིན་གའྱི་ལས་བྱྤེད་ཚུན་ཆད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ནང་ལ་གཞུང་
འབྤེལ་གཏོང་དགོས་སའྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ལ་གོ་དགོས་པ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འགྤེལ་བཤད་ཁ་ཁ་ཞྱིག་
རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན་ལོགས་ཁ་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་བ་ཁ་ཁ་ཞྱིག་ལྤེན་གྱི་ཡོད་ན་ཁ་ཁ་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེར་གོ་ཡྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དྤེ་མ་དངུལ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཞུ་ཡྱི་
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ཡོད་རྤེད། མ་དངུལ་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། རང་སྐྱོང་སྤེ་ཚན་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་
སོན་ནས་རང་སྐྱོང་སྤེ་ཚན་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་དག་ཀང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ལྷག་འདུག སོ་སོ་

སྒྤེར་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ཕོགས་འདྱི་ནས་མ་ལྤེན་པར་ཕར་ནས་ལྤེན་པ་དྤེ་དག་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀག་པ་
དྤེ་འད་བྱུང་འདུག དྤེ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་མང་ཆྤེ་བ་སྒྤེར་དགོངས་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་རྤེད་དན་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོད། སྱིར་བཏང་གྱི་
སྐབས་དྤེ་དུས་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ལམ་སོན་ནང་ལ་ཁྤེ་ཡོད་ལས་འཛིན་སྱི་འཐུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་སོན་དྤེའྱི་ནང་ལ།

དངོས་གནས་བྱས་ན་གཞུང་གྱི་དངུལ་འགོ་སོང་གཏང་ས་དང་གཞུང་ལ་འགན་ཁུར་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགོས་མཁན་གྱི ་
ཚོགས་པ་དྤེ་དག་སྱི་འཐུས་ནང་མ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཚང་མས་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
ཟྤེར་ནས་ལུང་འདྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དུས་དྤེ་འད་བྱྤེད་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། གནས་སངས་དྤེ་དག་ལ་བལྟས་ནས་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མདང་དགོང་ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད་དྤེ་ལམ་སོན་གནང་བ་དྤེར་དང་ལྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་
ཤྤེས་ཏྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད། གྤེང་སློང་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་

ཙང་གོས་ཚོགས་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ངོས་ནས་དྤེ་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་མྱིན་ཐག་བཅད་གཙང་མ་བྱུང་

ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་མྱིན་དྤེ་ང་ཚོས་ལྟ་རྒྱུ་རྤེད། དོ་བདག་དང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་
དྤེ་དྤེ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི ་ཡོད་ན། རྱིས་ལོ་འདྱི་འགོ་བཙུགས་པ་དང་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ འགོ་བཙུགས་པ་དང་།

ཡང་མྱིན་ན་དོ་བདག་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཁུར་མཚམས་འཇོག་བྱྤེད་དགོས་རྤེད། ཡང་ན་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུར་མཚམས་འཇོག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་འདུག སོན་མ་ཁྤེ་ཡོད་

ལས་འཛིན་སྱི་འཐུས་མ་ཡྱིན་པ་དྤེ་དག་ཀང་གཅྱིག་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ ནས་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༣ པ་བར་དུ་སྱི་འཐུས་བྱས་འདུག
གནས་ཚུལ་དྤེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི ཁ་མཆུ་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཕར་འཛུགས་རྒྱུའྱི་

གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་ཉྱིན་མོར་། གནད་དོན་དྤེ་གྤེང་སློང་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དྤེར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་སྐྱབས་འཇུག་གནང་རོགས།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་བོད་རྱིགས་དང་འབྤེལ་
བའྱི་དགོངས་འཆར་ཁག་དང་། ལས་དོན་དྤེ་དག་སྒྲུབ་མུས་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དག་ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་

བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཡང་བསྐྱར་ལན་འདྤེབས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག དྤེ་ནས་རྒན་ཁོག་ཉམ་ཐག་
དང་འབྤེལ་བའྱི་རྒན་གསོ་ཁག་དྤེ་དག་ལ་གཙང་སྦྲ་དང་འཕྲོད་བསྤེན་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གང་ཐུབ་ཡར་རྒྱས་ག་
རྤེ་གཏང་རྒྱུ་འདུག་ཡྱིད་གཟབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དོན་ཚན་གཅྱིག་དྤེ་ངས་ཡག་པོ་ཧ་གོ་མ་སོང་། དྤེའྱི་རྤེས་ནས་

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བཀའ་སློབ་ལམ་སོན་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ངས་རྤེས་ནས་ལན་འདྤེབ ས་བྱྤེད་
དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་མཁན་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་སོང་སྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་།
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དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་མོན་གོའ ་ི ལམ་འགག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་

བ་བཞྱིན། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་མངའ་སྤེ་གཞུང་ནས་ས་ཡ་ལྔ་ལྷག་ཅྱིག་གནང་ནས་ལས་གཞྱི་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་
ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་གྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་དག་དངུལ་རྱིས་འཆར་འགོད་ཅྱིག་ལྷོ་སྱིའྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་དང་། དབུས་ལས་ཁུངས་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་དག་འཐོན་པ་ཡྱིན་ན་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཀྤེམ་ནང་ཁུལ་གྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་དག་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱིས་སྱི་

མྱི་དང་འགན་འཁུར་བ་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ནས་མོན་གོ་ཀྤེམ་དང་པོའ ་ི ལམ་འགག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དངོས་གནས་དང་
གནས་ཚང་མས་དཔྤེ་ལྟ་ཆོག་པ་དང་སོབས་པ་བྱྤེད་ཆོག་པ་མྱི་མང་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག གོག་དང་
འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི ་འདུག་གསུངས་སོང་། དྤེ་དག་ཐོག་རྱིང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་མོན་གོ་གོག་གྱི་གནས་

སངས་དྤེ་ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ནང་ནས་གོག་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་བརྱིས་ནས་སྒོམ་པ་སོས་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་
ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུའྱི་ནང་ལམ་ཁར་དཀའ་ངལ་སངས་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མོན་གོའ ་ི གནས་

སངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་དྤེ། ད་རྱིང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ང་ཚོས་མར་
ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་སངས་ཐབས་ལ་གང་ཐུབ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ།
དཀའ་ངལ་སངས་ཐུབ་རྒྱུར་རྤེ་བ་ཡང་ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ ་ནས་ཀོ་ ལྱི ་ གལ་དང་འབྤེ ལ་བའྱི ་གཞུང་ལམ་བཟོ་ རྒྱུར་ས་གནས་ལ་དངུལ་འབོར ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ ་དག་

གསུངས་གནང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ས་གནས་རང་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་ནས་བཀའ་ཁོལ་དྤེ་ས་
གནས་རང་ནས་བྱུང་བ་ཁ་ཤས་འདུག ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ལམ་སྤེང་མྱིང་འདོན་ཡོང་མྱི་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
ས་གནས་རང་ལ་ཁ་ཐུག་རོགས་པ་བྱྤེད་མཁན་ཚོར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་བར་ལྡྱིང་ན་གཞོན་དང་འབྤེལ་

བའྱི་ཐོག་ལ་བོ་འཚབ་ཡོད་ལ་གང་ཐུབ་ཐབས་ཤྤེས་ཞུས་ཀང་མ་འོངས་གཙང་མ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི ་མྱི་འདུག་
སྤེ། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ང་ཚོས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་ལམ་སོན་ཞྱིག་ནས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཉམ་ཐག་སྱི་ཡོངས་ལ་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག

བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པ་དྤེར་སླར་ཡང་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་སྐབས་དྤེར་མ་འོངས་པར་ལམ་
སོན་གསལ་པོ་གནང་ཆོག་པའྱི་རྤེ་བ་རྒྱག་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག དྤེའྱི་སྐབས་

བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞུས་ཡྱིན་དན་སོང་། གསལ་པོ་བྱུང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་བསྐྱར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་
ན། ཁ་སང་དྤེར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བསླྤེབས་པ་རྤེད་ལ། དྤེའྱི་སྐབས་བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་འདྤེན་བྱས་སོང་། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་

ཡང་བསྐྱར་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགྤེལ་བརོད་འདྱི་རྤེད། འདྱི་
མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐབས་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་དྤེ་འདའྱི་ལམ་སོན་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་ཛ་

དག་ཚོགས་ནས་ལམ་སོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་

ནང་བཞྱིན་འོས་བསྔུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མྱིན་གྱི་ཁ་གསལ་པོ་གོ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་མཐོང་བ་རྤེད། འོས་བསྡུ་ལས་
ཁུངས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིག་ཆུང་གཅྱིག་ཕུལ་བ་རྤེད། ཕུལ་བ་དྤེ་མར་ལུང་འདྤེ ན་ཞྱིག་བྱས་ཆོག་པ་གྱིས།

ཆོད་གན་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ལོ་བཞྱི་ལྷག་ས་མྱིག་གང་ཡྱིན་དྤེའྱི་ཐོག་མྱི་གནས་པར་སོང་། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཆོད་གན་
ས་མྱིག་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་གཞུང་བསྐོས་ལས་བྱྤེད་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག ང་ཚོས་གོ་བ་ལྤེན་
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སངས་དྤེ་སྱིར་བཏང་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དང་ཕྱི་གཉྱིས་ཀར་བྱུང་ཡོད་

པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཁྤེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་འཁོད་
ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀའ་གནང་རྒྱུ་འད་པོ་ཞྱིག་གནང་ན། ང་ཚོའྱི་མཐོང་སྣང་དྤེ་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་འོས་

བསྡུའྱི་སྱིག་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འོས་ཆོས་མ་ཚང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་གནས་
སངས་དྤེ་གང་ཡྱིན་པ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་
བྱྤེད་ཀྱི་འགྤེལ་བརོད་གང་ཡྱིན་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆོད་གན་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེར་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་མྤེད་

པ་དང་འོས་ཆོས་མ་ཚང་བའྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཕོགས་འད་

པོ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ་གནད་དོན་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་སླར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བཅའ་
ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ལུང་འདྤེན་བྱས་སོང་། ངས་དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་

སྱིག་གཞྱིའྱི་ལག་ལྤེན་བསར་མཁན་གྱི་འགན་འད་པོ་དྤེ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་དྤེ་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་
དང་། རང་དབང་ཆ་ཚང་ཕུལ་བའྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པས་དྤེའྱི་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རྤེད་དན་ནས་ཞུས་མྤེད། དྤེ་ཡང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཐག་

གཅོད་གང་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་བརྱི་བཀུར་ཞུས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་འགྤེལ་བརོད་དྤེ་དྤེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བྱྤེད་
ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལུང་འདྤེན་ཞྱིག་ཕྤེབས་རྤེས་དྤེ་ལག་བསར་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་བོད་མྱི་
མྱི་རྤེ་ངོ་རྤེའྱི་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁ་ཐུག་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ལས་བརྤེན་ནས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་འདྤེན་གནང་སོང་བས་ང་ཚོས་གཅྱིག་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་

ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་དཔྤེ་མཚོན་རྤེད། དྤེ་དག་མང་པོ་ལུང་འདྤེན་བྱས་སོང་། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་ཡང་དྤེ་

ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང་། གལ་སྱིད་དཔྤེ་མཚོན་གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་ངས་དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཕར་བགང་རྒྱུ་ཡོད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དཔྤེ་མཚོན་དྤེ་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་

མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་རྱིང་ཐུང་གྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སོན་མ་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ། ད་
ལྟ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ནས་ཁ་གསལ་པོ་གང་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མ་གཙང་མ་
ཞྱིག་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་ སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་

ངས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་ཁ་སང་སོན་མ་ང་ཚོས་ལྟ་རྒྱུ་དྤེ་ཁ་སང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་རང་ལ་
བལྟས་ཡོད་པ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ལྟ་དགོས་ན་ཡང་བསྐྱར་བལྟ་ཆོག་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ན་དན་སོང་།

ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་སྐབས་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དྤེར་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་
རྒྱུ་རང་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། མ་འོངས་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་སྙོམས་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ལས་ལྷག་ད་ལྟ་
ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་རྱིས་ད་ལྟ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཟྱིན་པ་དང་། སང་ཉྱིས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་
ཡྱིག་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་ཚར་བ་དགོས་དུས་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་དྤེ་རྤེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཟུར་བཀོལ་ཁོན་བསོམས་པས་ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་བཞྱི་ཅུ་ཞྤེ་ལྔ་དང་ལྔ་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་བཞྱི་སོང་ཉྱིས ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་དྤེ་སྱི་
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མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་བབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོ་ལ་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་

རྤེད། ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་བྱས་པའྱི་སྐབས་དྱི་བ་བཏང་མྤེད། བརྒྱུད་རྱིམ་དང་གནས་སངས་དྤེ་ཞུས་པ་

ཡྱིན། དྤེ་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འགན་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཚོགས་གཙོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱྤེད་ཀྱི ་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་བཤད་དུས། སྲུང་སྐྱོབ་བྱྤེད་ཀྱི ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ། ཚོགས་གཙོའྱི་ཀུན་སློང་ལ་

དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ར་བ་ནས་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་
དང་པོ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་འཁོད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་
དྤེ་ཡྱིན་པ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནས་དྤེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། བཤད་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ན་སོ་སོས་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་

བལྟས་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སོ་སོར་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རྤེད་བསམ་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ཕར་ཕོགས་བཤད་ས་གོ་སྐབས་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་

དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་མྤེད། ཕར་ཕོགས་དྤེ་དང་པོ་ཡྱིན་མྱིན་སྐོར་ར་བ་ནས་
ཞུས་མྤེད། སྲུང་སྐྱོབ་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ ་ི སྤེམས་ནང་ལ་དགོངས་པ་དང་དྤེ་འད་གང་ཡོད་ནའང་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཚོགས་གཙོས་ལོ་བདུན་རྱིང་ལ་སུ་གང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱས་མྤེད། དང་
པོ་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱས་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་དྤེ་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འགན་རྤེད། ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འགན་དྤེ་གོས་

ཚོགས་སངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའྱི་སྒོ་ནས་སངས་འཛིན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་
བྱས་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་སོབས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་ཀུན་སློང་ལ་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་སློང་གྱི་ཡོད་དུས་དྤེ་ར་བ་རང་
ནས་མྱིན་ཞྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་མ་གཏོགས། འགོ་ས་མྤེད་པའྱི་

གནས་སངས་ཤྱིག་བཤད་སོང་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ངས་ཁ་སང་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་སྱིག་

གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ནས། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོ ད་བྱས་པ་དྤེས་

འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཤྤེས་པ་
རྤེད། དྤེ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ངས་ཁ་སང་ཚིག་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་གཡུག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཚིག་དྤེ་

ངས་ཕལ་ཆྤེར་བྤེད་སོད་བཏང་ཨྤེ་ཡོད་དན་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་མྱིན་པ་
ཞྱིག་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཚིག་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ ་འད་ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་

བཤད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་ངས་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དང་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ར་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་སོད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་བཅའ་ཁྱིམས་

དང་སྱིག་གཞྱི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་འཁོད་པ་དྤེ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནད་

དོན་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སྐབས་རྤེ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཐུག་འོང་དུས་ཚོགས་གཙོ་ཁྱིམས་དཔོན་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་
ཡང་འདུག ཚོགས་གཙོ་ཁྱིམས་དཔོན་མ་རྤེད་ལ། ཐག་ཀང་གཅོད་ཀྱི་མ་རྤེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་
མས་མ་ཤྤེས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་

ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེའྱི་
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ཚོགས་གཙོས་འགྤེལ་བཤད་ལྷག་མ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དུང་ལུང་འདྤེན་བྱས་ནས་ཟམ་གདོང་

རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཞྤེ་པོ་ཞྱིག་ལབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་སོང་། དྤེ་བཤད་མཁན་ང་ཡྱིན། ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དངོས་
གནས་དང་གནས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད་ཅྤེས་མང་ཚོགས་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ལ།
ག་པར་ཡྱིན་ནའང་བཤད་ཀྱི་ཡོད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་ལོ་བཅུ་དང་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ལོ་བཅུ་བྱས་པ་

རྤེད། གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ང་ཡང་དྤེའྱི་འོག་ལ་སྐྱྤེད་སྱིང་བྱས་པའྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་ཡྱིན་

ཞྤེས་སོབས་པ་མཐོན་པོས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བཤད་རྒྱུར་ཐྤེ་ཚོམ་ཟ་བ་དྤེ་འད་ར་ནས་མྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་
བགྤེས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱི་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ང་རང་ཚོགས་གཙོ་བྱས་པའྱི་སྐབས་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་བྱས་ནས་ང་ཚོ་ལོ་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་དོན་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ནས་དང་། ལྷག་དོན་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙོ་རང་གྱིས་

རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཁུར་ཡོང་བ་རྤེད། སྐབས་
དྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁོ་རང་ལས་མཚམས་བཞག་ན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསལ་
པོ་དན་གྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་

བཞག་པའྱི་སྐབས་ལ། དྤེ་སོན་མ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བཀོད་ཁབ་བཏང་ཡོད་ན་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་རྤེད།
དྤེ་གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་མྱིན་དང་ངོ་བོ་གང་འད་འཛིན་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། ཡང་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་
གང་འད་བྱས་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ལུང་འདྤེན་དྤེ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལུང་འདྤེན་བྱས་པ་

དང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི ས་ལུང་འདྤེན་བྱས་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ཚོགས་གཙོས་དྤེའྱི་སྒང་དམྱིགས་སུ་

བཀར་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དང་། རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡང་དྤེའྱི་སྒང་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་ཟུང་གྱིས་
གཅྱིག་བྱས་ན་ཟྤེར་ནས་བཤད་མཁན་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བྱུང་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དམྱིགས་སུ་ལྟ་དགོས་པ་
ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོར་ཁུངས་དྤེ་འད་ཡོད་ན་དྤེ་

ལ་དཔག་པའྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དྤེ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་
༢༦ གྱི་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ནས་སྐད་ཆ་བྱུང་བའྱི་ནང་ལ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་

༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ པའྱི་ཚེས་ ༢༥ ནང་ཕག་བྱིས་འཁོད་པ་ནང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་མདོ་སད་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ལྟར། སྐུ་ཞབས་བཀྲྱིས་དོན་འགྲུབ་ལགས་མདོ་སད་སྱི་འཐུས་སུ་གདམ་

འཐོན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དམ་འབུལ་ཞུ་ཕོགས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབྤེལ་ལམ་གནང་ཕོགས་ཞྤེས་གསལ་དོན་བཞྱིན།
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་ལམ་བྱུང་བ་ལྟར་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ རྤེས་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་

འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་དམ་འབུལ་གནང་རྒྱུ་གནང་ཞྤེས་ཚིག་ཐོ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད་གཅྱིག་པུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་སོན་ལ་
བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དྤེ་ཚིག་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་ཁང་འདྱི་རང་དུ་དམ་བཅའ་
ཕུལ་བ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁ་བཏགས་བཀོན་པ་དང་གསོལ་ཇ་དང་འབས་སྱིལ་མཆོད་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཁ་སང་ག་རྤེ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཞྤེ་ན་ང་ཚོས་དུས་དང་འཚམ་པའྱི་ཁོ་རང་ལ་

གདོང་ལྤེན་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡོང ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་རང་ལ་གཙང་མ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དམ་བཅའ་ཕུལ་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱི འྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བངས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་

ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཁྱིམས་འགལ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེ ད་དྤེ་ཡང་ན་ལས་བྱྤེད་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་མ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་དང་ཡང་མྱིན་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཐག་བཅད་པའྱི་རྤེས་དགོངས་
པ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་

བཤད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་ ལ་འགན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་བྱ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ར་བའྱི་སོ་སོར་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནམ་རྒྱུན་དུ་
ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་གནང་མཁན་རྤེད་ཅྤེས་ངས་བཤད་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སྐབས་
དང་དུས་སོ་སོར། ད་ལྟའྱི་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གནད་དོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་

ནའང་ཁུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་དང་སང་བཤད་བྱས་ནས་མང་མོས་དང་སྱི་མོས་ག་རྤེ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྤེར་ཐག་བཅད་ནས་འགོ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལས་
དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀང་ཚགས་ཚུད་དུ་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡།༤༥ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་བགོ་གྤེང་དང་
གཏན་འབྤེབས་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་རྱིས་
ཤོག་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་དང་ Bangalore ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་
བཅས་ལ་ས་ཡ་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་དང་བདུན་འབུམ་བདུན་ཁྱི་སོང་མྤེད་ལྔ་རྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་
ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ སོན་རྱིས་སྒང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Bangalore ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་

བཀོལ ་སོ ན ་རྱི ས་ང་པ་དྤེ འ ྱི་ ནང་དུ་བོད་ཀྱི ་ དུས་ཆྤེ ན ་སྲུང་བརྱི ་ ཞུ་ཆྤེད་ཟྤེ ར ་བ་ཞྱི ག་འདུགཤ སོ ན ་མ་ཞྱི ག ་ལ་ Tibet
festival ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ Bangalore ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་སོང། བྱས་ཙང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ད་ལྟ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་ནམ། གང་ཡྱིན་
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ཟྤེར་ན་སོན་པོ་དྤེ་སོན་མ་དང་ག་ལ་གང་ཙམ་གྱི་གཅྱིག་པ་འད་པོ་འདུགཤ ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་དུས་ཆྤེན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་
གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ དྤེ་ག་རང་སོན་མ་བོད་ཀྱི་དུས་ཆྤེན་སྲུང་བརྱི་ཞྤེས་སྲུང་བརྱི་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་
བ་རྤེད། དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་དྤེ་ཀར་ན་ཊ་ཀ་ Karnataka མངའ་སྤེའྱི་གཞུང་ནས་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ཞལ་བཞྤེས་ཐོབ་སོང།
དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཁུར་བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།

དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་གྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་ལྷག་པ་དྤེ་འད་ཡོད་
ན་གསུང་རོགས་གནང། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡནཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་

འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུགཤ དྤེར་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་
མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བོན་པོའ ་ི རྤེས་འཇུག་པ་ཚོར་དམའ་འབྤེབས་དང་མཐོང་ཆུང་། བརྱི་མྤེད་སོགས་

དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བརན་ཐུང་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེར་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དངོ ས་ཡོད་
གང་དན་པ་ཞྱིག་དང་ཀུན་སློང་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་གཞྱི་གང་ཡང་གནང་དགོས་མྤེད་པ་ཞྱིག་སོ་སོ་དང་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་སློབ་དྤེབ་རོམ་སྱིག་པ་དང་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཁག་
གཅྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་གནང་བ་རྒྱང་སྱིང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་དུས་ཚོད་རག་པ་བྱུང་ན་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཁ་

གསལ་ཙམ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞྤེས་བརོད་ཀྱི་འདུགཤ དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་འགྤེལ་བཤད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུར། ར་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཆགས་སངས་དྤེ་ཕ་མའྱི་དུས་ཆྤེ ན་སྲུང་བརྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དྲྭ་ཚིག་གསར་པ་ཞྱིག་དབུ་འབྱྤེད་

ཞུས་པ་རྤེད། དྲྭ་ཚིག་དྤེའྱི་མྱིང་ལ་ bhodyiglobjong.com དབུ་འབྱྤེད་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་
དུ་ནམ་རྒྱུན་རོམ་རྱིག་བྱིས་རྒྱུ་དང། མཆན་རྒྱག་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་སོགས་སོན་ནས་བྱྤེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་
ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དམྱིགས་བསལ་མྱི་འདུག་སྤེ་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་དྤེར་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་

ཆགས་འདུག གཙོ་བོ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་དྲྭ་རྒྱ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ར་བའྱི་དྤེབ་རྱིགས་འད་མྱིན་སྣ་
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ཚོགས་བླུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཀོག་དྤེབ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སྤེ་ད་ལྟ་བར་གྱི་ཀོག་དྤེབ་དྤེ་

ཆ་ཚང་ཞྱིག་བླུགས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གསུངས་པ་དྤེ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི ་བཙན་པོའ ་ི རྒྱལ་རབས་དྤེབ་ཕྲྤེང་བཅུ་
ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་གྱི་དྤེབ་ཕྲྤེང་དང་པོ་དྤེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ང་ཚོས་ upload བྱས་ནས་ཡར་བཅུག་པ་དང་
ཆབས་གཅྱིག་ང་ཚོས་སློབ་སོང་སྤྲོད་སངས་འད་པོ་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དྤེའྱི་ནང་ལ་པར་

རྱིགས་དང་ལྷན་དུ་འོག་ཏུ་ཡྱི་གྤེ ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད་མ་

གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤ དྤེབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་ལོ་ངམ་གྱི་སྐོར་ལ་རྤེད་
འདུགཤ དྤེའྱི་དུས་སུ་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བརས་བཅོས་དང་དམའ་འབྤེབས་སོགས་བྱས་པ་མྱི་

འདུགཤ གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བོད་ལ་ནང་ཆོས་ཐོག་མར་སླྤེབས་བསད་པ་དྤེའང་རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་གྱི་དུས་ནས་བཟུང་ཆགས་
པའྱི་བཟོ་ཡོད་དུས་སོན་མ་བོན་མ་གཏོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུགཤ དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་

གྱིས་གཅྱིག་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་གནས་དོན་ཁོ་རང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་དུ་ནང་ཁུལ་ལ་རྒྱལ་
པོ་དང་བོན་སྱིད་ཅྤེས་བོན་གྱི་བ་མ་ཕན་ཚུན་མ་འཆམ་པ་དང་ཡང་གཙང་བོན་ཟྤེར་བ་ལྟ་བུ་བོན་གྱི་ལུང་པ་ཕན་ཚུན་མ་

འཆམ་པ་དྤེ་འདའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད་འདུགཤ དྤེ་འད་སོང་ཙང་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་
ཡོད་པ་དྤེ་སོན་མ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དྤེབ་པར་བསྐྲུན་བྱས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡང་རོམ་སྱིག་ཞུ་མཁན་དྤེ་ཆབ་བག་ལྷ་མོ་

སྐྱབས་ཁོང་རང་རྤེད། སྱིར་བཏང་རྒྱལ་རབས་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུགཤབྱས་ཙང་དྤེ་རྱིང་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུར་ང་

ཚོས་དྤེ་འདའྱི་ཀུན་སློང་གང་ཡང་མྤེད་ལ། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ལུགས་དྤེ་འདའྱི་མཐོང་ཆུང་དང་བརས་བཅོས་ར་བ་ནས་
མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སློབ་དྤེབ་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

རབས་དང་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཆ་ཚང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་

བཀོད་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྐོར་ལ་བཀོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཟྱིན་བྱིས་དྤེ་བརྒྱབ་ནས་འབྤེལ་ཡོད་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ཞུགས་ཡོད་པ་ལ་སན་ཕུལ་ཞུས་ཏྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའྱི་ཐོག་ནས་མར་སོན་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེར་གོ་སྐབས་འདྱི་ ལྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་
ཨ་ཏྱི་ཤ་ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་བསར་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་སྐོར་གསུངས་དུས་ས་གནས་ཀྱི་བཀུར་འོས་

སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལག་ལྤེན་བསར་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད།
ཁ་སང་མར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་དུས་ཁྤེད་རང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསར་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད་ཞུ་དུས་ཁོ་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསར་གྱི་

ཡོད། སུས་བསར་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་བརོད་ཀྱི་འདུགཤ གང་ལྟར་སོན་འགོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ལག་ལྤེན་
བསར་བཞྱིན་པ་རྤེད་འདུགཤ བོད་ཡྱིག་མ་གཏོགས་གང་ཡང་སློབ་ཀྱི་མྱི་འདུགཤ ངས་ཁོ་ཚོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕྤེབས་
པ་ཡྱིན་ན་ངྤེས་པར་དུ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་སན་བསར་ཡག་པོ་ཞུས་ཤྱིགཤ ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡག་པོ་མཁྤེན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་

པ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་ཏྤེ་ས་ཆ་དྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་

སྐབས་སུ་གདན་ཞུ་གནང་བ་ཡོད། ངྤེས་པར་དུ་ཕྤེབས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ།

76

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།

ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོན་བསོམས་སྙན་འབོར་ས་ཡ་སུམ་བཅུ་སོ་དགུ་བདུན་འབུམ་
བདུན་ཁྱི་སོང་མྤེད་ལྔ་རྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་འགག་བྱ། དྤེ་མྤེད་ན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡོངས་རོགས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་གསུང་
རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

ནང་སྱིད་ཀྱི་རྱིས་འགོ་སྒོ་མ་བརྒྱབ་སོན་ནས་ངས་ལག་པ་བརངས་ནས་ཚོགས་གཙོས་དྤེར་ཐོ་བརྒྱབ་སོང་བ། དྤེ་རྱིང་ང་མྱི་
འདུག དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནམ། ད་ཡང་བསྐྱར་ཐོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བོས་མ་སོང་བ། འདྱིར་བྱིས་བསད་ཡོད། ཟུར་
བཀོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་།

འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཚན་ཐོ་ཞུས་མྱི་འདུག གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ན་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་ན་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་རྤེ་གནང་
གྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། གསུང་རོགས་གནང་།) ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཐོག་ལ་དཔལ་

ལྡན་ནང་སྱིད་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་དང་ནང་དོན་འཕྲོས་ནས་ངར་དྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་སླྤེབས་སོང། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་

གང་རྤེད་ཞུས་ན་གཞྱི་རྱིམ་བུྤེད་འགོ་འཁྱིད་ཚོའྱི་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྤེན་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་སྐོར་རྤེད། ངས་
སོན་མའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་དུ་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་གཞྱིས་

ཆགས་ཁག་གྱི་བུད་མྤེད་དབུ་འཁྱིད་རྣམ་པ་ཚོ་རུབ་རུབ་བྱས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐོར་ཞྱིག་འགྤེལ་བཤད་གནང་

སོང། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་ཡོངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་འད་བྱས་ནས་གོ་དགོས་རྤེད། ངས་སོན་མའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་
རྒྱལ་ཡོངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་བུད་མྤེད་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔྤེར་ན་བརོད་གཞྱི་བུད་མྤེད་སྐོར་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་ནང་
ཚང་མའྱི་བུད་མྤེད་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་ནས་ཚོགས་ཆྤེན་བཟོ་འད་པོ་བུད་མྤེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་པའྱི་རྤེ་བ་བྱས་པ་

ཡྱིན་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལའང་ངོས་འཛིན་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་བུད་མྤེད་དབུ་འཁྱིད་ཚོ་འཛོམས་ནས་དྤེ་འད་

ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་རྤེད་གསུངས་སོང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་གནང་རོགས་གནང། དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། སོ་སོའ ་ི བསམ་འཆར་ཡོད་ན་རྤེས་

སུ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད།) ལགས་སོ། ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྤེན་རྤེད་མྱི་འདུགཤ རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་གྱི་གཞྱི ས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་གནས་བུད་མྤེད་དབུ་འཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་བཟོ ་འད་པོ་ ཞྱིག་རྤེ ད་འདུག་མ་
གཏོགས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྤེན་རྤེད་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཕྲྤེང་གཤམ་དུ་སོ་རོགས་ཁྱིམས་ནང་དུ་འགོ་བརོད་ཐོག་
ནས་འཚེ་བ་བྱུང་བ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག་པ་དྤེ་བུད་མྤེད་ཚོར་བརས་བཅོས་བྱས་ཚར་བ་དང་

བརྡུང་རྡྤེག་བཏང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འཚེ་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མ་བྱུང་གོང་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་དྤེ་སོན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་བཙན་དབང་
བྱས་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་གཞྱི་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།

རྡ་ས་བུད་མྤེད་སྱིལ་སོལ་འགན་བསྡུར་སྐོར་ལ་ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།

དྤེ་སོན་ནས་གསུངས་ཚར་སོང། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལན་འདྤེབས་གནང་སོང། ད་དུང་ཡོད་དམ།) ད་དུང་ཡོད།
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(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཡོད་ན་གསུང་དང།) སྱིལ་སོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་དྤེ་རང་རྤེད་འདུགཤ དྤེ་སོན་
སོ་ལོའ ་ི རུ་ཁག་ནང་དུ་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་བུད་མྤེད་ཚོ་དང་ཟློས་གར། དྤེ་བཞྱིན་གངས་སྐྱྱིད་ལས་བྱྤེད་དང་ཤྤེས་
རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་སོགས་དྤེ་དག་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཚུན་འགན་བསྡུར་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཡག་པོ་

འདུགཤ ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་ནས་རྱིས་འགོའ ་ི ནང་དུ་མྤེད་ཙང་ལས་དོན་དྤེ་དག་སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་
བུད་མྤེད་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་མཐོང་གྱི་འདུག་པས་དྤེ་དག་མུ་མཐུད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོགཤལན་བརྒྱབ་འོས་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་ལན་སྐྱོན་རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ དོགས་དྱི་གནང་བའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་བཀགས། ཉན་བྱས་པ་ཡྱིན། མ་
འོངས་པར་མྱིང་བཞག་ཕོགས་སོགས་ལ་གང་འད་གནང་དགོས་མྤེད་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་ཆོག་གྱི་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེར་སྱིལ་
སོལ་འགན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་སོན་དོ གས་དྱི་གནང་མཁན་ངོས་ནས་གནང་སོང་ལ། གསལ་བཤད་ཞུ་མཁན་ངོས་ནས་

ཀང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་དུང་གསལ་པོ་བྱུང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་སླར་ཡང་ཞུ་རྒྱུར། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལ། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
འགོ་ཐུབ་སོང། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རོགས་ཚོགས་ནས་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་ནས་སྱི ལ་སོལ་འགན་བསྡུར་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་

བརམས་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་གནང་མཁན་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་བྱས་དང་བྱྤེད་
མུས་ཡྱིན། དྤེའྱི་དངུལ་དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།

དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་གྱི་སོན་རྱིས་དང་། བགོ་གྤེང་གཏན་འབྤེབས་ཚང་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་
ཡྱིག་དྤེ་སང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བཀོད་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་

སྐབས་ ༧ པའྱི་ལས་བསོམས་དང་སྙན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
སྐབས་ ༧ པའྱི་ལས་བསོམས།

གཅྱིག༽ ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་གནང་ཕོགས།

༄༅།། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་

༢༠༡༥།༡༥།༩།༧ དང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པ་ལྟར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་།
ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ དགོངས་དོན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོས་མང་

ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་ཚོགས་མྱིར། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་
རྱིང་པོ། སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་བཅས་ལ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༥།༤།༡༣ ཉྱིན་བསྐོ་གཞག་གནང་ཞྱིང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ས་བགོས་ཕོགས་བསྐྱོད་སོགས་ལ་འགོ་
དགོས་པར་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༥།༣༡ བར་ཚོགས་ཆུང་འཚོགས་ཐུབ་མྤེད།
གཉྱིས༽ ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༦།༡ ཉྱིན་གྱི་ས་དོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལས་གཞན་ཚང་མ་

ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དགོས་པར་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་དྲུང་དུ་སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་གཉྱིས་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས ་ཐག་གཅོད་བྱུང་། དྤེའྱི་རྤེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་སྦྲྤེལ་པོའ ་ི སྐུ་མདུན་དུ་ལམ་སོན་ཞུ་ཆྤེད་དུ་བཅར་བར། ཕྤེབས་གསལ་དུ།
༡༽

གཙོ་བོ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ལོའ ་ི སྙན་ཐོར་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་སྐོར།

༢༽

ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་སོགས་བཀའ་འགུག་གྱིས་གང་གསལ་གསལ་བཟོ་ཐབས་གནང་གལ།

༤༽

མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་གང་ཞྱིག་ལ་བཀའ་སྱི་

༣༽

༥༽

གཞན་ཡང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་རྤེས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་བྱུང་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་གལ།

གཉྱིས་ནས་གཙང་གསལ་བཟོས་ཟྱིན་པར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐོར་གསལ་བ་རྣམས་བསྐྱར་ལྡབ་མ་དགོས་པ་དགོས་གལ།

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ གོང་གྱི་སྙན་ཐོར་ཐུགས་ཞྱིབ་མ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ཀང་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་གལ་བཅས་
ཕྤེབས།

གསུམ༽ ཞྱིབ་འཇུག་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་གནས་སངས།

དྤེའྱི་རྤེས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༤།༢༡ འཁོད་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་

ཁང་ལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ནང་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ལ་ཉྤེ་བ། རྱིས་ཞྱིབ་མ་ཟྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོ་

གཞུང་དགོས་གནས་བཏང་དོན་ལྟར། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༤།༢༨ འཁོད་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་ཐོ་
གཞུང་ ༥༢ དང་། ཟྱིན་ལ་ཉྤེ་བ་ ༢༡ ། རྱིས་ཞྱིབ་མ་ཟྱིན་པ་གངས་ ༡༡༤ བཅས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་འབྱོར་བར་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས།

དྤེ་ནས་གོང་གསལ་སྙན་ཐོ་འབྱོར་ཁག་གྱི ་ལན་འདྤེབས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་དུས་བཀག་རྒྱས་བཅད་ནང་འབྱོར་

དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བཏང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་མཆོག་གྱིས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
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ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་གང་ཞྱིག་ལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་གཙང་གསལ་བཟོས་ཟྱིན་པ་

རྣམས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་གསལ་བ་དག་བསྐྱར་ལྡབ་མ་དགོས་པ་
དགོས་གལ་ཞྤེས་ཕྤེབས་པ་ལྟར་སྐབས་ལྔ་པའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་ཅན་དང་།

བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པར་མཇུག་སྐྱོང་གཙང་བཟོ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་
ཅན། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ཅན་བཅས་ལ་རོག་ཞྱིབ་
མཚུངས་བསྡུར་བགྱིས།

རྱིས་སྙན་གངས་ ༡༧༠ འབྱོར་བ་ལས་དུས་བཀག་རྒྱས་བཅད་བཟོས་པའྱི་ནང་ལན་འབྱོར་བ་ ༡༤༩ ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་བྱས་པ་དང་། དུས་བཀག་རྒྱས་བཅད་བཟོས་ཀང་ལན་འདྤེབ ས་མྤེད་པ་དང་རྱིས་སྙན་འབྱོར་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་
རྒྱུའྱི་དུས་ཁོམ་མ་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་ཡྱིན།

ལན་འདྤེབས་མྤེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཐོ་གཞུང་རྤེའུ་མྱིག

ཨང་།

ལས་ཁུངས་སམ་སྤེ་ཚན་གྱི་མྱིང་།

རྱིས་ལོ།

དུས་བཀག

༡

སྤེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགྲུབ་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

༢༠༡༣་་་༡༥

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།

༢

སོག་ར་གོ་སྱིག་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

༢༠༡༢་་་༡༥

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།

༣

སོག་ར་བྱམས་པ་གྱིང་འཕྲོད་བསྤེན་སན་ཁང་།

༢༠༡༢་་་༡༥

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།

༤

སོག་ར་དཔལ་འབྱོར་གྱིང་འཕྲོད་བསྤེན་སན་ཁང་།

༢༠༡༢་་་༡༥

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།

༥

ནོར་གྱིང་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སྐྱོང་ཁང་དང་ཆོས་ནོར་མགོན་

༢༠༡༢་་་༡༤

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།

ཁང་།
༦

བོད་ཀྱི་སན་རྱིས་ཁང་།

༢༠༡༢་་་༡༤

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།

༧

འཇོ་ཁྤེལ་མཉམ་འབྤེལ་མ་ལག་དང་བཅས་པ།

༢༠༡༢་་་༡༤

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།

༨

འབུལ་ལ་བསན་སྒང་མཉམ་འབྤེལ།

༢༠༡༢་་་༡༤

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།

༩

བལ་ཡུལ་ཀྤེ་ལ་ཤ་སན་རྱིས་ཁང་ཁབ་འོག་དང་བཅས་པ།

༢༠༡༢་་་༡༣

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།

རྱིས་ལོ།

དུས་བཀག

ཨང་།

ལས་ཁུངས་སམ་སྤེ་ཚན་གྱི་མྱིང་།

༡༠

བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་བཟོ་གྲྭ

༢༠༡༢་་་༡༤

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།

༡༡

སྱིམ་ལ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་།

༢༠༡༡་་་༡༥

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།
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༡༢

ཧོན་སུར་འོ་མ་མཉམ་འབྤེལ།

༢༠༡༡་་་༡༥

༢༠༡༦།༡།༡༥ ནང་ཚུན།

༡༣

བསུ་ན་མདའ་མཉམ་འབྤེལ།

༢༠༡༢་་་༡༤

༢༠༡༥།༡༢།༡༥ ནང་ཚུན།

༡༤

ར་ཝང་ལ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་།

༢༠༡༡་་་༡༥

༢༠༡༦།༡།༡ ནང་ཚུན།

༡༥

བོན་གཞྱིས་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

༢༠༡༣་་་༡༥

༢༠༡༦།༡།༡ ནང་ཚུན།

རྱིས་སྙན་འབྱོར་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཁོམ་མ་བྱུང་བ་ཁག་གྱི་རྤེའུ་མྱིག
ཨང་།

ལས་ཁུངས་སམ་སྤེ་ཚན་གྱི་མྱིང་།

རྱིས་ལོ།

༡

མན་སཌ་ཕན་བདྤེ་གྱིང་མཉམ་འབྤེལ།

༢༠༡༢་་་ ༢༠༡༥།

༢

སན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

༢༠༡༢་་་༢༠༡༥།

༣

སན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་སན་ཁང་།

༢༠༡༢་་་༢༠༡༥།

༤

བལ་ཡུལ་སོང་བཙན་བལ་བཟའ་མཐོ་སློབ།

༢༠༡༣་་་༢༠༡༥།

༥

པ་ཀུལ་བོད་ཁྱིམ་ལས་རྱིགས་སློབ་གཉྤེར་ཁང་།

༢༠༡༠་་་༢༠༡༣།

༦

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་རང་ཚོགས།

༢༠༡༡་་་༢༠༡༥།

༧

ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

༢༠༡༢་་་༢༠༡༤།

༨

ཐྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

༢༠༡༡་་་༢༠༡༣།

༩

བལ་ཡུལ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་བཟོ་གྲྭ

༢༠༡༠་་་༢༠༡༢།

༄༅།། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ དང་ ༦ པའྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཕོགས་བསོམས་རྤེའུ་མྱིགཤ

མང་ཚོགས་

རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་

ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐོར་མུ་

མཇུག་གནོན་ཁག་

སྙན་ཐོར་གོས་ཚོགས་

རྱིས་ཁའྱི་

མཇུག་གནོན་མ་

མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་

ལ་གོས་ཚོགས་

ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མུ་

པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་

ནས་འགྱིགས་པ་

མཐུད་མཇུག་གནོན་

རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག

གངས།

དགོས་པའྱི་གངས།

ཚོགས་ཆུང་ བྱུང་བ་དང་། མཇུག་
སྐབས།

གནོན་གནང་མུས།

81

སྐྱོན་གནད་སོགས་
གངས།
ལྔ་པ།

༡༣༨༢

༦༦༡

༥༨༡

༧༤

དྲུག་པ།

༢༡༠༨

༧༨༡

༤༧༦

༣༠༥

༄༅།། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཕོགས་བསོམས་རྤེའུ་མྱིགཤ
རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་

མང་ཚོགས་

གོས་

རྱིས་སྙན་

དོགས་འདྱི་

དོགས་

མུ་མཐུད་

མཇུག་གནོན་མ་

རྱིས་ཁའྱི་

ཚོགས་སུ་

ལན་

སོང་བ་

འདྱིའྱི་ལན་

མཇུག་སྐྱོང་

བྱུང་བ་དང་།

ཚོགས་ཆུང་

ལན་

འདྤེབས་

གངས།

འདྤེབས་

དགོས་པ་དང་།

མཇུག་གནོན་

སྐབས་དྲུག་

འདྤེབས་

ཀྱིས་

ཀྱིས་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་

གནང་མུས། སྐྱོན་

པར་འགྱིགས་

ཀྱིས་

འགྱིགས་པ་

འགྱིགས་པ་

རྒྱབ་གཉྤེར་

གནད་སོགས་

པ་གངས།

འགྱིགས་པ་

གངས།

གངས།

ཁག

༤༥

༦༡༦

གངས།
༢༢༤༩

གངས།
༥༤༧

༣༣༥

༧༠༦

༧༢

བཞྱི༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག
༡༽

གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་དང་། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་
པ་ཁག་ཅྱིག་དང་། གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་ཁག་ཕུད། སྙན་ཐོར་བཀོད་དྤེ་འགྱིགས་པར་

ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་པ་རྣམས་མ་འོངས་པར་རྱིས་སྙན་ནང་བསྐྱར་འཁོད་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་ཡོད།
དྤེ་ས་སྙན་ཐོའ ་ི ལན་འདྤེབས་སམ་དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་རྣམས་རྱིས་སྙན་གྱི་ཨང་ཙམ་ལས་
ཁ་ཡྱིག་བཀོད་སོལ་མྤེད་པ་དྤེས་འབྱུང་འགྱུར་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕྲད་གཞྱིར་སོང་།
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ འདྱི་ནས་རྱིས་སྙན་ཨང་དང་ཁ་ཡྱིག་མཉམ་བཀོད་བྱས་ཡོད།

ལྔ༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཁག
༡༽

རྱིས་ཞྱིབ་པས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་སྐབས་རྱིས་པ་འགས་འགན་འཁུར་ཇྱི་བཞྱིན་མ་གནང་བར་བརྤེན་སྙན་ཐོ་མང་

དག་ཅྱིག་ཐོན་བཞྱིན་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་ལས་ཁུངས་དང་སྤེ་ཚན་སོ་སོའ ་ི རྱིས་པ་དང་། འགན་འཁྱིའྱི་ལས་
བྱྤེད་སོ་སོས་འཁྱི་ཁུར་དང་འགན་བཞྤེས་གཟབ་ནན་གནང་དགོས་པ་མཐོང་།

༢༽

སྙན་ཐོའ ་ི ལན་འདྤེབས་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་ཙག་ཐྤེབས་པའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་སྤེལ་དང་སླད་དྤེ་

རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་འདུག་པ། འདྱི་ནས་འགྱིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་
ཀང་མ་འོངས་པར་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་སྐབས་གནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཐུགས་སྣང་གནང་གལ།
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༣༽

༤༽

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ ༢༠༡༣་་་༡༤ སྐབས་ཀྱི་ལན་འདྤེབས་
ནོར་བ་སྤྲད་པར་བརྤེན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཀའྱི་ཐོག་དུས་ཚོད་མང་དག་ཅྱིག་ཆུད་ཟོས་སུ་
གྱུར་སོང་།

ར་ཇ་སྤུར་བུད་མྤེད་མཉམ་ལས་དང་ཨོ་རྱི་ས་ས་གནས་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབྤེལ་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་ས་གནས་
ཁག་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ལ་ལྟ་སྐབས་ལན་འདྤེབས་ཇྱི་བཞྱིན་མྤེད་པར་མ་ཟད་གོ་དོན་མྱི་

གསལ་བ། དག་ཆའང་མང་པོ་ཞྱིག་ནོར་འདུགཤ དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན། རྱིས་ལ་ཙིས་དང་། བྱིས་པ་ལ་གྱིས།
སོན་རྱིས་ལ་སོ་ཙིས། མ་ར་ལ་མ་ཙ། སྤུས་གཟྱིགས་ལ་སྤུད་གཟྱིག རྱིན་ཚད་ལ་རྱིང་ཚད། རྤེ་སྐུལ་ལ་རྤེ་བཀུལ།
ཕལ་ཆྤེར་ལ་ཕྤེལ་ཆྤེར། དོགས་པ་ལ་མདོག་པ། བཞག་འདུག་པ་ལ་བཤག་འདུག་པ། ཁྱིམས་རོད་ལ་འཁྱིམས་
བཙོད། ཆག་ཡང་ལ་ཆག་ཡངས་སོགས་མང་དག་ཅྱིག་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ནོར་

ཡོད་པའྱི་སྐྱོན་གནད་ཡོད་པ་མཐོང་སོང་ན། མ་འོངས་པར་གཞུང་ཡྱིག་འབྱི་བའྱི་སྐབས་འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བྱྤེད་
ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པར་མཐོང་།
༥༽

སྤེ་ཚན་ཆྤེ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རོགས་ཚོགས་ལ་གཏོང་ཡུལ་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་དགོས་ངྤེས་ཡྱིན་ཚུལ་གྱིས་

རོགས་དངུལ་ཞུས་ལྤེན་གནང་རྤེས། ལས་དོན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་བྤེད་སོད་བཏང་འདུག་པ་ནྱི་སྱིན་བདག་ལ་
མགོ་སྐོར་བཏང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རང་རྤེའྱི་སྱི་ཚོགས་སྱི་དང་ཡང་སྒོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལའང་མཚན་

ཤས་འགོ་ཉྤེན་ཆྤེ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ལ་སོང་། རྤེས་སོར་བྱ་སོད་དྤེ་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དམ་དོན་
༦༽

གནང་དགོས་རྒྱུ།

དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་འགན་འཁུར་བཞྤེས་མཁན་ཚོས་དམ་དོན་གང་ལྤེགས་གནང་
གྱི་འདུག་ཀང་། ས་གནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོས་ལན་འདྤེབས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་གནང་བའམ་ལན་འདྤེབས་མ་

གནང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྱ་ཕོགས་ལ་དུས་འགོར་ཡོང་གཞྱི་བཟོས་སོང་བ་བཅས་བོད་མྱི་

མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་
༡༥ ལ།། །།
༡༽

ཚོགས་གཙོ།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས།

༢༽

ཚོགས་དྲུང་།

སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར།

༣༽

ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ།

༤༽

ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར།

༥༽

ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ།

༄༅།། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པས་མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པར་འགྱིགས་པ་དང་། སྐབས་ ༦ པའྱི་སྙན་ཐོར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠
པའྱི་ཐོག་འགྱིགས་པ་སོགས་ལ་ཞྱིབ་བསྡུར་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
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རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ གཙོས་པའྱི་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་
དང་། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ། ད་དུང་ཡང་མ་འགྱིགས་པ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་། སྤེ་
ཚན་སོ་སོ་ནས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་རྒྱབ་གཉྤེར་སྙན་ཐོ།
༡༽

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དང་། ངྤེས་ཅན། རྒྱུན་གོན།
དམྱིགས་བསལ་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་སྙན་ཐོ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦༠
༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༣༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༥༢། ཉྱིན་དོད་གནང་བ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་མྱིན་སྐོར། ༤་༢་༥༣། དཔལ་འབྱོར་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༤་༢་༥༤། སྱི་འཐུས་འཁྱུར་སྐབས་དོས་སྐྱྤེལ་སྣུམ་འཁོར་འཁྱིད་
ཆོག་པ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་མ་གསལ་བའྱི་སྐོར། ༤་༢་༥༦། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱི་

བསྐོ་གཞག་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༤་༢་༥༧། ངྤེས་མྤེད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ ནས་གཞུང་འབྤེལ་ད་རྒྱའྱི་ཤུགས་ཚད་སར་
ཆྤེ ད་སྒོ ར ་ ༡༢༠༠༠།༠༠ བཀའ་འཁོ ལ ་སྐོ ར ། ༤་༢་༥༩། དངུལ་རྱི ས་སངས་འཛི ན ་ལག་དྤེ བ ་ཀྱི ་ དོ ན ་ཚན་ ༢༢ དང་
༼༡༤༽ དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༤་༢་༦༠། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་སྣུམ་འཁོར་བོད་ཁྱིམ་མཚན་ཐོག་དྤེབ་
སྐྱྤེལ་སྐོར། ༤་༢་༦༡། འགོ་གོན་བསྱི་ཚགས་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༤་༢་༦༢། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་མཛད་གཙོ་ལས་

འཁྱུར་ཕྱིར་ལོག་ཕྤེབས་སྐབས་བདལ་ག་སྱིག་གཞྱིར་ཁ་གསལ་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༢་༦༤། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཁ་གསལ་
མྤེད་པའྱི་སྐྱོན་སྐོར། ༤་༢་༦༥། ཉྤེས་ཆད་ཡུ་སྒོར་ ༤༠།༤༨ ཕུལ་བའྱི་སྐོར ༤་༢་༦༦། དངུལ་བརྤེ་ཁ་ཤོག་ནང་འཛའ་ཐང་

རྱིས་འཁུར་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། ༤་༢་༦༧། སྱིག་གསལ་གུན་གསབ་གུང་གསྤེང་ཞུས་པ་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༤་
༢་༦༨་༡། ལས་བྱྤེད་གསོལ་ཚང་གྱི་འགན་ཟུར་མ་བྱན་དཀོན་མཆོག་དགྤེ་འདུན་གྱི་སྐོར། ༤་༢་༦༨་༢། ཕྱི་དྱིལ་དྲུང་གཞོན་
ཟུར་པ་ར་མགྱིན་ཚེ་རྱིང་གྱི་སྐོར། ༤་༢་༧༢། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཛ་དག་སན་བཅོས་འགོ་གོན་སྒོར་ ༦༨༠༩༣།༠༠
སྐོར། ༤་༢་༧༣། བཀའ་བོན་གཟྱིམ་ཤག་བཟོ་བཅོས་སྐབས་ཀྱི་ཁང་གའྱི་འགོ་ གོན་སྐོར། ༤་༢་༧༤། བསྐྱར་བཅོས་སོན་
རྱིས་སུ་བསོམས་ལུས་སོང་བའྱི་སྐོར། ༥་༡། བོད་ཆས་གནང་སྐྱྤེས་སྐོར། ༥་༤། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཁ་གསལ་མྤེད་པའྱི་སྐྱོན་

གནད་སྐོར། ༥་༥། ལས་བྱྤེད་སོང་བརྡར་རྤེས་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའྱི་གཞུང་གུན་སྐོར། ༥་༦། སྒྤེར་གྱི་གོག་རྱིན་གཞུང་
གོན་ནས་བཏང་སྐོར། ༥་༧། གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབྤེབས་སྐོར། ༥་༨། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐད་

བསྐོས་ལས་བྱྤེད་གསར་བསྐོ་སྐབས་ཀྱི་ཆ་རྤེན་སྐོར། ༥་༩། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚེ་རྱིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་གྱི་ཨ་རྱིར་ཕར་ཚུར་
ལམ་གོན་སྐོར། ༥་༡༠། ཨུ་རུ་སུ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོའྱི་ཡོང་འབབ་ཁལ་སྐོར། ༦་༢། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚེ་རྱིང་དོན་

འགྲུབ་མཆོག་གྱི་ཨ་རྱིར་ཕར་ཚུར་ལམ་གོན་སྐོར། ༦་༥། ཨུ་རུ་སུ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད་གསུམ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་

གསབ་སྐོར། ༦་༦། བོད་ཆས་གནང་སྐྱྤེས་དོད་ཀྱི་སྐོར། ༦་༨། འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཟུར་ཕོགས་ཡུ་སྒོར་ ༥༦།༠༠ སྐོར། ༦་
༩། སྱིར་བཏང་ཡུ་སྒོར་ ༡༡༨།༧༠ སྐོར། ༦་༡༠། ༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་ཡུ་སྒོར་ ༨༡༠།༠༠ སྐོར།
༡་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༥༨ ཐོག་མའྱི་སོན་རྱིས་སྐབས་ཀྱི་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཕོགས་

སྐོར། ༤་༢་༦༣། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་ལས་བྱྤེད་པའྱི ་ཡྱིག་ཆ་དང་འབྤེལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།
༤་༢་༧༠ ལས་བྱྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བར་རང་བདག་ཁང་པ་ཉམས་གསོའ ་ི ཐོབ་ཐང་མྤེད་བཞྱིན་དུ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༤་༢་༧༡།
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རྱིས་ལོ་རྱིང་པའྱི་འགོ་གོན་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༤་༢་༧༥(༡༢) ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་བཅོས ་བདག་གཅྤེས་སྐོར། ༥་༣། གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་ནང་མྤེད་པ་ཕོགས་མྤེད་གུང་གསྤེང་

ལས་ཁུངས་ནས་བསྩལ་བའྱི་སྐོར། ༦(༡) རྱིས་ཁོངས་དག་མཆན་མ་གྱུར་པའྱི་སྐོར། ༦(༣) དང་ ༦(༤) གཉྱིས་ཀྱི་རྱིས་
སྙན་ནང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད་གསུམ་གྱི་ནང་ཆས་རྡ་ས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བར་དབོར་འདྤེན་བྱས་པའྱི་བརྡལ་གའྱི་སྐོར།
༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༢། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་ཁ་མྤེད་སྐོར། ༥་༣། ལས་བྱྤེད་སྒྤེར་གྱི་ཁལ་གཞུང་གོན་ཁོངས་

རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༥། ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་གྱིས་གསལ་བསགས་སྱི་མཚུངས་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༥་༦།
སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༥་༨། ཉྱིན་ག་དང་བགྤེས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ཞུ་སྤྲོད་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༥་༩། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་འགྤེལ་བརོད་དང་ངོ་སོང་ངོ་བོ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༥་༡༡། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་

འབབ་བགྤེས་ཤག་དོད་གནང་དགོས་སྐོར། ༥་༡༢། ནད་པའྱི་ཕག་རོགས་ཀྱི ་འགོ་གོན་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༡༤།

སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལོ་མཚམས་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༥་༡༥། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱིར་གསལ་ཁ་དོད་གལ་སྐོར། ༥་
༡༧། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་སྤེངྤེ་འགྱིམས་འགྲུལ་ལས་ཁང་ནས་གནམ་སྐྱོད་ཀྲྱི་སྱི་ཉོ་དགོས་ལྟར་མ་
བྱུང་བའྱི་སྐོར།

༡་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༥། ༥་༤། ༥་༡༨།
༡་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༤། དོན་ཁང་ཁག་ཏུ་གནས་སོས་རྤེས་ཕོགས་མྤེད་དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་ལས་བཅར་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར།
༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།

ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༨

༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༥། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ལོའ ་ི རགས་ཟྱིན་སྙན་ཐོའ ་ི ལན་འདྤེབས་ནང་གསལ་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་ཐོག་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ལམ་ནས་གཙང་བཟོ་ཞུ་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
གནས་གསལ་ཡང་། དྤེ་དོན་གནང་མྤེད་སབས་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ།

༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༢༧། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པའྱི་སྙན་ཐོ་ ༡་ཇ་༡༣ ལྟར་ལག་བསར་
དགོས་རྒྱུ།

༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ལམ་ནས་གོས་འདྱི་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་ཐད། བཀའ་ཤག་གོང་འོག་སུས་
གནང་ཡང་ཁྱིམས་འགལ་ནྱི་ཁྱིམས་འགལ་རང་ཡྱིན་པར་སོང་བསྐོ་གཞག་གནང་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་
དང་། ངྤེས་པར་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་
ཐབས་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་མཚུངས་ཀྱིས་མཐུན་རྤེན་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོ་ཐབས་གནང་གལ།

༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༧། བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་ར་མགྱིན་རྡོ་རྤེ་ལ་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་དངུལ་འབབ་
ཕྱིར་སློག་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་གནང་འདུག་ཀང་། ཕྱིར་སློག་གནང་ཡོད་མྤེད་གསལ་ཆ་མྱི་འདུག་ན་གཙང་
བཟོ་དགོས་གལ།

༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡༠། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁང་ག་དགོས་གལ་མཆྱིས་རྱིགས་ལ་ཁང་
དོད་འཐོབ་ཆྤེད་གོས་ཚོགས་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གནང་དགོས་རྒྱུ།
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༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡༣། ཨུ་རུ་སུ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོའྱི་ཡོང་འབབ་ཁལ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་བཅུ་གཅྱིག་ཐོག་གཙང་བཟོ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་དགོས་རྒྱུ།

༡་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡༦། སར་སྱིལ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོའྱི་ཡོང་འབབ་ཁལ་སྐོར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོ གས་
ཚོགས་དུས་བཅུ་གཅྱིག་ཐོག་གཙང་བཟོ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་དགོས་རྒྱུ།

༡་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡༨། ཉྱིན་གར་ཟླ་ཕོགས་སྤེང་ཁང་ག་བསྣན་ནས་གསོལ་ཕོགས་རྒྱགས་སྤྲོད་ཞུས་པའྱི་ཐད་རྱིས་
ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་ལག་བསར་དགོས་རྒྱུ།
༢༽

ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༢་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༢་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་འབབ་སྐོར། ༢་༢། ཕྱི་དངུལ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་མྤེད་

ཀང་ཞུས་ལྤེན་གནང་བའྱི་སྐོར།

༢་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༽

སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། རོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་སྐོར།

༣་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར། ༢་༡། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སྐོར།
༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ༢་༢།

༣་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༧,༠༥༧༩༧༥།༠༠ སྐོར། ༢་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༤༽

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདུ་འགོད་སྤེ་ཚན། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་་༡༣

༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤༤
༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༡༠

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སོན་བྱ་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ངོས་

སོར་ཡྱིག་ཆུང་མ་རྤེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ཨྱིན་ལྤེན་གྱི་གསྤེར་ཊམ་སྐོར། ༡་༢་༥། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཐྤེབས་རའྱི་

སྐོར། ༡་༢་༦། ཕྱི་རྒྱལ་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐོར། ༡་༢་༡༠། རོགས་དངུལ་འཆར་གཞྱི་ལྟར་བྤེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༡༤། ལས་དོན་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༥་༡། ཚོང་ཁང་གྱི་འགྱུར་རྤེན་སྐོར། ༥་༢། ཀོ་ལྱི་ཀ་ཏ་ Embassy
ཁང་པ་ཚོང་སྒྱུར་སྐོར། ༥་༣། རྡ་ས་མྤེག་གན་དུ་ཡོད་པའྱི་མཁར་དབང་ཚོང་སྒྱུར་སྐོར།
༤་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། གསོག་དངུལ་འཕར་མ་དང་ཉུང་བ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུས་

པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། གནམ་བསྐྱོད་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༡༢་

༣། སྤེ་ཚན་སྒོ་བརྒྱབས་ཟྱིན་པའམ་སྒྤེར་བདག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟྱིན་ཡང་རྱིས་ཁ་མུ་མཐུད་གསལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༣། ཡོང་
བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིས་མཐུན་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༤། རྡ་ས་མྤེག་གན་དུ་ཡོད་པའྱི་མཁར་དབང་ཚོང་སྒྱུར་ཞུས་སྐོར། ༦་
༡་༡། ༥༽ སྤེ་ཚན་སྒྤེར་བདག་ཏུ་སྒྱུར་བའྱི་ཡོང་བསད་ Mandala ཨར་ལས་ཀམ་པ་ནའྱི་སྐོར་དང་། ༩༽ ལྡྱི་ལྱི་ཕྱིར་

ཚོང་ CTHE གྱི་ཡོང་བསད་སྐོར། ༦་༡་༢།༣༽ ཨ་རྱིར་གཞྱིས་བསྐྱོད་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར། ༦་༢། ཧྱིམ་དཀར་ལ་སྤྲོད་བསད་
སྐོར།

༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༤
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་ནང་ཁུལ་ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིས་མཐུན་

མྤེད་པའྱི་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ རྱིས་སྙན། ༦་༡་༡། ༢༽ དང་རྱིས་ལོ་༢༠༠༨་་་༡༣ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། ༡༽ སྤེ་ཚན་
ཕན་ཚུན་ཡོང་བསད་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ རྱིས་སྙན། ༦་༡་༡། ༤༽ དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་་༡༣ རྱིས་སྙན་ ༥་༡།
༣༽ ཨ་རྱི་པོ་ཏཱ་ལའྱི་ཟོག་ལྷག་ཡོང་བསད་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་་༡༣ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། ༤༽ སྤེ་ཚན་སྒྤེར་འཛིན་ནས་

ཡོང་བསད་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་་༡༣ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། ༧༽ ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་རའྱི་འདུ་འགོད་ལ་སྤྲོད་བསད་སྐོར། རྱིས་
ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡་༡། ༡༨༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་་༡༣ རྱིས་སྙན། ༥་༡། ༡༡༽ ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའུ་ཡོག་དངུལ་
བརྤེའྱི་ལམ་ནས་སོན་རྱིས་སྤེ་ཚན་དུ་ཞལ་འདྤེབས་སྐོར། རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། ཐོ་གཞུང་ཨང་ ༼ཅ༽ ནང་གསལ་བུ་

ལོན་ས་འདོན་ཡོང་བསད་སྐོར།། ༥་༡། ཐོ་གཞུང་ཨང་ ༼ཆ༽ ནང་གསལ་ཡན་ལག་ཁག་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། ༥་༢།༡༽
ཧྱིམ་དཀར་ལ་སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༥་༢།༢༽ བལ་ཡུལ་བོད་ཀྱི་ཚོང་ཁང་གྱི་ལས་ཟུར་ར་མགྱིན་རྒྱལ་པོའ ་ི གུན་གསབ་སྤྲོད་
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བསད་སྐོར། ༥་༢།༣༽ ནྱིའུ་ཡོག་པོ་ཏཱ་ལ་འབྲུག་པ་བ་མ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། ༥་༢།༤༽ བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བདྤེ་དོན་

ཚོགས་པའྱི་འདུ་འགོད་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། ༥་༢།༥༽ འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་སྐྱྤེད་བཅོལ་སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༦་༢།
SBI དངུལ་ཁང་ལག་དྤེབ་རྱིས་ཞྱིབ་སླད་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།

༤་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ ལ་རྱིས་སྙན་ཨང་ ༦་༡་༡། ༦༽ དང་རྱིས་ལོ་༢༠༠༨་་་༡༣ ལ་རྱིས་སྙན་

༥་༡། ༥༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ ལ་རྱིས་སྙན་ཨང་ ༦་༡་༡། ༡༧༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་་༡༣ ལ་རྱིས་སྙན་ཨང་ ༥་༡། ༡༠༽
རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ ལ་རྱིས་སྙན་ཨང་ ༦་༡་༡།༢༠༽ དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་་༡༣ ལ་རྱིས་སྙན ༥་༡། ༡༢༽
༤་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༡༠

༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན། ༡་༢་༤། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའྱི་སྐབས་ཐག་གཅོད་གནང་གསལ་དུ།
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ལྷག་པ་མཚོ་སྒོ་ལགས་ལ་ཡྱིག་འབྤེལ་གནང་བ་ལྟར། ཨ་མ་ཨོ་ཁ་
བ་ལགས་ནས་བྱུང་འཛིན་ཕུལ་འབྱོར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཞྤེས་པ་བཞྱིན་མཇུག་སྐྱོང་ངྤེས་གནང་
དགོས་རྒྱུ།

༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན། ༡་༢་༡༢་༡། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཏྤེ་རྱིས་ལོ་
༢༠༡༥་་་༡༦ ལོར་ངྤེས་པར་དུ་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས།

༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན། ༡་༢་༡༢་༢། ཨ་རྱི་པོ་ཏཱ་ལར་སྤྲོ ད་དགོས་མྤེད་སྐོར་གསལ་བ་བཞྱིན་རྱིས་བཅོས་དན་རགས་ངོ་
བཤུས་ཕུལ་འབྱོར་གྱིས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ལོར་ངྤེས་པར་དུ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༧། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་འཁོད་ནང་གསལ་སྤེ་ཚན་གྱི་མྱིང་དང་ཉོ་མཁན་གྱི་མྱིང་། ཚོང་འབབ་
སོགས་རྤེའུ་མྱིག་ཅན་གངས་ ༤༨ གནང་སོན་བྱུང་བར་མ་འོངས་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དྤེའྱི་ཐོག་ཐུགས་ཞྱིབ་
གནང་གལ།

༤་ཇ་༥༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ ལ་རྱིས་སྙན། ༦་༡་༡། ༣༽ དང་རྱིས་ལོ་༢༠༠༨་་་༡༣ ལ་རྱིས་སྙན་ ༥་༡། ༢༽ སྐབས་
བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའྱི་སྐབས་ཐག་གཅོད་གནང་གསལ་དུ། ཀ་ཏ་ཀུན་དགའ་ཟ་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་ཟུར་པ་བསན་འཛིན་རྱིག་སོལ་ལ་དཔལ་ལས་ནས་ཡྱིག་འབྤེལ་བྱས་ཀང་སྤྲོད་ཁུངས་མྤེད་པར་

བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར། བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་དུས་
ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་རྱིས་གཙང་མ་བྱུང་ཚེ་སྱི་རྒྱུ་སྒྤེར་ཟས་ཀྱི་གསལ་བསགས་དང་འབྤེལ་རྱིས་བསུབ་བྱ་རྒྱུ་
གནང་བ་ལྟར་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་འདུག་ན། དྤེ་དོན་ལག་བསར་ངྤེས་གནང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཞྤེས་པ་
བཞྱིན་འཕྲལ་དུ་ལག་བསར་བྱ་དགོས།

༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ ལ་རྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡་༡། ༦༽ དང་རྱིས་ལོ་༢༠༠༨་་་༡༣ ལ་རྱིས་
སྙན་ ༥་༡། ༥༽ The Nepal Sundry debtors སྐོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༠༨།༠༤ འཁོད་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་
ཚང་གྱི་བཀོད་རྒྱའྱི་ནང་སྙན་ཐོར་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་ཙམ་ལས་རྱིས་བསུབ་གནང་སྐོར་གསལ་ཆ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག་ན་གཙང་བཟོ་གནང་དགོས།
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༤་ཇ་༧༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ ལ་རྱིས་སྙན། ༦་༡་༡། ༨༽ དང་རྱིས་ལོ་༢༠༠༨་་་༡༣ ལ་རྱིས་སྙན་ ༥་༡། ༦) སྐབས་
བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའྱི་སྐབས་ཐག་གཅོད་གནང་གསལ་དུ། Chander Shekar
གྱི་ཡོང་བསད་ཁོངས་ནས་སྤྲོད་ཐྤེངས་མཐའ་མ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ཡྱིན་འདུག་པ་དང་།

འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་སྒོར་རྡོག་གཅྱིག་ཀང་ཕྱིར་སློག་བྱས་མྱི་འདུག་ན། ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་བརྒྱུད་བདའ་
འདྤེད་ཞུ་མུས་ཡྱིན་འདུག་པས་ངྤེས་པར་བསྡུ་བཞྤེས་ཐུབ་དགོས་ཞྤེས་པ་བཞྱིན་མཇུག་སྐྱོང་ངྤེས་གནང་
དགོས་རྒྱུ།

༤་ཇ་༨༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ ལ་རྱིས་སྙན། ༦་༡་༡། ༡༡༽ དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་་༡༣ ལ་རྱིས་སྙན་ ༥་༡། ༩༽ ཨོ་སྱི་
ཊོ་ལྱི་ཡ་གནས་སོད་དོན་གྲུབ་ཆོས་འཕྤེལ་ནས་ཡོང་བསད་ཐད། དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ནང་བདའ་འདྤེད་ཀྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། སྒྲུབ་འཇལ་མ་བྱས་ཚེ་སྱི་རྒྱུ་སྒྤེར་ཟས་ཀྱི་གསལ་བསགས་བྱས་ཏྤེ་རྱིས་བསུབ་
གནང་དགོས།

༤་ཇ་༩༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ ལ་རྱིས་སྙན་ཨང་ ༦་༡་༡། ༡༧༽ རྱིས་ལོ་༢༠༠༨་་་༡༣ ལ་རྱིས་སྙན་ ༥་༡།༡༠༽ ཨ་
རྱིའྱི་ནྱིའུ་ཡོག་བཀྲ་ཤྱིས་བ་མ་དང་སོལ་མ་མཚོ་མོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡོང་བསད་སྐོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༠༨།༠༤ འཁོད་
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀོད་རྒྱའྱི་ནང་སྙན་ཐོར་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་ཙམ་ལས་རྱིས་བསུབ་གནང་སྐོར་
གསལ་ཆ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ན་གཙང་བཟོ་གནང་དགོས།

༤་ཇ་༡༠༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༨ ལ་རྱིས་སྙན་ཨང་ ༦་༡་༡། ༢༠༽ དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་་༡༣ ལ་རྱིས་སྙན་ ༥་༡།
༡༢༽ ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའུ་ཡོག་ཐུབ་བསན་ཐོགས་མྤེད་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༠༨།༠༤ འཁོད་བཀའ་
དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀོད་རྒྱའྱི་ནང་སྙན་ཐོར་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་ཙམ་ལས་རྱིས་བསུབ་གནང་སྐོར་གསལ་ཆ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག་ན་གཙང་བཟོ་གནང་དགོས།
༥༽

ལས་བྱྤེད་གསོལ་ཚང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༣
༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༧

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། གཞུང་གྱི་ལས་ཤག་སྒྤེར་བྤེད་བྱས་པའྱི་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ལ་རྱིས་སྙན་ ༣་༢།

དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ལ་རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། ཟ་འབྲུའྱི་རྱིགས་ལ་ཟོག་དྤེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣།
སྱིག་འགལ་གྱིས་གསོལ་སོན་དང་ཕག་རགས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། ཉྱིན་རྤེའྱི་ཞལ་ལག་གྱི་ཡོང་འབབ་ཐད་སངས་འཛིན་
ཞན་སྐོར། ༣་༦ཁ༽བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི ་སོང་སྐོར། ༣་༧། གསོལ་ཚིགས་འབུལ་ཕོགས་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་
ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༥་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱི་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣་ལ་རྱིས་སྙན་ ༣་༤ དང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ལ་རྱིས་སྙན་ཨང་ ༡་༢་

༤། སྐྱྤེད་ཁལ་གོང་གུན་རག་བཞྱིན་མ་དངུལ་གནང་བའྱི་སྐོར། རྱི་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣་ལ་རྱིས་སྙན་ ༣་༦་ ཀ ་དང་། རྱིས་ལོ་
༢༠༡༣་་་༡༤ ལ་རྱིས་སྙན་ཨང་ ༡་༢་༥། བྱུང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་བྱུང་སྐོར། ༣་༤།
སོ་ཚལ་ཉོ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར།
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༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཟ་འབྲུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཟོག་དྤེབ་ཐོ་གཞུང་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༢་༠། ཀ་

ནས་ཏ་བར་རྱིས་གསལ་སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༥་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།

ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༡

༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་གངས་ ༡༣ མ་ཚང་བའྱི་ཐད་རྱིས་ལམ་དང་མཐུན་པའྱི་སྒོ་
ནས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༦༽

འཆར་འགོད་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤

༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྒོར་ ༡༠༠༠།༠༠ རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༣། གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ངྤེས་ཅན་བསྡུ་

དངུལ་འབུལ་འབབ་གཅོག་འཐྤེན་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ཕག་བསར་མ་འཁྤེལ་བའྱི་སྐོར།
༦་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ་རྱིས་སྙན་ ༣་༢། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལ་རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། དང་

བངས་དཔྱ་དངུལ་སྱིག་མཐུན་བཞྱིན་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༤། ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་
ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ངྤེས་པར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༡
༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོའ ་ི ནང་ལས་བྱྤེད་རྣམས་ཀྱིས་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྐོར་
འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་ཟུར་པར་མུ་མཐུད་བདའ་འདྤེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༽

ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་ར། རྱིལ་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤

༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༦
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༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡་༥། ས་ཁང་བཙོང་པའྱི་ཁྤེ་གོང་སྐོར། ༣་༡། དུས་བཀག་སྐྱྤེད་བཅོལ་སྐྱྤེད་འབབ་གོང་གུན་

སྐོར། ༣་༢། གུན་གསབ་གུང་གསྤེང་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། རྒྱ་གར་
ཆྤེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། བྱུང་བཀའ་འཁོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་གནས་སངས། ༡༽ ལས་བྱྤེད་བགྤེས་ཡོལ་འཚོ་སྣོན་སྐོར། ༢༽ དངུལ་ཁང་སྐྱྤེད་དང་དངུལ་ཁང་གའྱི་སྐོར།

སོང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་གནས་སངས། སྣུམ་འཁོར་སྣུམ་རྱིན་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ལོའ ་ི སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་གནས་སངས། ༡༽ དངུལ་ཁང་སྐྱྤེད་དང་དངུལ་ཁང་གའྱི་སྐོར། ༢༽ ཞལ་འདྤེབས་སྐོར།
༧་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༦

༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་སྐྱྤེད་འབབ་སྒོར་ ༡༤༣༠།༠༠ འབྤེལ་ཡོད་ལ་འབྤེལ་ལམ་གྱིས་མུ་མཐུད་བདའ་
འདྤེད་བྱ་དགོས།

༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། ༡༽ འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་འཕྲོས་སྒོར་ ༡༦༡༧༣༣།༠༠ འབྤེལ་ཡོད་ལ་འབྤེལ་ལམ་གྱིས་
ཕྱིར་སློག་ཡོང་ཐབས་སུ་མུ་མཐུད་བདའ་འདྤེད་གནང་དགོས།

༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣།༢༽ འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༩༠༧༠།༠༠ འབྤེལ་ཡོད་ལ་འབྤེལ་ལམ་གྱིས་བདའ་འདྤེད་
མུ་མཐུད་གནང་དགོས།

༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་

འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ དང་ ༣
པ་འགལ་བར་སོང་ནང་གསྤེས་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གནང་དགོས།

༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་འཕྲོས་སྒོར་ ༡༨༦༥༠༥།༠༠ འབྤེལ་ཡོད་ལ་འབྤེལ་ལམ་གྱིས་བདའ་འདྤེད་མུ་
མཐུད་གནང་དགོས།

༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་སྒོར་ ༢༢༢༢།༣༦ རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སོན་ལྟར་འཕྲལ་དུ་གཙང་བཟོ་དགོས་
རྒྱུ།

༨༽

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྱིལ་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤

༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༨
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༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༢ ལོའ ་ི རྱིས་སྙན་ ༥། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལོའ ་ི རྱིས་སྙན་ ༦། བསྡུ་

དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༨་ག༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པར་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢། གྲུབ་འབས་གནས་སངས་སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། དངུལ་

རང་ཉར་ཚད་སྱིག་འགལ་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། དངུལ་ཁང་འདུམ་འགྱིག་རྱིས་ཤོག་བཟོས་མྤེད་པའྱི་སྐྱོན་སྐོར། ༣་༥།
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༦། འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐྱོན་སྐོར། ༥་༡། སྱིར་བཏང་

གནས་སངས་སྐོར། ༥་༣། ཡོང་རྤེ་བལ་བ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༥་༤། ཡོང་རྤེ་བལ་བ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐོར།
༥་༥། ཡོང་རྤེ་བལ་བ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༥་༦། ཡོང་རྤེ་བལ་བ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐོར།
༨་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧།༡༽ ༤་༢།

༨་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། ༡༽ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་སྤྲོད་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་སྐོར། ༤་༢། དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་སུ་སྤྲོད་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་སྐོར།
༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།

ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༤

༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། རྱིས་ཟུར་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ནས་ཡོང་བསད་ཨ་སྒོར་ ༣༦༡༠།༠༠ དོ་བདག་ལ་འབྤེལ་ལམ་གྱིས་
མགོགས་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ་དང་། རྱིས་ཟུར་བདྤེ་ཆྤེན་ཆོས་སྐྱྱིད་ཀྱི་རྱིས་ཆད་དངོས་བདྤེན་ཡྱིན་མྱིན་
མ་འོངས་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༧།༢༽ ཁལ་སློབ་སོན་པར་འབྤེལ་ལམ་ཞུས་ཏྤེ་སྤྲོད་བསད་ཡོད་མྤེད་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ།

༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༢ ལོའ ་ི རྱིས་སྙན་ ༣་༡། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལོའ ་ི ༤་༡ ཡོང་བསད་ཐད།
ཚོགས་ཆུང་ཆྤེད་བཙུགས་ཀྱིས་འཕྲལ་མར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༢། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལོར་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རའྱི་ཆྤེད་རྒྱུན་གོན་ལོགས་
སུ་སོན་རྱིས་ནང་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་མྤེད་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་གལ།
༩༽

ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤

༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༣
༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐོ་གཞུང་ནང་གནས་སྐབས་ས་འདོན་སྤྲོད་

བསད་སྐོར། ༥་༡་༠། ཡོང་བསད་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༩་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣
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རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༢ ལ་ ༣་༡། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལ་ ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་

པའྱི་འབབ་གོན་སྐོར། ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་གྱི་གནད་དོན་སྐོར།

༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་གྱི་འགོ་སོང་གཏོང་དམྱིགས་སྐོར། ༣་༡། འདུམ་འགྱིག་རྱིས་

བཅོས་སྐོར། ༣་༣། མཐའ་མའྱི་རྱིས་ཁ་བཟོས་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། དངུལ་བརྤེས་ཁ་ཤོག་ནང་གསལ་ལྟར་རྱིས་ཁུར་

ཞུས་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་གནས་སངས་སྐོར། ༣་༨།
དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་རྱིག་གཞུང་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༥་༡།
ངྤེས་མྤེད་ཞལ་འདྤེབས་ཀྱི་ལག་དྤེབ་སོན་པོའ ་ི སར་ཐམ་སྐོར། ༥་༢། ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁ་དང་རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་

གཉྱིས་ཀྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་དངོས་བྱུང་སོང་གནས་སངས་སྐོར། ༦་༡། རོགས་དངུལ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་
སྐོར།

༩་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། ༣་༦། ༤་༡་༠།
༩་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༧

༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། MYOB མཉྤེན་ཆས་ནང་གསལ་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཏོན་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མ་མཐུན་
པའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར་གོང་རྱིམ་ལ་གནད་དོན་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཏྤེ་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ།

༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་པ་སྱིག་དོན་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་

ཆྤེད་འབྤེལ་ཡོད་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་འབུལ་ཞུས་འདུག་ཀང་། དྤེ་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་
མྤེད་གསལ་ཆ་མྱི་འདུག་ན་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་གནང་གལ།

༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན ༣་༦། བོད་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་དུས་སོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རོགས་དངུལ་འཕྲལ་མར་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་
ལྟར་རྱིས་བཅོས་ཞུ་དགོས།

༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༩། གོང་རྱིམ་ལ་གནད་དོན་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཏྤེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༠ འཕྲོས་ལྷག་ཨོ་སྒོར་ ༨༤༠།༩༩ བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། འཕྲོས་ལྷག་སྤྲོད་དགོས་ཡོད་མྤེད་མགོགས་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༦་༢། གོང་རྱིམ་ལ་གནད་དོན་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཏྤེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༽ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤
༡༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༤
༡༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཁལ་ཆ་ཚང་མ་ཕུལ་བའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་སྐོར། ༣་༢།

གསོལ་ཕོགས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་ཏྤེ་སུད་སྒོར་ ༡༧༨༠།༠༠ གནང་བ་ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༦།
ཕྱི་དྱིལ་ལས་བྱྤེད་དགྤེ་འདུན་ཆོས་འཕྤེལ་མྱིང་ཐོག་སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༠ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་

བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར།

༡༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༡་༡།༢༽ ༣༽ ༤༽ ༥༽ ༧༽ སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༥། བསྡུ་

དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༡༠་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༡།༡༽ ༤་༡་༡།༦༽
༡༠་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༦

༡༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། ༼ཀ༽ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར་རྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་
རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་ལྟར་གནང་དགོས།

༡༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། འགྱིམ་འགྲུལ་ཉྤེན་སྲུང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐོར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འདྱི་བྱ་འདྱི་མྱིན་
གསལ་བཟོ་དགོས་གལ།

༡༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། ༼ཀ༽ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འཕར་སོང་སྒོར་ ༣༨༠༣།༧༣ གཙང་བཟོ་
དགོས་གལ།

༡༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། ༼ཁ༽ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འཕར་སོང་སྒོར་ ༧༠༠༠།༠༠ གཙང་བཟོ་
དགོས་གལ།

༡༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༡།༡༽ བོད་གནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ལ་སྤྲོད་བསད་སྒོར་ ༣༡།༢༥ མགོགས་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༠་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༡།༦༽ དོན་ཟུར་འཆྱི་མྤེད་རྱིག་འཛིན་ལ་སྤྲོད་བསད་སྒོར་ ༤༣།༤༥ མགོགས་མྱུར་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༽

ཧར་པ་སྤུར་ས་འགོ་ལས་ཁང་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཁན་ཝ་ལ་ཁྤེ་ར་སན་ཁང་།
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༡༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༡༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་ལག་བསར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་

སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༡་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ཨར་པོའ ་ི ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཆོད་གན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཨར་ལས་འཛུགས་

སྐྲུན་སྐོར།

༡༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་སྒོར་ ༤༨༦༡༨།༠༠ བར་ཁད་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༢་༢། སག་སག་དང་

འབྤེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༡་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༢༽ མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༡༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༧
༡༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ཆད་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༢། སན་ཟོག་བྤེད་མྤེད་དང་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཚར་བའྱི་

མ་གནས་སྒོར་ ༢༩༤༨།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༡༢་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། བྤེད་སོད་མྤེད་པའྱི་སན་མུ་མཐུད་ཉར་འཇོག་གནང་སྐོར། ༣་༤། བཀའ་འཁོལ་ལས་

བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་ནང་གསལ་གྱི་དངུལ་འབབ་དང་ངོ་སོང་གཉྱིས་མྱི་མཚུངས་པའྱི་

སྐོར། ༣་༡། ཟུར་རྱིས་ཉར་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། ལས་དབུས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། རྱིས་
ཁར་བཅོས་སྱིག་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༡༢་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༦
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༡༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་བརྤེ་ལྤེན་ཐད། ས་ཆ་བརྤེ་ལྤེན་དང་མྱིང་སྒྱུར་སོགས་ཀྱི་གནས་
སངས་གཙང་མ་བཟོས་ཏྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་རྤེས་མའྱི་སྐབས་མྱིག་སོན་བྱ་དགོས།

༡༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་རྤེས་མའྱི་སྐབས་རྒྱུ་
མཚན་ཁུངས་འཕྤེར་དང་བཅས་གསལ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སོན་ལྟར་ཕག་བསར་གནང་མྤེད་པ་དང་། ལས་བྱྤེད་གསོལ་ཕོགས་གཙང་
བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་གཙང་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་དྤེ་དོན་དགོས་རྒྱུ།

༡༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་བསད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།
༡༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ལྷག་བསད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

༡༢་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ་ལྷག་འཕྲོས་སྒོར་ ༥༢༨༦།༠༠ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ནང་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་
བ་ལྟར་དྤེ་དོན་དགོས་རྒྱུ།

༡༣༽ ཧར་པ་སྤུར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤
༡༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༠
༡༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་ལག་བསར་གནང་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་

བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༣་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ཨར་པོའ ་ི ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཆོད་གན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་སྐོར།
༡༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལམ་སོན་ལྟར་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཆུ་རགས་རྱིག་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་

སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༣་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༢
༡༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། འབབ་ཁལ་སྒོར་ ༥༠༩༢།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། དངོས་འབྤེལ་རག་ཐབས་བལ་བ་

ཡ ྱི ན ་ ཚ ེ ་ ད པ ལ ་ ལྡ ན ་ བ ཀ འ ་ཤ ག ་ ག ྱི ས ་ ཕ ྱི ་ ལ ོ ༢ ༠ ༠ ༦ ། ༡ ༡ ། ༡ ༧ འ ཁ ོ ད ་ ཡ ྱི ག ་ ཨ ང ་ བ ཀ འ །
༡༤༢༦༩༼༦༽༢༠༠༦་་་༧ ར་འཛིན་ལམ་སོན་ལྟར་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༢༨༡༦༩༨།༠༠ ཡོད་པ་ལས་གཙང་བཟོ་ཞུས་འཕྲོས་སྒོར་ ༡༢༢༢༢།༠༠
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
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༡༤༽ སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༥

༡༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༠
༡༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༠། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དང་འབྤེལ་མྤེད་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར། ༣་༢་༠། འབོལ་གདན་མ་གནས་ཁ་

གསལ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༡༤་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣་༠། ལས་བྱྤེད་སྒྤེར་ཆྤེད་ས་འདོན་དང་གསོལ་ཕོགས་ས་འདོན་ཞུས་སྩལ་སྐོར། ༣་༤་༠།

བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར།

༡༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༨༡༠༩༧༤།༠༠ སྐོར།
༡༤་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༡
༡༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། བལ་ཡུལ་སྣྤེ་ལྤེན་ཡན་ལག་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་རྡོ་རྤེ་དག་འདུལ་གྱི་

གསོག་དངུལ་སྤྲོད་བསད་སྒོར་ ༤༠༦༥༡།༠༠ འདུག་པ་དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ནང་དོ་བདག་རད་འཚོལ་གྱིས་
སྤྲོད་ཐབས་གནང་དགོས་པ་དང་། རད་འཚོལ་མ་ཐུབ་ཚེ་རྱིས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༡༥༽ སྤེ་ལྡུན་བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༥

༡༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༡༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཟུར་རྱིས་སྐོར།་
༡༥་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༠
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རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༽ ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་སན་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༡༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༩
༡༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐྱོན་སྐོར། ༣་༣་༤། འགན་དཀྲྱི་ལམ་ལུགས་

ཀྱི་སན་ཟོག་སྒོར་ ༨༧༠།༠༠ ཆད་པའྱི་སྐོར།

༡༦་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། འབབ་ཁལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།

༣་༢། སྒོར་ ༨༤༤༧།༠༠ འབབ་ཀྱི་སྐྱྤེད་ཁལ་ཞུ་ལྤེན་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་གྱི་བུ་དྤེབ་

Side Register བདག་ཉར་གནང་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། སྒོར་ ༥༨༦༢།༠༠ འབབ་ཁལ་གྱི་ཐོབ་ཁ་གཅྱིག་ལ་སོང་ཉྱིས་

ཟློས་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།
༡༦་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥།

༡༦་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། རོགས་དངུལ་བྤེད་སོད་བྱ་བསད་སྐོར།

༡༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༧

༡༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། འབབ་ཁལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦
པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༡༡༦་ཆ ༡༽ ནང་གསལ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༩་་་༡༠ ལོའ ་ི འབབ་ཁལ་སྒོར་
༡༡༢༥༡།༠༠ དྤེ་དག་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༡ ལོའ ་ི ནང་ཕྱིར་སློག་བྱུང་ཞྤེས་རྱིས་ཞྱིབ་པར་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་དང་།
ད་ཆ་ཕྱིར་སློག་ཡོང་རྤེ་བལ་ལུགས་འགྤེལ་བརོད་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེ་དག་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བར་སོང་།
འབྤེལ་ཆགས་རྱིས་པ་བོ་བཟང་མཚོ་མོ་དང་། སན་ཁང་འགན་འཛིན་ངག་དབང་ཐུབ་བསན་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་
མཇལ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་བ་བཞྱིན་ལག་བསར་ངྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མྤེད་པའྱི་ཐད། རྤེས་ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་སོན་ངྤེས་པར་དུ་རྱིས་བཅོས་
ཞུ་དགོས།

༡༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མྤེད་པའྱི ་ཐད། རྤེས་ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་སོན་ངྤེས་པར་དུ་མཐུན་
ཐབས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། རྒྱ་གར་ཆྤེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་གའྱི་རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། རྤེས་
ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་སོན་ངྤེས་པར་དུ་མཐུན་ཐབས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
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༡༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། ར་དགོངས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ཐོབ་ཆ་རྱིས་འཁུར་
ཞུས་པའྱི་སྒོར་ ༤༧༣༠༠།༠༠ སན་པ་ཟུར་པ་བཀྲ་ཤྱིས་རྡོ་རྤེར་བདའ་འདྤེད་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༦་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦། དབུས་ས་གཉྱིས་དབར་ས་འདོན་ཞྱིབ་བསྡུར་གནང་སོལ་མྤེད་པའྱི་ཐད། ལམ་ལུགས་ལྟར་
ངྤེས་པར་ཞྱིབ་བསྡུར་དགོས་རྒྱུ།

༡༦་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ལྷག་མ་སྒོར་ ༢༨༢༥༤།༧༡ གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༡༧༽ རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༡༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤༡
༡༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཆོད་གན་བསྐྱར་བསྐོ་གནང་ཚེས་དུས་འགངས་སོང་སྐོར། ༡་༢་༥། རྒས་ཤག་བྤེད་སོད་

མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། གསོག་དངུལ་ཕྱིར་འབུལ་གནང་ཕོགས་འགྱིགས་མྱིན་སྐོར། ༡་༢་༧་༡། ཨར་ལས་བོགས་
ལྤེན་པ་དང་མཉམ་གན་ཡྱི ག་བཞག་པ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧་༢། ཨར་ལས་དུས་ཐོག་མཇུག་སྱིལ་མ་བྱུང་བའྱི་

སྐོར། ༡་༢་༧་༣། དངུལ་སྤྲད་པ་གན་ཡྱིག་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་
གནང་བ་རྱིས་འཁུར་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། རྒས་ཤག་བྤེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༦། གོག་གྱི་གཏའ་འཇོག་ཡོང་
བསད་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༨་༢། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལྤེན་བྤེད་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་
སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༥་༢། གཙང་ཁྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༡༧་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། ཨར་རྒྱུ་ཟོག་དྤེབ་བྱིས་ཉར་

མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༢། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་དྤེབ་ནང་རྱིས་
འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་བྱུང་བའྱི་རོགས་དངུལ་རྣམས་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ངོ་བོར་རྱི ས་འཁུར་གནང་
མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། རྱིས་ལོ་སོ་སོའ ་ི འགོ་གོན་དུས་ཐོག་རྱིས་

འཁུར་ཞུས་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༨་༡། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཁག་ཅྱིག་ཁྱིམས་མཐུན་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༤་༢།
སྤྲོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ངྤེས་པར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།
༡༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ལས་བྱྤེད་གསོག་དངུལ་གྱི་

རྱིས་ཁ་ཉར་ཕོགས་ལ་བསམ་ཞྱིབ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༤་༡། རྱིས་མཇུག་སྐབས་ཟོག་བཤྤེར་མ་གནང་བའྱི་སྐྱོན་སྐོར། ༡་༢་
༥། གནམ་ཐོག་བསྐྱོད་རྒྱུ་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦་༡། ལས་བྱྤེད་དགོངས་ཞུའྱི་འགྤེངས་ཤོག་ཟུར་དུ་མྤེད་
སྐོར། ༡་༢་༦་༢། འགན་འཛིན་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་སྱིག་འགལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། བགྤེས་ཕོགས་ནས་

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་གཅོག་འཐྤེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༡། འགན་འཛིན་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་
ལྔའྱི་ཟུར་ཕོགས་འཕར་འཐོལ་བཞྤེས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ལམ་བར་གསོལ་ཚིགས་སྱིལ་འཛིན་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤།

འགྱིམ་འགྲུལ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཟོག་བཤྤེར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༦། ཆུ་མཛོད་
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གསར་རྒྱག་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར།༼ད་རྤེས་ཐྤེངས་གཅྱིག་འགྱིགས་པར་བཏང་ཡོད་ཀང་སླད་སྐྱོན་གནད་དྤེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་དགོས་རྒྱུ༽
༣་༨། བགྤེས་ཕོགས་ནས་ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་གཅོག་འཐྤེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།
༡༧་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༧

༡༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༧། རྱིས་མགོ་སོ་སོར་འགོ་གོན་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་
སྙན་སྤེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ངྤེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༨། སོང་ཁའྱི་སྤེང་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མྤེད་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སྤེང་གྱིས་ཐག་
གཅོད་ངྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། ལས་ཤག་གོག་རྱིན་གཞུང་གོན་ནང་བཏང་བའྱི་ཐད། ཆུ་གོག་རྱིན་འབབ་བསྡུ་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱིར་བསྐྱར་བཅོས་ངྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། རྱིས་ཆད་སྒོར་ ༢༡༢༥།༠༠ ཐོན་པའྱི་ཐད། འབྤེལ་ཡོད་རད་གཅོད་ཀྱིས་བསྡུ་བཞྤེས་ངྤེས་
གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་སྤེ་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ།

༡༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༦་༡། རོགས་དངུལ་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་འབུལ་འབབ་ཐད། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའྱི་ཐོག་སྙན་ཨང་ ༡༡ཀ་༢༽ ལྟར་ལག་བསར་དགོས་རྒྱུ།

༡༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༦་༢། གཙང་ཁྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་འབབ་ཐད་ངྤེས་པར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༡༨༽

འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༡༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༤
༡༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༧

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༦་༡། རྱིས་འབྤེལ་ལམ་སོན་དོན་ཚན་ ༧ ལག་བསར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༦་༢།

རྱིས་འབྤེལ་ལམ་སོན་དོན་ཚན་ ༢ ལག་བསར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་སྐོར།

༣་༣། དྤེབ་སྐྱྤེལ་མྤེད་པའྱི་ཚོགས་པར་རོགས་དངུལ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁའྱི་
ནང་རྱིས་འཁུར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། གཏན་འབྤེབས་ལམ་སོན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་
གསལ་ཁ་མྤེད་པའྱི་སྐོར།

༡༨་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༡། དུས་བཀག་སྐྱྤེད་བཅོལ་གྱི་སྐྱྤེད་ཁལ་འགྤེངས་ཤོག་བསྡུ་ལྤེན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢་༢།

དུས་བཀག་སྐྱྤེད་བཅོལ་ཐོག་དངུལ་སྐྱྤེད་གོང་གུན་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༨། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༤་
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༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར །
༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༡༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སྤྲོད་དགོས་མྤེད་པའྱི་སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༡་༢་༧། ཟབ་སོང་སྐབས་ཉྱིན་འཕར་མ་ཇྱི་སོང་

ལ་ཟུར་ཕོགས་ཞུས་སྤྲོད་སྐོར། ༡་༢་༨། སྱིག་འགལ་གྱིས་སོའ ་ི འགོ་གོན་ཞུས་སྤྲོད་སྐོར། ༡་༢་༡༡། ཁ་པར་གྱི་འགོ་གོན་ཞྱིབ་

ཕྲ་མྱིག་སོན་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་ས་གནས་སན་ཁང་བསྐྱར་བཟོའ ་ི ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར། ༣་༤། ས་
ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་ས་གནས་སུ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར། ༣་༧། ཛ་དག་སན་བཅོས་ཀྱི་འགོ་གོན་དང་

འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༨། དུས་བཀག་སྐྱྤེད་བཅོལ་ས་སྣུར་ཕྱིར་བཏོན་གྱི་དངུལ་སྐྱྤེད་གོང་གུན་ཕོགས་པའྱི་སྐོར། ༣་༩།
རྱིས་ནོར་གྱིས་འཕར་སོང་ཐད་སྒོར་ ༡༣༠༠།༠༠ སྒོར་ ༨༠༠།༠༠ སྒོར་ ༥༥༧༨།༠༠ རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༠།
རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྒོར་ ༡༦༡༡༨།༠༠ སྐོར།
༡༨་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ༡་༢་༥། ༤་༢།

༡༨་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། smart card ལས་གཞྱིར་སྒོར་༣,༠༨༡༩༢༦།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་བ་ཆུད་ཟོས་སུ་

ཕྱིན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། དྤེ་གའྱི་རྱིས་འབྤེལ་ལམ་སོན་ལྟར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༼༡་༢་༣། ཀ ༡༽མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པར་ལྷག་ཡོད།༽
༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༼༤་༢། ༣༽ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པར་ལྷག་ཡོད༽

༡༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༩

༡༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣།ཀ ༡༽ བསུ་ན་མདའ་སློབ་ཕྲུག་ ༢༠ ཛ་དག་སན་བཅོས་ཐད། འབྤེལ་ཡོད་ལ་འབྤེལ་ལམ་
གྱིས་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་ཐོབ་ཐབས་གནང་དགོས།

༡༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསྤེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བར། ནང་གསྤེས་ ༤ པར་གོང་གསལ་ནང་གསྤེས་དང་པོ་ནས་

གསུམ་པའྱི་བར་གང་རུང་དང་འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་འཚབ་ཆྤེ་
ཤོས་དྤེ་ཡྱིན་པས། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བྱྤེད་ངོས་བཟུང་ཐྤེར་འདོན་ཐོག་སྱིག་གཞྱི་

གཞྱིར་བཟུང་ཉྤེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༡༢།༢ ཅན་
འཕྲོད་བསྤེན་དྲུང་ཆྤེའྱི་མཚན་རགས་ཡོད་པའྱི་བཀོད་ཁབ་ནང་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཆྤེ་ཕྲ་

ཡོངས་ལ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་གསལ་འདུག་པ་ལས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཐྤེར་འདོན་བྱས་མྱི་འདུག་པས། སྱིག་གཞྱིའྱི་
དགོངས་དོན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཐྤེར་འདོན་གྱིས་ཕག་བསར་གནང་དགོས།

༡༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡༢་༡༠། ༢༽ འཕྲོད་བསྤེན་ལས་བྱྤེད་བསན་འཛིན་དབང་མོ་ནས་སྒོར་ ༤༡༠།༠༠ དང་། ༡་༢་༡༠།
༡༡༽ བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་སྒོར་ ༢༣༤༠།༠༠ ༡་༢་༡༠། ༡༣༽ དངུལ་གཉྤེར་ནོར་བུ་དབང་འདུས་

ནས་སྒོར་ ༧༣༩།༠༠ གཞན་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁའྱི་ནང་ ༡༽ ཟླ་བ་མཚམས་གཅོད་ནས་སྒོར་ ༣༧༡༩།༠༠
༣༽ ཕུར་བུ་སོལ་མ་ནས་སྒོར་ ༤༠༠།༠༠ བཅས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་བསྡུ་ལྤེན་ཟྱིན་པ་དགོས་
རྒྱུ།
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༡༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསྤེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་འགལ་འཛོལ་གྱུར་པར། ནང་གསྤེས་ ༤ པར་གོང་གསལ་ནང་གསྤེས་དང་པོ་ནས་

གསུམ་པའྱི་བར་གང་རུང་དང་འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་འཚབ་ཆྤེ་
ཤོས་དྤེ་ཡྱིན་པས། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བྱྤེད་ངོས་བཟུང་ཐྤེར་འདོན་ཐོག་སྱིག་གཞྱི་

གཞྱིར་བཟུང་ཉྤེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་ཀང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༡༢།༢ འཁོད་
འཕྲོད་བསྤེན་དྲུང་ཆྤེའྱི་མཚན་རགས་ཡོད་པའྱི་བཀོད་ཁབ་ནང་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཆྤེ་ཕྲ་

ཡོངས་ལ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་གསལ་འདུག་པ་ལས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཐྤེར་འདོན་བྱས་མྱི་འདུག་པས། སྱིག་གཞྱིའྱི་
དགོངས་དོན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཐྤེར་འདོན་གྱིས་ཕག་བསར་གནང་དགོས།

༡༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། འཕྲོད་བསྤེན་ཁབ་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་རྣམས་ཀྱི་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕོགས་ཐད། འཕར་འཐོལ་སོང་

བ་ལ་དྭགས་འཕྲོད་ལས་པ་སྐལ་བཟང་གཡང་སོལ་ནས་སྒོར་ ༧༥༠།༠༠ དང་། འཕྲོད་ལས་པ་ཟླ་བ་ཆོས་སོན་
ནས་སྒོར་ ༧༥༠།༠༠ བསན་འཛིན་སྒང་སན་ཞབས་ཆོས་ཉྱིད་ནས་སྒོར་ ༡༤༨༠།༠༠ བཅས་གང་མགོགས་
བསྡུ་བཞྤེས་ཐུབ་པ་དགོས།

༡༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། ལས་བྱྤེད་ཀྱི་གསོག་དངུལ་ཐད། ཁབ་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་གངས་ ༩༩ ལ་གསོག་དངུལ་འབབ་
སྒོར་ ༢,༦༣༠༤༣༩།༤༡ སྤྲོད་དགོས་ཡོད་མྤེད་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞྱིན་པ་ལྟར་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་
ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༨་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦།ག༽ མོན་གོ་སན་ཁང་གྱི་སན་ཞབས་ཚེ་རྱིང་ཆོས་སོན་ནས་སྒོར་ ༡༥༠༠།༠༠ དང་། འཕྲོད་

ལས་བསན་འཛིན་དཔལ་སོན་ནས་སྒོར་ ༩༠༠།༠༠ འཕྲོད་ལས་ཟླ་བ་ཆོས་སོན་ནས་སྒོར་ ༡༢༠༠།༠༠ མོན་གོ་
སན་ཞབས་ཚེ་རྱིང་ཆོས་སོན་ནས་སྒོར་ ༣༢༠༠།༠༠ སན་ལྷ་སན་ཁང་གྱི་ཁག་ལུད་བརག་དཔྱད་པ་བསོད་

ནམས་སོབས་རྒྱལ་ནས་སྒོར་ ༡༢༠༠། དྤེ་བཞྱིན་ ༣་༦།ང༽ རྒྱ་གར་ཁད་ལས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གནམ་གའྱི་བྱུང་
འཛིན་ནམ་ཐོབ་འཛིན་བཅས་ཀྱི་ཐད་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༨་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༩། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤེང་ལོར་ཀོ་ར་མང་ལ་གནས་བསོད་ལས་བྱྤེད་ཚེ་རྱིང་གཡང་སྐྱྱིད་ཀྱི་སན་
བཅོས་འགོ་གོན་ཕྱིར་སློག་དགོས་པ་སྒོར་ ༡༠༠༠།༠༠ གང་མགོགས་དོ་བདག་ལ་ངྤེས་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ།

༡༨་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢།༣༽ Posters བཟོ་ག་ ༣༤༥༣༩།༠༠ གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༩༽ སྒང་ཏོག་སཾ་བྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༡༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༣
༡༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༧

རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོའ ་ི རྱིས་སྙན་ ༣་༡། གཞུང་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། རྱིས་ལོ་

༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ ་ི རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། གཏའ་འཇོག་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༤༥༠༠ སྐོར། ༣་༡། སློབ་གྲྭའྱི་ཉལ་ཁང་རྱིང་པའྱི་ཁང་
པ་རྡྱིབ་ཉྤེན་སྐོར། ༣་༢། སློབ་ཕྲུག་བདྤེ་དོན་རྱིས་ཁའྱི་བྱུང་སོང་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་
བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༡༩་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
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༡༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སློབ་ཕྲུག་བདྤེ་དོན་རྱིས་ཁའྱི་བྱུང་སོང་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་སྐོར། ༣་༡།

སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་རྤེས་ཧྱིན་དྷྱིའྱི་དགྤེ་རྒན་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་བདག་ཉར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་ཁ་འཐུས་ཚང་མྤེད་

པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སློབ་ཕྲུག་བདྤེ་དོན་རྱིས་ཁའྱི་བྱུང་སོང་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།
༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༩་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༩་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢༠༽ སྱིར་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༣

༢༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༢
༢༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༠་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༤
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སློབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་མྱིང་སྒྱུར་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་དགོས་སྐོར།

༡་༢་༧། སྣུམ་འཁོར་བརྡབ་སྐྱོན་གྱི་འགོ་གོན་སྱི་དངུལ་ནས་བཏང་སྐོར། ༡་༢་༨། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་དྤེབ་ཉར་ཚགས་
མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། དངུལ་རང་སྒོར་ ༢༠༠༠༠།༠༠ བརྒལ་བའྱི་བུ་ལོན་ལྤེན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེའྱི་

རྱིས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༢། ཕྲུ་གུའྱི་ཅ་དངོས་འབུལ་བསད་ག་སྒྱུར་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡།
རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལྤེན་གནང་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༡། ཁྱིམས་མཐུན་གན་ཡྱིག་སོན་ཚུད་ནས་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༣་༢་༢། ཨར་ལས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཅ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་པ་ཁག་ཟོག་དྤེབ་ནང་བྱིས་ཉར་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། འགོ་
གོན་གྱི་རྒྱབ་རྤེན་ཁ་གསལ་མྤེད་སྐོར། ༣་༤། དཔྤེ་དྤེབ་གསར་པ་བྤེད་མྤེད་ལུས་པ་དང་ཟོག་རོའ ་ི མཉམ་བཙོང་པའྱི་སྐོར།

༣་༥། འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། བུ་ལོན་སྒྲུབ་མཇལ་དངུལ་རང་སྒོར་ ༢༠༠༠༠།༠༠
བརྒལ་ཏྤེ་བངས་པའྱི་སྐོར།

༢༠་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༠་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠

103

རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༨
༢༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སློབ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་
པའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ།

༢༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། དཔྱ་ཁལ་ལུགས་མཐུན་གཅོག་འཐྤེན་མ་གནང་བའྱི་ཐད། དཔྱ་ཁལ་ལུགས་མཐུན་གཅོག་
འཐྤེན་མ་གནང་བའྱི་འཕྲོས་སྒོར་ ༢༤༦༦།༠༠ གཅོག་འཐྤེན་ཞུ་ཡུལ་དོ་བདག་ས་གནས་སུ་མྤེད་ཚེ་རྱིས་ལམ་
ལྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༢༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྤེད་པའྱི་ཐད། འཕྲོས་སྒོར་ ༡༢༨༠།༠༠ ལན་གསལ་ལྟར་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་རྤེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སོན་བྱ་དགོས།

༢༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། སྱིག་གཞྱི་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། སྒོར་ ༥༡,༠༠༠།༠༠ གནང་བ་དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་
གྱི་རྱིས་ཀྱི་ལམ་སོན་ལྟར་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ།

༢༠་ཇ་༥༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༢་༡༡། སློབ ་གྲྭའྱི་ རྒྱུན་གོ ན་སོ ན་རྱིས ་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྱི ག་འགལ་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་ངྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༢༠་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་
ངྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༢༠་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཆ་ཚང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༢༠་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཆ་ཚང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༢༡༽ ཏྱི་ཛུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༢༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥༤
༢༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༦

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། Help-Age རོགས་ཚོགས་རྱིས་ཁ་འགོད་ཉར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༢།

དངུལ་ཁང་ནང་སྒོར་ ༥༠༠༠།༠༠ འབྱོར་བར་བརད་ཞྱིབ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༦། དུས་བཀག་སྐྱྤེད་བཅོལ་ལ་འབབ་ཁལ་

གཅོག་འཐྤེན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༨། གཞུང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་གནས་སངས་སྐོར། ༡་༢་༩། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་
ནམ་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལུད་དོང་བྤེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཞྱིང་པའྱི་ལག་འཁྤེར་

སྐོར། ༡་༢་༡༡། The Charitable Foundation, Australia རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟར་གནང་
དགོས་སྐོར། ༡་༢་༡༢། ཕྱི་རྒྱལ་དངོས་དངུལ་ཐད་ཀར་ཞུ་ལྤེན་མྱི་ཆོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༣། དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སྤེལ་
ཚོགས་པའྱི་ས་གནས་ལས་བྱྤེད་ལ་གསོལ་ཕོགས་གཅྱིག་མཚུངས་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༥། རྱིས་ཁ་བཟོ་བཏོན་མ་བྱུང་

བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༦། དངུལ་ཁང་ཨང་ ༡༡༣༢༠༠༠༠༣༨ འགུལ་མྤེད་ལུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༧། བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་
གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྒོར་ ༥༩༢༢།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༢། དངུལ་རང་
ཕོན་ཆྤེ་རྒྱུན་ཉར་བྱས་སྐོར། ༣་༣། དངུལ་གཉྤེར་ནས་སྒོར་ ༣༠༠༩༣།༤༥ དངུལ་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། རོགས་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱུན་གནས་ཚགས་ཚུད་མྤེད་སྐོར།
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༢༡་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༦

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། གཏའ་འཇོག་དང་མ་ཤས་བྱུང་

འཛིན་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། སློབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ཁག་གཉྱིས་སམ་གསུམ་ནས་ཐོབ་མྱིན་སྐོར། ༡་༢་༡༤།
སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༨། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་བཏང་བ་ངོས་

ལྤེན་ཞུས་སྐོར། ༡་༢་༡༩། དངུལ་འདུམ་འགྱིག་གྱིས་རྱིས་ཤོག་ནང་སྒོར་ ༣༤༦༥།༠༠ རྤེད་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣།
དངུལ་གཉྤེར་ནས་སྒོར་ ༣༠༠༩༣།༤༥ དངུལ་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་

སྐོར། ༣་༥། སློབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ཁག་རོགས་ཚོགས་གཉྱིས་ནས་ཐོབ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། གཏན་འཇགས་ཕོགས་
བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༨།ཀ༽སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༨།ཁ༽སོན་

རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༩། བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་
ལྷག་མ་རྣམས་འཕྲལ་མར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་འཕྲལ་མར་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༢༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཀ༽ཆྤེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་འཐུས་གཙང་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཁ༽ལས་

གཞྱིའྱི་ས་འདོན་ལྷག་བསད་དུས་ཐོག་རྱིས་གཙང་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢།ཀ༽སངས་འཛིན་གན་ཡྱིག་བཞག་མྤེད་པའྱི་

སྐོར། ༣་༢།ཁ༽ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆའྱི་ཟོག་དྤེབ་བྱིས ་ཉར་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢།ག༽བོགས་ལྤེན་པ་ནས་ TDS གཅོག་འཐྤེན་
མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢།ཀ༽རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལྤེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལྤེན་བྤེད་

ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ (FCRA,2010) དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༦། སྱིག་འགལ་ཐོག་ལས་བྱྤེད་གསོག་དངུལ་ཕྱིར་སློག་
གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༧། ཡོང་འབབ་རྱིས་འཁུར་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། ར་འཛིན་དང་འགལ་འཛོལ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་
འཕར་འཐོལ་སོང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༣། དངོས་ཟོག་མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་ཟོག་དྤེབ་ནང་དྤེབ་བཀོད་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར།
༢༡་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢།ང༽ ༣་༩།

༢༡་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢།ང༽ འགྱིག་ཤྱིང་གསར་འདྤེབས་སྐོར། ༣་༩། ཆག་ཡང་ཐོག་སློབ་འཇུག་གནང་ཡང་སློབ་ཡོན་
འབུལ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར།

༢༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༩

༢༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་
༤ ལྟར་ལག་བསར་དགོས་རྒྱུ།

༢༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སོན་ལྟར་ཡོང་བསད་རྱིས་བསུབ་དང་དངུལ་ལྷག་ག་སྒྱུར་འཐུས་གཙང་

མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་ངོ་བཤུས་བཏང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་གཙང་
བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
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༢༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། ཅྤེག་འཛིན་དང་ཌབ་འཛིན་གནང་ཕོགས་ཐད། དངུལ་རང་སྒོར་ ༢༠༠༠༠།༠༠ ལས་བརྒལ་
ཏྤེ་ སྤྲད་མྱི་ཆོག་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཀོད་ཁབ་དྤེ། མ་འོངས་པར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཀོད་ཁབ་རལ་གྱི་གནམ་
གཡུག་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལའང་དགོངས་བཞྤེས་གནང་གལ།

༢༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༨། འཚོ་སྣོན་སྤྲོད་བསད་དང་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་ཐད། རོགས་ཚོགས་ལ་འབྤེལ་ལམ་
གྱིས་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་འགལ་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ།

༢༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༢། བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཕྱིར་བཙོང་ཐད། མཉམ་འབྤེལ་ལ་ཡྱིག་
ཆུང་བཏང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༡་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་འཕྲོས་ལྷག་སྒོར་ ༢༨༤༨༠།༥༥ གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།
༢༡་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་ལྷག་སྒོར་ ༣༨༨༢༠།༠༣ གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།

༢༡་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འཕྲོས་ལྷག་སྒོར་ ༧༢༧།༠༠ གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།
༢༢༽ ཏྱི་ཛུ་ས་འགོ་ལས་ཁང་ཁབ་འོག་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༢༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༢༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༢་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡།ཀ༽རྱིས་ཁ་བཟོ་བཏོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།
༢༢་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༢་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༤

༢༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༡།ཁ༽སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མྤེད་པའྱི་སོང་ཐད། རྤེས་ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སྱིལ་འཛིན་ཡོངས་
རོགས་མྱིག་སོན་བྱ་དགོས།

༢༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད ་ལ་སྱིག་འགལ་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ།

༢༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༣། བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཐད། དངོས་འབྤེལ་ཇྱི་ཡྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་
གྱིས་རྤེས་ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སོན་དགོས་རྒྱུ།
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༢༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་དང་ ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༢༣༽ བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁྤེལ་གངས་ཅན་བདྤེ་ར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢

༢༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༦
༢༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༩

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། མ་དངུལ་སངས་འཛིན་སྐོར། ༡་༢་༦། བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་ག་སྒྱུར་སྐོར། ༡་༢་༧།

དཔྤེ་དྤེབ་བགོས་འགྤེམས་ཞུ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༡༦། གོས་ཆོད་མྤེད་པར་ཁང་ཁུངས་བོགས་མར་བཏང་སྐོར། ༣་༡་༠།

གངས་བདྤེའྱི་ཁབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཕུགས་གཏན་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་སྐོར། ༣་༢་༠། དབུས་འཕྲོད་
བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནང་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལག་བསར་དགོས་སྐོར། ༣་༥་༠། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་

བྱྤེད་ཀྱི་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༦་༠། སྐམ་གོག་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བ་བྤེད་མྤེད་དུ་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་
བསད་སྐོར།

༢༣་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་བྱྤེད་གསོལ་ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༤། རོགས་དངུལ་རྱིས་

འཁུར་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༨། གཟྱིགས་གསོལ་སྤྲོད་བསད་ཆ་མཐུན་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༩། གསལ་ཁ་མྤེད་པའྱི་
དངུལ་ཁང་ནང་བྱུང་རད་ཞྱིབ་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་
གོན་སྐོར། ༡་༢་༡༡། ལོ་མང་སོང་བའྱི་སློབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཁག་བཅས་བགོ་འགྤེམས་ཞུ་བསད་

སྐོར། ༡་༢་༡༢། སྱིལ་འཛིན་སོང་ཁ་མཉམ་སར་མྤེད་སྐོར། ༡་༢་༡༣། སློབ་ཡོན་ཡོང་འབབ་ཁོངས་རྱིས་ཁུར་གནང་བའྱི་

སྐོར། ༡་༢་༡༥། སློབ་ཕྲུག་གྱི་མྱིང་ཐོག་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ནས་རོགས་དངུལ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༧། རྱིས་པས་
རྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་བྱ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༡༨། སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དྤེབ་བྱིས་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤་༠། སོན་
རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཤུགས་ཆྤེ་ཡོད་པའྱི་སྐོར། ༣་༧་༠། མ་ནང་བོ་འཕྤེལ་གྱིང་གྱི་འགོ་གོན་སངས་
འཛིན་སྐོར། ༤་༢་༠། སྤྲོད་བསད་དང་རོགས་དངུལ་བྤེད་སོད་བྱ་བསད་སྐོར།
༢༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བྱུང་འཛིན་བསྡུ་བཞྤེས་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། སྤེ་ཚན་ཁག་དང་སྤྲོད་བསད་དང་ཡོང་

བསད་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༦། བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་ག་སྒྱུར་སྐོར། ༡་༢་༡༥། གོས་ཆོད་མྤེད་པར་ཁང་ཁུངས་
བོགས་མར་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༨། གངས་བདྤེའྱི་ཁབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཕུགས་རྤེན་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཐག་

གཅོད་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༩། དབུས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནང་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལག་
བསར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༠། འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐྤེན་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༣་༡། ལོ་གཅྱིག་འདས་ཟྱིན་པའྱི་

རྤེས་སུའང་རྱིས་ཁ་བཟོ་བཏོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་
ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༢༣་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༣་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
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རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༤
༢༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། མ་དངུལ་སངས་འཛིན་ཐད། སྙན་ཐོའ ་ི ལན་འདྤེབས་སུ་འཐུས་པའྱི་ཁོངས་སུ་གསལ་ཡོད་
གནས་བཀོད་འདུག་ན། རྱིས་ཞྱིབ་རྤེས་མའྱི་སྐབས་དངོས་བདྤེན་ཇྱི་ཡྱིན་མྱིག་སོན་བྱ་དགོས།

༢༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༣། གངས་བདྤེའྱི་ཁབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་མ་གནས་རྱིས་ཁའྱི་ནང་གསལ་མྤེད་
པའྱི་ཐད། ཁྱིམས་རོད་པར་སློབ་སོན་ཞུས་ཏྤེ་གང་མགོགས་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ།

༢༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢༢། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ།
༢༤༽ བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁྤེལ་ཕུན་ཚོགས་བཟོ་གྲྭ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤
༢༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༤
༢༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༤་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་རམ་སྐོར། ༡་༢་༣། གཞུང་གྱི་སག་སག་ཨང་ ༣༤༣༢ ཅན་

གྱི་སྐོར། ༣་༡། ལས་བཅར་ཐོ་དྤེབ་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ནད་དགོངས་ཞུ་ཕོགས་ཐད་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་

མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཐད་ཀར་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༦།
སྐྱྤེད་ཆུང་ཐོག་དུས་བཀག་སྐྱྤེད་བཅོལ་བཞག་པའྱི་གོང་གུན་སྐོར།
༢༤་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༤་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༨

༢༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ལ་སངས་འཛིན་དགོས་པའྱི་ཐད། ས་འགོ་ཟུར་པ་ལས་ཚབ་འཆྱི་མྤེད་
རྡོ་རྤེ་ནས་ཡོང་བསད་བལ་སྒོར་ ༡༣༥༣༧།༥༥ དོ་བདག་རད་འཚོལ་གྱིས་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་
རྒྱུ།

༢༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། ནད་དགོངས་ལྷག་འཕྲོས་དངུལ་སྒྱུར་བྱས་པ་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལས་བྱྤེད་པ་
སངས་ཆོས་རྒྱལ་ནས་སྒོར་ ༤༦༥༢།༩༠ གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ནད་དགོངས་བསྩལ་
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ཕོགས་ཐད་ཁ་གསལ་ཡོང་ཆྤེད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་སྱིག་གཞྱིར་བསྐྱར་བཅོས་ངྤེས་པར་དགོས་
རྒྱུ།

༢༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དགོས་པའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་མྤེད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་སྐྱོན་

གནད་མང་དག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག་ན། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་
ཟྱིན་པ་དགོས།

༢༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོར་ Reserve Fund བགོས་འགྤེམས་ཞུས་ཆོག་མྱིན་སྱིག་གཞྱིར་
གསལ་ཆ་མྤེད་པའྱི་ཐད། ར་བའྱི་བཟོ་གྲྭའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་མྱི་ཚོའྱི་བདྤེ་དོན་དང་མཐུན་རྤེན་སར་

རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་པ་གང་ལྤེགས་ཀང་། གནང་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དགོས་སབས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་
་༡༧ ནང་ཚུན་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས།

༢༤་ཇ་༥༽ རྱི ས ་སྙན་ ༤་༡་༠། ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༡༤།༧།༡༦ ཉྱི ན ་རྱི ས ་གསལ་ཕྱི ་ ཁག་ནས་ཡོ ང ་བསད་ཁོ ན ་སྒོ ར ་
༡༩,༧༩༣༨༡༤།༨༠ གང་མགོགས་བསྡུ་ཐབས་གནང་གལ།

༢༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༧།༡༦ ཉྱིན་རྱིས་གསལ་སྤྲོད་བསད་ཁོ ན་སྒོར་ ༡༡,༡༣༨,༧༠༢།༧༠
འདུག་པ་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༤་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་ ༢༠༡༤ བར་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྒོར་ ༣,༦༩༤,༠༠༤།༩༧
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ ་ི ཟླ་ ༤ ནང་ཚུན་དཔལ་ལས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས།

༢༤་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༢། འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་འབབ་སྒོར་ ༢༠༧༡༥།༠༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ ་ི ཟླ་ ༤ ནང་ཚུན་
དཔལ་ལས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས།

༢༥༽ ཨོ་རྱི་ས་རུམ་བཟོ་མཉམ་འབྤེལ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༤

༢༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༢༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༥་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༥་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༥་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༤
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༢༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༡། རྱིས་བསུབ་ཁྱིམས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། མཉམ་འབྤེལ་ཤས་བདག་ལོ་འཁོར་ཚོགས་
ཆྤེན་ཐོག་སྙན་སྤེང་བཀའ་འཁོལ་གྱིས་མངའ་སྤེ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ལས་ཁུངས་སུ་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།

༢༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། མཉམ་འབྤེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་གྱིས་གཙང་སྤེལ་དགོས་གལ།

༢༥་ཇ་༣༽ཤརྱིས་སྙན་ ༣་༡། མཉམ་འབྤེལ་གྱི་གཙང་ཁྤེ་ལོ་མང་ནས་ཆ་བགོས་གནང་མྤེད་པའྱི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་བརྒྱུད་ཤས་བདག་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆྤེན་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ལས་ཁུངས་
ལ་རྱིས་བསུབ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།

༢༥་ཇ་༤༽ཤརྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། འགན་ལྷན་དུ་ཞུས་ཏྤེ་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ།
༢༦༽ ར་སང་ལ་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤
༢༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༡
༢༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༠། རྱིས་ཁ་འཐུས་ཚང་མྤེད་རྤེན་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་འགོར་བྱུང་སྐོར། ༣་༣། བོགས་གའྱི་

འབབ་ནས་ TDS བཅག་མྤེད་པའྱི་སྐོར།

༢༦་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༡། རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་

པའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་གོན་སྐོར།

༢༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཐོ་དྤེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མྤེད་པའྱི་སྐོར།
༢༦་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༦་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༦

༢༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། བྤེད་མྤེད་དུ་གནས་པའྱི་ཁ་དབང་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པ་ཕྤེབས་སྐབས་
ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཞུས་ཏྤེ་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསར་དགོས་
རྒྱུ།

༢༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། ཨར་ལས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། ཡུལ་ཆུ་བཏུང་ནས་ཡུལ་ཁྱིམས་ཁུར་ཟྤེར་བ་ལྟར་མ་

འོངས་པར་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་གང་གནང་ལ་གོང་ཁྤེར་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དང་། གོང་སྤེ་ལས་
ཁུངས་ནས་དགག་བྱ་མྤེད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ངྤེས་པར་ཞུ་དགོས།
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༢༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱིའྱི་
དགོངས་དོན་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས།

༢༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོའ ་ི མ་དངུལ་ལྷག་བསད་སྒོར་ ༤༡༩,༥༥༠།༡༥ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་
༡༦ ནང་གཙང་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་དྤེ་དོན་དགོས་རྒྱུ།

༢༦་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་དོན་བཞྱིན་
ལག་བསར་དགོས་རྒྱུ།

༢༧༽ ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤
༢༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༤
༢༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། གོག་གྱི་མྱི་ཀྲར་ག་སྒྱུར་ཞུ་ཐབས་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༣། ཟླ་མཇུག་ལ་ག་ཕོགས་རྒྱགས་

སྤྲོད་བྱས་སྐོར། ༡་༢་༤། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་དྤེབ་མུ་མཐུད་བྱིས་བཀོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༡། འགོ་གོན་ལོ་
ཁམས་སོ་སོར་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༡། སན་རྱིན་སྒོར་ ༤༣༨༦།༠༠ ཉུང་བ་རྱིས་འཁུར་ཞུས་སྐོར།
༢༧་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༥

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་

བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་མཇུག་ཉྱིན་ཟོག་བཤྤེར་གནང་ལམ་

མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལམ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། སོང་ཁའྱི་རྒྱབ་རྤེན་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་
མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བསད་སྐོར། ༣་༧། སློབ་ཡོན་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བསྡུ་བཞྤེས་མ་གནང་

བའྱི་སྐོར། ༣་༨། རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་ཆྤེད་སྒོར་ ༡༡༥༤༠།༠༠ འཕར་མ་སྤྲད་དྤེ་གོང་གུན་ཕོག་སྐོར། ༣་༩། རྡོ་ཞུན་རླངས་
རས་ཀྱི་རྱིན་འབབ་བར་ཁད་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ནས་བསྡུ་ལྤེན་དགོས་སྐོར། ༣་༡༠། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་རྱིས་ཁའྱི་ནང་

རྱིས་འཁུར་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༥་༢། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་དངུལ་སྱིར་
བཏང་མ་དངུལ་ཁོངས་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༢༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། སློབ་ཡོན་ཡོང་བསད་དང་སློབ་ཡོན་ས་འདོན་བྱུང་བ་གཉྱིས་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་

སངས་དབར་བར་ཁད་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་
སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་སྒོར། ༡༩༢༠།༠༠ སྐོར།

༢༧་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༧་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༢
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༢༧་ཇ་༡༽ཤརྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་བསྡུ་བཞྤེས་ཟྱིན་པའྱི་འཕྲོས་སྒོར་ ༢,༤༢༠༢༧༠།༠༠ གང་མགོགས་བསྡུ་བཞྤེས་
དགོས་རྒྱུ།

༢༧་ཇ་༢༽ཤརྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཟྱིན་འཕྲོས་སྒོར་ ༢,༧༤༩༡༠༠།༠༠ མགོགས་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༢༨༽ མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་མཉམ་འབྤེལ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤

༢༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༨
༢༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༨་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གཏའ་དངུལ་བྱུང་འཛིན་སོན་རྒྱུ་མྤེད་སྐོར། ༡་༢་༢། མཉམ་འབྤེལ་གྱི་གཙང་ཁྤེ་བགོ་

འགྤེམས་གནང་བ་ལ་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་སྐོར། ༡་༢་༤། སྱིག་འགལ་གྱིས་ལས་བྱྤེད་གསོག་དངུལ་ཕྱིར་སློག་གནང་སྐོར། ༡་
༢་༥། བཟོ་བཅོས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་ཟོག་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་རྱིགས་ལ་ཟོག་དྤེབ་བྱིས་ཉར་མྤེད་སྐོར། ༡་༢་༦། ཁ་དབང་
ཐོ་དྤེབ་བྱིས་ཉར་གནང་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༨། རུམ་གདན་རྱིང་པ་རྱིས་གཙང་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་
ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། དངུལ་ཁང་ལ་འབབ་ཁལ་ཨང་གངས་འབུལ་འཚེམས་གྱུར་པས་

སྐྱྤེད་ཁལ་སྒོར་ ༣༢༡༡༢།༠༠ མང་བ་ཕུལ་དགོས་ཆགས་པས་སྤེ་ཚན་ལ་གོང་གུན་ཕོག་སྐོར། ༣་༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་སྐོར། ༣་༥། མཚན་དོད་དང་ལས་དོད་ནས་སྱིག་དོན་བཞྱིན་བསྡུ་
དངུལ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་ཆོད་གན་ཁྱིམས་མཐུན་བྱུང་མྤེད་པའྱི་སྐོར།
༢༨་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤།

༢༨་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་བོར་བརླག་སོང་བའྱི་སྐོར།

༢༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༦
༢༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། འཆར་གཞྱི་ལྟར་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༧། རུམ་འཐག་སྤེ་ཚན་གྱི་ཟོག་ཆད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་ཐད། ཟོག་ཆད་རྱིས་འབུལ་ཞུ་
བཞྱིན་པ་ལས་འཕྲོས་སྒོར་ ༦༦༠༥༡།༠༠ གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༢༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠། དངུལ་རང་ཕོན་ཆྤེ་རྒྱུན་ཉར་ཡོད་པའྱི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་ཨང་
༦ ཐོག་དངུལ་རང་ཉར་ཚད་སྒོར་ ༣༥༠༠༠༠།༠༠ གཏན་འབྤེབས་གནང་འདུག་པ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སོན་
ལྟར་ན་ཁྱི་གཉྱིས་ལས་མང་བའྱི་དངུལ་རང་ཉར་མྱི་ཆོག་པས། ར་བའྱི་ཡུལ་བབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཐོག་དཀའ་
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ངལ་ཡོད་གཤྱིས་ཀང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་དངུལ་རང་ཕོན་ཆྤེ་ཉར་ཚད་བཞག་པ་ནྱི་འོས་བབས་སུ་མ་འཐོང་བས། སླད་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སོན་གྱིས་འོས་འཚམས་ཤྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཕོགས་བཟོ་གལ་མཐོང་།

༢༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༡། དངུལ་ཁང་ཟོག་བཅོལ་ SBI A/C 11861556885 རྱིས་ཁོངས་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་ཉར་
བའྱི་ཐད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༡༠།༡༤། ཉྱིན་གྱི་འགན་ལྤེན་གོས་ཆོད་ཨང་ ༦ པའྱི་ཐོག་དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་

འབབ་ཉར་ཚད་སྒོར་ ༢,༥༠༠,༠༠༠།༠༠ གཏན་འབྤེབས་གནང་འདུག་པ་ཡུལ་བབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཐོག་དཀའ་

ངལ་ཡོད་གཤྱིས་ཀང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་དངུལ་རང་ཕོན་ཆྤེ་ཉར་ཚད་བཞག་པ་ནྱི་འོས་བབས་སུ་མ་མཐོང་བས། སླད་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སོན་གྱིས་འོས་འཚམས་ཤྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཕོགས་བཟོ་གལ་མཐོང་།

༢༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། དུས་བཀག་སྐྱྤེད་བཅོལ་སྐྱྤེད་ཀ་སྒོར་ ༣༠,༩༤༩༠།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་
རྤེས་མའྱི་སྐབས་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་རྒྱུ་མཚན་དཔང་རགས་དང་བཅས་མྱིག་སོན་བྱ་དགོས།

༢༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦། ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༢༠༣༧༡།༩༠ ཐོན་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་རྤེས་མའྱི་སྐབས་དངོས་ཡོད་གནས་
སངས་ཇྱི་ཆགས་རྒྱུ་མཚན་དཔང་རགས་དང་བཅས་མྱིག་སོན་བྱ་དགོས།

༢༩༽ སྒང་ཏོག་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤
༢༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༢༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༦

རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ་རྱིས་སྙན་ ༣་༢་༡། དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ལ་རྱིས་སྙན་ ༡་༡་༢།

བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་སྐོར། ༣་༢་༢། དངུལ་རང་རྱིས་ཁུར་དུས་ཐོག་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢་
༣། འཚོ་སྣོན་ས་འདོན་སྐོར། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༢༩་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།
༢༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༩་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༩་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༢༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༠༽ བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤

༣༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༨
༣༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣
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རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ་ ༡་༢་༤། དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལ་ ༡་༡་༡། རྱིས་པའྱི་འགན་

འཁུར་སངས་འཛིན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢་ ལ་ ༣་༤། དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལ་ ༡་༢་༨། ངྤེས་ཅན་
བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ་ ༣་༦། དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་
༡༤ ལ་ ༡་༢་༡༠། ཀུ་ཤུའྱི་ལྡུམ་རར་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།

༣༠་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦

རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ ༡་༢་༥། དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལ་ ༡་༢་༤། གཏའ་འཇོག་བྱུང་

འཛིན་མྱིག་སོན་དགོས་པའྱི་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢་ ལ ༣་༡། དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལ་ ༡་༢་༥། བཀའ་འཁོལ་
མ་ཐོབ་པའྱི་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ ༣་༢། དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལ་ ༡་༢་༦། ལས་གཞྱི་ལག་བསར་སྱིག་
མཐུན་བྱུང་མྤེད་པའྱི་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ ༣་༣། དང་རྱིས་ ༢༠༡༢་་་༡༤ ལ་ ༡་༢་༧། འགོ་གོན་ཁག་ཅྱིག་ལ་

དན་རགས་ཐོབ་འཛིན་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༡་༡། བཟོ་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི་ཡོང་བསད་སྐོར། ༥་༡་༠། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ་སྐོར།

༣༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་འགུལ་མྤེད་ལུས་པ་ (Saving A/c#7181) སྐོར། ༡་༢་༩། སན་ཉོ་ཚོང་

རྱིས་ཁུར་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༤་༢་༡། བཟོ་གཞྱིས་སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༠་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢།

༣༠་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༦

༣༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། མཉམ་འབྤེལ་ཚོང་ཟུར་འཇམ་དབྱངས་ཤྤེས་རབ་ནས་ཡོང་བསད་བལ་སྒོར་ ༡༦༨༧༨༨།༢༨
དྤེ་ལོ་བཅུར་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ལོ་རང་བཀག་སོ་སོར་ཐོབ་ཆ་ཇྱི་ཡོད་ངྤེས་པར་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས་པ་བཟོ་
དགོས།

༣༠་ཇ་༢༽ ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་འགུལ་མྤེད་ལུས་པ་ (Current A/c#178) ས་གནས་ནས་རྱིས་བསུབ་ཆྤེད་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་འདུག་ཀང་ད་ལྟའང་ཐོན་མྱི་འདུག་པས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས།

༣༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། རོགས་དངུལ་བྤེད་སོད་བྱ་བསད་ལོ་མང་རྱིང་འགུལ་མྤེད་ལྷག་པ་དྤེ་དག་རྱིས་ཁ་མཐུན་
པ་བཟོ་ཐབས་དང་རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་ཁག་ག་སྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༣༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། ལས་བྱྤེད་ཐྤེར་འདོན་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་ཕག་བསར་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༣༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༢། མཉམ་འབྤེལ་རྱིས་ཁོངས་ཡོང་བསད་ཁག་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།
༣༠་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༢། མཉམ་འབྤེལ་གྱི་སྤྲོད་བསད་ཁག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༣༡༽ ཌལ་ཧོརཕུན་ཚོགས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༥

༣༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༣༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣

རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ་རྱིས་སྙན་ ༣་༣། དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོར་རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤།

འགྱུར་རྤེན་དངུལ་འབབ་གན་ཡྱིག་ལྟར་མ་བཅག་པའྱི་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ་རྱིས་སྙན་ ༣་༤། དང་རྱིས་ལོ་
༢༠༡༢་་་༡༣ ལོར་རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། སྐྱྤེད་ཁལ་སྒོར་ ༡༡༢༥༡།༠༠ ཡོང་འབབ་ཁལ་ཞྱིབ་སྙན་ཤོག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་
སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ་རྱིས་སྙན་ ༤་༡། དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོར་རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༡་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་དབྱྤེ་འབྱྤེད་ཀྱིས་ཟུར་དུ་བྱིས་ཉར་དགོས་སྐོར།
༣༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༡་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༡་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༡

༣༡་ཇ་༡༽ཤརྱིས་སྙན་ ༣་༡། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༡ ལོའ ་ི སྐྱྤེད་ཁལ་སྒོར་ ༡༡༢༥༡།༠༠ དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོའ ་ི
སྐྱྤེད་ཁལ་སྒོར་ ༧༩༣༠།༠༠ འཇྱིགས་མྤེད་སོལ་མའྱི་ཡོང་བསད་བསོམས་སྒོར་ ༨༣༦༩།༠༠ གང་མགོགས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༣༢༽ ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་མཉམ་འབྤེལ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤

༣༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༣
༣༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། མངའ་སྤེ་མཉམ་འབྤེལ་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་གའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཁད་

སྐོར།༣་༡་༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༣་༢་༠། དངུལ་ཁང་དཔྱད་འདུམ་རྱིས་ཤོག་བཟོ་
དགོས་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༣༢་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། མ་འཛུགས་སྒོར་ ༡༩༩༨༥།༠༠ ཡྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། སོལ་
རྒྱུན་སྐྱྤེ་ལྡན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་རྣམས་བྤེད་མྤེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར།

༣༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལས་བྱྤེད་གསོལ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༣་༢། དུས་བཀག་སྐྱྤེད་བཅོལ་

གྱི་དངུལ་སྐྱྤེད་ཐོག་ཁལ་ TDS གཅོག་ཆ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༣་༣། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་མ་
བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཡོང་འབབ་ཐོབ་འཛིན་ལྟར་རྱིས་འབུལ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༤་༢་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༢་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༢་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༢
༣༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། སྒོར་འབུམ་ ༨༣་༣༣ ཡོང་རྤེ་བལ་བའྱི་ཐད་འདྱི་བྱ་འདྱི་མྱིན་གྱི་ཐག་གཅོད་ནན་འདོངས་
ཤྱིག་གང་མགོགས་གནང་གལ།

༣༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད་གང་མགོགས་སོན་རྱིས་སྱིག་
གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་ངྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།
༣༣༽ རྡ་སྤེང་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤

༣༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༤
༣༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྱིག་གཞྱི་ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ཟ་ཁང་ཆྤེད་ Domestic Gas བྤེད་

སོད་གནང་སྐོར། ༡་༢་༣། དགོངས་ཞུ་ཐོག་སངས་འཛིན་ཞན་སྐྱོན་སྐོར། ༡་༢་༤། རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་མ་ཚང་བ་

དང་པུ་རྱིལ་ཟོག་དྤེབ་སྐོར། ༡་༢་༦། རྱིས་ཁའྱི་ནང་དངུལ་རང་རྱིས་འཁུར་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི ་སྐྱོན་གནད་སྐོར།
༡་༢་༧། འཛིན་ཆས་གསར་ཉོས་རྱིགས་ལ་དངོས་རགས་འགོད་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༨། ཟོག་རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལྤེན་གནང་མྤེད་

པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། ཁ་དབང་རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལྤེན་ཚུལ་བཞྱིན་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། ཁང་གའྱི་འབབ་ཁལ་ TDS བརྒྱ་ཆ་
༡༠ གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐྱོན་སྐོར། ༡་༢་༡༢། སྣུམ་འཁོར་རྡབ་སྐྱོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོང་གུན་སྐོར། ༣་༡། ཚོང་ཁལ་
འབབ་སྒོར་ ༨༣༧༨།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་གའྱི་ཡོང་འབབ་ཐོག་ཆག་ཡང་གནང་ཕོགས་
ཐད་སྱིག་གཞྱི་མྤེད་པའྱི་སྐོར།

༣༣་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༤་༢།སྤྲོད་བསད་ལྷག་མ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་
སྐོར།

༣༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། མགོན་ཁང་དོད་ཐོག་ Service Tax གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། རྒྱས་སྤྲོས་

(Deluxe)ཅན་གྱི་ཁང་མྱིག་ཨང་ ༤༠༧ བྤེད་སོད་ཆ་ཚང་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར།

༣༣་ཅ༽

དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༥

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ༡་༢་༨། ༡་༢་༩། ༣་༡། ༣་༣།
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༣༣་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་༢་༨། ལས་བྱྤེད་ར་དགོངས་

སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། ལས་བྱྤེད་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། གུང་གསྤེང་གུན་གསབ་
དང་དངུལ་སྒྱུར་ཞུ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མྤེད་པའྱི་སྐོར།

༣༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༤

༣༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༦། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ཐད། གཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་
རྣམས་འཕྲལ་དུ་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཡྱིག་སྣོད་ཟུར་དུ་ཉར་དགོས་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལྤེན་གྱི་
གལ་ཆྤེའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཁོངས་ངྤེས་པར་འཇོག་དགོས།

༣༣་ཇ་༢༽ ༣་༣། ལས་བྱྤེད་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལས་ཟུར་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོའ ་ི རྱིས་ཆད་བཅག་འཕྲོས་
སྒོར་ ༡༧༤༠།༠༠ གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ།

༣༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༢༨༠༤༠༥།༠༠ ཆ་ཚང་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞྤེས་ཐུབ་པ་དགོས།
༣༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྒོར་ ༧༠༣༨༨༤།༩༢ གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༣༤༽ ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་སན་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༣༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༣༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༤་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༤་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༤་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༢

༣༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༡། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༣༣༧༡།༨༡ འདུག་པ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ནང་གཙང་བཟོ་གནང་རྒྱུ་
ཡྱིན་གནས་འཁོད་པ་ལྟར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༣༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༢། སྤྲོད་བསད་སྒོར་ ༡༦༩༠༥༤།༩༥ ནས་སྒོར་ ༡༤༧༠༡།༠༠ རྱིས་གཙང་བཟོས་འཕྲོས་སྒོར་
༡༥༤༣༥༣།༩༥ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ནང་གཙང་བཟོ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ།
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༣༥༽ སོག་རྱི་སོང་སམ་བྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༣༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༢
༣༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༧

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་༢་༢། ཆུའྱི་སྦུག་གུ་ཟོག་ལྷག་

དངུལ་སྒྱུར་དགོས་སྐོར། ༣་༡། སློབ་གྲྭའྱི་ས་ཆའྱི་སྐོར། ༣་༢། འཕྲོད་ལས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༣༥་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།
༣༥་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ༣་༢།

༣༥་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལས་གཞྱི་ལག་བསར་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་འགོ་གོན་རྱིས་གསལ་མྤེད་སྐོར ༣་

༢། རྒྱ་གར་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ (FCRA 2010) དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་སྐོར།
༣༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༢

༣༥་ཇ་༡༽ཤརྱིས་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་འཕྲོས་སྒོར་ ༡༢༩༣༧།༠༠ རྱིས་ཞྱིབ་རྤེས་མའྱི་སོན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༣༥་ཇ་༢༽ཤརྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སྤྲོད་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སྒོར་ ༣༦༤།༠༠ རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༣༦༽ རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤
༣༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༣༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ལོ་སོ་སོའ ་ི སྱིལ་འཛིན་དུས་ཐོག་རྱིས་འཁུར་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཟོག་བཤྤེར་

མ་གནང་བའྱི་སྐོར།

༣༦་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་

དྤེབ་ནང་ཐོ་འགོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༤་༢་༠། སྤྲོད་
བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༣༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་ལས་འགལ་བའྱི་སྐོར།
༣༦་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
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༣༦་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༧༽ སྤེ་ལྡུན་བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་འཕྲོད་བསྤེན་སན་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤
༣༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༡
༣༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༥

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། སན་ཁང་གསོལ་ཐབ་ཀྱི་ཟོག་ལ་སངས་འཛིན་མྤེད་སྐོར། ༣་༡་༢། ཟ་བཅའྱི་འགོ་གོན་

སྐོར། ༣་༡་༣། གསོལ་ཐབ་ཆྤེད་ཟ་བཅའ་སྤུས་གཟྱིགས་བཀའ་འཁོལ་འགྤེངས་ཤོག་ཐོ་འགོད་སྐོར། ༣་༡་༤། ཟ་བཅའ་
སྤུས་གཟྱིགས་གནང་སྐབས་ཐོབ་ཁའྱི་སྱིལ་འཛིན་ངྤེས་པར་དགོས་སྐོར། ༣་༡་༥། སན་ཁང་ཐབ་ཚང་གཙང་མ་བདག་ཉར་
མྤེད་སྐོར། ༣་༢། སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དྤེབ་བྱིས་ཉར་འཐུས་ཚང་དགོས་པ་དང་སྣུམ་འཁོར་བྤེད་སོད་ཐད་སངས་འཛིན་མྤེད་སྐོར།

༣་༢་༢། སན་ཁང་སྣུམ་འཁོར་བཏང་མྱི་ཆོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༣། སྣུམ་འཁོར་དང་སག་སག་བཀའ་འཁོལ་འགྤེངས་ཤོག་མ་
བཀང་བའྱི ་ སྐོ ར ། ༣་༣། གོ ་ ནད་སན་རྱི ན ་ཚོ ང ་འབབ་བསྡུ་ཕོ ག ས་སྐོ ར ། ༣་༤། རྱི ས ་མཚམས་ཉྱི ན ་ (MDR TB
Medicine) ཟོག་ཆད་པ་དང་འཐོལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། གུན་གསབ་གུང་གསྤེང་ཐོབ་མྱིན་གུང་སྤེང་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། ༣་༦་

༡། འགྤེངས་ཤོག་ཡོད་ཀང་ལས་བཅར་ཐོ་འགོད་གུན་གསབ་གུང་སྤེང་གཅོག་འཐྤེན་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༣་༦་༢། དགོངས་
ཤོག་མྤེད་སྐོར། ༣་༦་༣། ལས་བཅར་ཐོ་དྤེབ་བཀང་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦་༤། མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་སན་ཞབས་བདྤེ་སྐྱྱིད་
དཀར་རྱིའྱི་ལས་འགན་སྐོར།

༣༧་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་

གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༣༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སན་ཁང་གྱི་ཐབ་ཚང་དུ་རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་བྤེད་སོད་གནང་ཕོགས་ལ་སངས་འཛིན་

དགོས་སྐོར། ༣་༡། མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་གཞྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།
༣༧་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༧་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༢
༣༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ལྷག་འཕྲོས་རྣམས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༣༧་ཇ་༢༽ཤརྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སྒོར་ ༢༤༩༠༡།༦༠ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།
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༣༨༽ ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་མཉམ་འབྤེལ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༣

༣༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༣༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༨་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འགན་ལྷན་ཟུར་པ་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོའྱི་རྱིས་ཆད་སྐོར། ༡་༢་༣། ཨྤེ་ཀྲྱི་ཨྤེམ་ཁང་པ་གསར་
རྒྱག་བྤེད་མྤེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། ཁྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིན་ཚད་འགན་
ཤོག་བསྡུ་ལྤེན་གནང་མྤེད་པའྱི་སྐོར།

༣༨་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༨་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༢
༣༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། གཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ཐད། ཁ་པར་དང་གོག་གྱི་གཏའ་
འཇོག་གྱི་དངུལ་འབོར་དང་ངོས་སོར་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པ་མཐུན་པར་བཟོ་དགོས།

༣༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། མ་ཤས་ལག་ཁྤེར་མྱིག་སོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ཐད། གང་མགོགས་ལྤེན་ཐབས་གནང་
དགོས།
༣༩༽

སྱིར་སྤེ་དགྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤

༣༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༠
༣༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༩་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོང་ཁར་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འབྤེལ་ཡོད་ནས་མཚན་རགས་མྤེད་པ་དང་བཀོད་

དགོས་སྐོར། ༡་༢་༢། བྱུང་འཛིན་ནམ་སྱིལ་འཛིན་མྤེད་པའྱི་སོང་ཁའྱི་སྐོར། ༼ད་རྤེས་ཐྤེངས་གཅྱིག་འགྱིགས་པར་བཏང་ཡོད་ཀང་
མ་འོངས་པར་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་ངྤེས་པར་དུ་ལྤེན་དགོས༽ ༡་༢་༣། ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོར་སྙན་ཐོར་མཇུག་སྐྱོང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་

༤། རྱིས་པའྱི་ཟབ་སོང་སྐབས་ཀྱི་འགོ་གོན་ལ་དན་རགས་མྤེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ལས་བྱྤེད་ཐོ་དྤེབ་བྱིས་ཉར་མྤེད་པའྱི་སྐོར།
༣་༢། ཐོབ་སྤེང་དངུལ་སྒྱུར་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།
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༣༩་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༩་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༣༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༤

༣༩་ཇ་༡༽ཤརྱིས་སྙན་ ༣་༣། ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་
ཚུན་ངྤེས་པར་དུ་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༣༩་ཇ་༢༽ཤརྱིས་སྙན་ ༣་༤། རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་ Suspenses A/c ཐད། གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༣༩་ཇ་༣༽ཤརྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་འཕྲོས་སྒོར་ ༢༢༥,༣༠༩།༤༥ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ།

༣༩་ཇ་༤༽ཤརྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་སྒོར་ ༩༧༩,༥༩༨།༥༠ ཡོད་པ་ནས་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༣་༣། ནང་
གསལ་སྒོར་ ༧༦༩༥།༥༠ རྱིས་གཙང་བཟོ་བསད་ཕུད་འཕྲོས་སྒོར་ ༩༧༡,༩༠༣།༠༠ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧
ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༤༠༽ ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤
༤༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༤༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༠་ག༽ གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། གསོལ་ཕོགས་འཕར་འཐོལ་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་གསལ་མྤེད་པའྱི་

དངུལ་རང་སྒོར་ ༣༤༧༩༡།༠༠ སྐོར། ༣་༢། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༡༦༡༠༨།༠༠ སྐོར། ༣་༣།
གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་དོན་མྤེད་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་བཞག་པའྱི་སྐོར།
༤༠་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༠་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།

༤༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག ༤
༤༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། རྩྭ་ཆག་ཉོ་རྒྱུའྱི་སྐོར་བརྒྱག་མ་རར་རྱིས་བཅོས་ཞུ་དགོས་ཐད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་

ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདྤེད་མཇུག་སྐྱོང་ཇྱི་གནང་གྱི་སྙན་ཐོ་
ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སྐྱོང་ཇྱི་བྱས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་ཤོག་གངས་ ༣༢ ནང་
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“

དངུལ་ལྷག་ཕྲན་བུ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ བྱང་ཐང་འབོག་པ་ ( TR Jangthang Nomads ) ཁག་ཅྱིག་ལ་སྒོར་

༨༡༧༨།༠༠ རྩྭ་ཆག་མཁོ་སྒྲུབ་ཆྤེད་ས་འདོན་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག་ཀང་གང་ཟག་རྤེ་རྤེའྱི་མྱིང་དང་།དངུལ་འབོར་འཁོད་
མྱི་འདུག་པས། ལོ་མང་ཕྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ཏྤེ་ནང་སྱིད་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས ”ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར་ལག་བསར་དགོས་རྒྱུ།

༤༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ངྤེས་
པར་དུ་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས།

༤༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། རྱིས་པ་ཉྱི་མ་བཟང་པོ་ནས་གུང་གསྤེང་སྱིག་གསལ་ལྟར་ཞུ་སྤྲོད་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ནང་
སྱིད་ནས་གང་མགོགས་འདྱི་བྱ་འདྱི་བྱྤེད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གནང་གལ།

༤༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། ལས་དྲུང་སྤེ་འགན་བསན་འཛིན་ནོར་ལྡན་རྱིས་ལོའ ་ི ནང་ཐོབ་གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༦༣
ཕྱིན་པའྱི་ཐད། ནང་སྱིད་ནས་གང་མགོགས་འདྱི་བྱ་འདྱི་བྱྤེད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ངྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོགཤཏོག་ཙམ་བཞག་རོགས་གནང། གཅྱིག་བྱས་ན་དྤེ་རྱིང་ཚོགས་ཐྤེངས་གཅྱིག་འཕར་མ་
ཚོགས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤ ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
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