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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

༡

གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པའྱི་ཀ་པ།

༡༌༌༌༣

༢

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པའྱི་ཀ་པ་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ།

༣༌༌༌༡༨

༣

ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོན་རྱིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང། གཏན་འབྲེབས་མུ་མཐུད།

༡༨༌༌༌༣༢

༤

གཞུང་འབྲེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ ཁ་པ།

༣༢༌༌༌༣༣

༥

ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོན་རྱིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང། གཏན་འབྲེབས་མུ་མཐུད།

༣༤༌༌༌༡༥༨

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ། ༢༠༡༤།༣།༢༠ ལས་ྱིན་
དགུ་པ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་སྱིག་

གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པའྱི་ཀ་པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་
མཁན་སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་པུ་སྙན་སོན་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག

སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པའྱི་ཀ་པ་དྤེ་
སོག་སྦྱང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད། ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད། རྒྱ་གར་དང་བལ་
ཡུལ། འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱིའམ། སྒང་ཕོགས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་གྱིས་གང་མང་བ་དྤེ་འབུལ་དགོས། རྩ་ཕོགས་དང་སྒང་ཕོགས་ཐ་སྙད་གསལ་ཁ་མྤེད་པའྱི་ྱིན་གླ་དང་།

ལས་དོད།

མཚན་དོད་ཐོབ་མཁན་རྣམས་རྩྱིས་ལོ་དྤེའྱི་ནང་སོ་སོའ ་ི ཡོང་འབབ་ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༠,༠༠༠ བརྒལ་མཚམས་ལ་ྱིན་
གླའྱི་དོད་དང་། ལས་དོད། མཚན་དོད་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ འབུལ་དགོས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱི་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་བརོད་འཁྤེར་རྒྱུ་དྤེ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དང་དྤེ་

བཞྱིན་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ག་རང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྤེར་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།
བརྒྱ་ཆ་དྤེ་མཐོ་བ་དང་དྤེ་འདའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ན་དྤེ་མར་ཕབ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདའྱི་གང་

གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་ངོས་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ང་ཚོ་ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་དང་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་
ཆའྱི་འབབ་ཚད་ཞུས་བསྡད་པ་དྤེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྤེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གཞུང་འབྤེལ། དྤེ་བཞྱིན་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། དགོན་སྡྤེ་ཁག སྐྱྱིད་སྡུག དྤེ་བཞྱིན་ལྟྤེ་གནས་ཁག་དྤེ་འད་མང་པོ་

ཞྱིག་ནས་ལོ་ལྟར་ལས་འཆར་འད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ྱིན་གླ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མཚན་དོད་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་
མཚན་དོད་རང་མ་རྤེད་ཀང་ལས་དོད་དང་མཚན་དོད། མཚན་དོད་ཕལ་ཆྤེར་ཚུད་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་དོན་དུ་ད་ལྟ་དྤེ་འད་བས་ནས་ཁ་སང་བལྟས་ཡོང་དུས། དཔྤེར་ན་རྤེས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ྱིན་རྤེར་སྒོར་ ༣༥༠ ཚད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ྱིན་གླ་བཞྤེས་སྡོད་མཁན་ཡོད་པ་དང། དྤེ་ཚོ་ལོ་འཁོར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་

ྱིན་མ་ ༣༦༥ ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་གུང་སྤེང་དང་ཚང་མ་མར་གཅྱིག་བཏོན་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ྱིན་མ་ལྔ་དྲུག་
བདུན་ཙམ་ཞྱིག་མར་བཏོན་ནས་བས་ཡོང་དུས། ྱིན་མ་ ༢༤༣ ལ་ ༣༥༠ རྩྱིས་ཕབ་ཡོང་དུས་སྒོར་མོ་ ༨༥,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་
ཕབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ལ་འབབ་གཅྱིག་ཀང་ཕུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག འདྱིར་བསམ་བོ་བཏང་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ནང་ལ་གལ་སྱིད་གཟྱིགས་
1

ཡོང་དུས། མཚན་དོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་ཡང་སྤེབས་ཡོང་དུས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་མཚན་དོད་གཅྱིག་བཞྤེས་

བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་དྤེ་འདའྱི་དོགས་གཞྱི་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཀང་མ་རྤེད། དྤེར་
ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཡོང་འབབ་ཁོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༣༠,༠༠༠ བརྒལ་བའྱི་མཚམས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧ ཕུལ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུས་བསྡད་དུས། ངས་ཚང་མ་ཞུ་ཕོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། རྤེ་ཟུང་ཡྱིན་སྱིད་པ་རྤེད། ལོ་ལ་

བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚིགས་ནང་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ཡོང་འབབ་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་
འད་གང་ཡང་མྤེད་པ་བས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ནང་རང་ལ་བལྟས་ནས་ཕག་ལས་
གནང་བསྡད་མཁན་དྤེ་འད་མ་འོངས་པར་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་དྤེ་འད་མ་རྤེད།

དམྱིགས་སུ་ཡོང་འབབ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་འདའྱི་སྱི་

འཐུས་རྐྱང་རྐྱང་ཕྤེབས་བསྡད་པ་དྤེ་འདའང་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་ནང་ལ་རྤེ་ཟུང་དྤེ་འད་དྤེའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ནང་
ལ་ཚུད་སྱིད་པ་རྤེད། གཞན་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གསོལ་ཕོགས་བཞྤེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཕག་ལས་སོ་སོའ ་ི ཁད་

ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ Contact བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། བོད་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཁག་འད་མྱིན་ལ། དྤེ་བཞྱིན་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་འད་མྱིན་ལ་དྤེ་འདར་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་རྩྱིས་གཅྱིག་ཕབ་ཡོང་

དུས་སྒོར་མོ་སྟོང་ཕྲག་ ༣༠ དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བརྒལ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
དྤེ་རྱིང་དྤེ་ལས་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་དང་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ཕུལ་བསྡད་པ། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཕུལ་བ་

དང་། ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་དུས་དྤེ་ཚང་མ་ཆ་སྙོམས་བཟོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་
ཞྱིག་དང། དཔྤེར་ན་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་

གྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མཚན་དོད་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། Honorarium ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། Honorarium ཕུལ་བའྱི་

སྐབས་སུ་དྤེ་བཞྤེས་མཁན་དྤེའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཡོང་འབབ་དྤེ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་བཅུ་བརྒལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བརྒལ་ཡོང་དུས། ད་
ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༢ བཞག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧ བཞག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་
མོལ་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ང་ཚོའྱི་སྒང་ནས་མར་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་གྱིས་དྤེ་

བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའང་གཅྱིག་བ་ལམ་བྤེད་བདྤེ་ཡོང་ཐབས་དང་
དྤེ་འདའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་དང་མམ་དུ་རྩ་བའྱི་ང་ཚོ་ད་ལྟ་གཞུང་དངུལ་གྱི་བསྡུ་འབབ་དང་གཞན་གྱི་

སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་
དྤེའྱི་ནང་ལ་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ཕོགས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མམ་དུ་གལ་སྱིད་འཛིན་སྐྱོང་

ནས་མར་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔྤེར་ན་དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་རྤེད། འདྱི་ཆ་
ཚང་གྱི་ཕོགས་ཇྱི་ཙམ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ག་རྤེ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བསྡུ་ཆ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། གཞུང་
འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དྤེ་ཚོས་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་ལམ་སྟོན་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། གནང་སོལ་དྤེ་ཙམ་གྱི་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཁོ་རང་རང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེ་འད་བས་ནས་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
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དཔྤེར་ན་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ལས་ཀ་བྤེད་སའྱི་སྱིག་འཛུགས་འད་པོ་ཞྱིག་གྱི་གང་ཟག་
གཅྱིག་ལ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལས་བཅུག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕག་དངུལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ན། དྤེའྱི་འབབ་དྤེ་སྒོར་སྟོང་ཕྲག་ ༢༠ དྤེ་བརྒལ་
སོང་ན། དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ཕབ་ནས་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆར་ཕབ་པའྱི་བྱུང་འཛིན་དྤེ་ཁོ་རང་ལ་ཕུལ་ནས་དྤེ་འད་བྤེད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའང་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་འོངས་པར་གནང་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདའྱི་བསམ་བོ་
ཞྱིག་འཁྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་འཁྤེར་ཡོང་བ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་བརྒྱ་ཆ་གྱིས་བཞག་དགོས་འདུག་གམ།
སྒོར་སྟོང་ཕྲག་ ༣༠ བཞག་དགོས་འདུག་གམ། ང་རང་གྱིས་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ཞུ་རྒྱུར་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་

རྣམས་ཀྱི་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོན་རྩྱིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཁོ་རང་རང་གྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྤེར་དཔྤེར་ན་

བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་བསྡུ་རྒྱུ་མྱིན། ག་ཚོད་ཡོང་འབབ་རྤེད་འདུག ག་ཚོད་མ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཚོ་
གཅྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་དོ་སྣང་སྤེབས། དྤེ་རྱིང་སོན་རྩྱིས་གསུང་བཤད་ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་
བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་ང་ཚོ་ག་ཚོད་ཆག་ཡང་རག་གྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་བའྱི་དོ་དབྱིངས་སྤེབས་རྒྱུའྱི་
གཞྱི་རྩ་འད་ཞྱིག་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ངས་ཞུས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ ཀ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པར་དགག་ཆ། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གསུང་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་
འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཅྱིག་ནས་རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཧ་གོ་ཐུབ་མ་སོང། དྤེའྱི་ཆ་ནས་དགག་ཆ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།

རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཧ་མྱི་གོ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ངྤེས་ཅན་ྱིན་དོད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ངྤེས་ཅན་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ྱིན་དོད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྒོར་ ༢༥༠༠ ྱིན་དོད་ལྤེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་གྱི་
ལག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧ དྤེ་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བས་ཙང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མྱིའྱི་ལས་ཀ་ལས་
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པར་འགོ་མཁན། ངྤེས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ། དྤེ་རྱིང་དྤེར་སོང་ནས་ལས། སང་ྱིན་དྤེར་སོང་ནས་ལས། ྱིན་གླ་སྤྲད་བསྡད་མཁན་དྤེ་
དག་ལའང་བསྡུ་དགོས་པ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་དག་བསྡུས་འགོ་རྒྱུ་ངྤེས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ྱིན་དོད་ཐོབ་མཁན་དྤེ་དག་དྤེའྱི་
གལ་ལ་མྤེད་ན། རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་ཐུབ་ས་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་དག་དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཡོད་ན་ཁྱིམས་འཆར་དྤེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།
ཡང་བསྐྱར་ཁྱིམས་འགལ་བྤེད་རྒྱུ་མང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དྤེའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་བྤེད་ཐུབ་མ་སོང།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚང་མར་ཁབ་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་དྤེར་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་གསུམ་ནང་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚང་མར་ཁབ་ཀྱི་
རྤེད། ཚུད་པར་དགག་ཆ་བྤེད་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས། ཚུད་པར་དགག་ཆ་གནང་མཁན་ཚོ་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང།

དགག་ཆ་གནང་མཁན་ ༤ ཚུད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། མྱི་ ༡༦ བྱུང་སོང་། དྤེ་ཚུད་པ་ཡྱིན།
བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་དྤེར་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ནས་
དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་བསྟར་དོ་སྣང་བྤེད་དུས་དང་། གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་འཆར་

བཅའ་ཁྱིམས་བཟོ་བཅོས་གནང་མཁན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་པར་ཁུར་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེར་ན་མཚན་

དོད་ལྟ་བུ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་འཚོ་སྣོན་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་
དྲུག་རྤེའྱི་འཚོ་སྣོན་གྱི་མཚམས་ལ་རྤེ་རྤེ་ཕུལ་བ་དང། དྤེ་དང་མམ་དུ་ྤེ་དུས་གང་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་

ལྤེན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྒོར་མོ་ཁྱི་གསུམ་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བཟོས་ཡོང་དུས། ང་ཚོའྱི་མཚན་དོད་དྤེའྱི་ནང་
དུ་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་དྤེ་
གང་འད་ཡྱིན་པ་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན་དུས། གྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་དགག་ཆ་གནང་

མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ྱིན་གླ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧ ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཁྱི་ ༨ ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཡོང་ཁུངས་

ཤྱིག་གསུངས་སོང། དྤེ་ལག་བསྟར་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དཔྤེར་ན་ད་ལྟའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་གླ་ཆའྱི་ནང་དུ་ཁ་ཐུག་བཏོན་བཞག་གྱི་རྤེད།

དྤེ་ཡྱིན་དུས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྤེད་པའྱི་

སྐབས་སུ་ཟླ་བ་བཞྱི་ལྔ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་དང་པོ་ཟླ་བ་དང་པོ་གྱིས་པ་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་མ་བསྡོམས་པ་

བས། ཟླ་བ་ལྔ་པ་ཙམ་ལ་སྤེབས་དུས། ཨོ་བརྒྱ་ཆ་ཁྱི་ ༥ བརྒལ་སོང། དྤེ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཡང་དངུལ་ཚང་མ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་
བཟོ་འད་ལག་བསྟར་བྤེད་སྟངས་དྤེ་གང་འད་བས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧ གྱི་ྱིན་གླ་དྤེ་གླ་ཆ་
དམའ་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་དངོས་སུ་རྩ་ཕོགས་དང་སྒང་ཕོགས་ཡོད་མཁན་གྱི་ཁྱི་གྱིས་ལྷག་ལོན་མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་

༢

ཡོད་དུས། ཁྱི་ ༨ ཡོད་མཁན་ལྤེན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་དཔྤེར་ན་ཁྱི་ ༣ ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ ༢་༧ ད་ལོ་གཅྱིག་ལ་འབུམ་ ༢
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ལྷག་འགོ་མཁན་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ མ་གཏོགས་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཚོའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཚོ་དགོངས་པར་བཞག་ད་ལྟ་གསུངས་
སོང། དྤེ་ཚོ་དྤེ་ཙམ་གྱིས་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུར་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་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 དྤེ་དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་དྤེ། ྱིན་གླའྱི་ལས་བྤེད་
ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་དྤེ་འད་བས་ནས་བསྣམས་ཡོང་དུས། ྱིན་གླ་འཕར་འདུག སོན་མ་ལག་ལྤེན་བསྟར་
བསྡད་པ་དྤེ་ཚོར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་དོད། མཚན་དོད་ཐོབ་མཁན་ཚང་མ་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་རང་

བཞྱིན་གྱི་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དང་ཏོག་ཙམ་འད་པོ་ཡོད་པ་ལ་ཕྲན་བུ་
ཞྱིག་མྱི་འད་བ། དང་པོ་དྤེ་དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། དཔྤེ་དྤེ་ང་རང་ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ངས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཚན་དོད་

དང་ལས་དོད་གྱིས་ཀ་ཞུས་བསྡད་དུས་དང་པོ་སྟོང་ཕྲག་ ༣༠ མ་སྤེབས་བར་དུ་ངས་གང་ཡང་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་རྤེད་དམ་

ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འད་པོ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་རྤེར་ག་དུས་རག་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧ དྤེ་གཅོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྟོང་ཕྲག་ ༣༠

མ་སྤེབས་བར་དུ་གང་ཡང་སྤྲོད་མྱི་དགོས་པ་དང་། སྟོང་ཕྲག་ ༣༠ ནས་ཡར་ལྷག་མ་ཇྱི་ཙམ་རག་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢་
༧ ཡྱིན་ནའང་ ༢་༧༠ ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ལས་དོད་དང་མཚན་དོད་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ཟྤེར་བ་དང་། རྩྱིས་ལོ་དྤེའྱི་ནང་སོ་སོའ ་ི ཡོང་
འབབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོས་དམྱིགས་རྒྱུ་ཅྱི་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་རྤེད། ཡོང་འབབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་མདོར་
བསྡུས་ན་སོ་སོར་ྱིན་གླ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། ལས་དོད་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། མཚན་དོད་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་དྤེ་ཚོ་

ཡར་བསག་བཞག་པའྱི་ཡོང་འབབ་དྤེ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་གྱི་ཡོང་འབབ་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་དུ་ཡོང་འབབ་ཅྤེས་གཅྱིག་པུ་བྱིས་དུས། རྤེས་སུ་ག་རྤེ་ཁས་ལྤེན་གྱི་རྤེད། མྱི་ྱིན་གླ་ལྤེན་མཁན་དྤེས་དབར་ཁ་གངས་ཅན་

སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་ཡོང་ནས་ྱིན་གླ་བས། དགུན་ཁར་མ་གྱིར་བལ་གོས་བཙོང་དུ་ཕྱིན། ཁོ་ལ་དངུལ་བབས་ན་དྤེའང་ཡོང་འབབ་
རྤེད། དྤེ་འཁྲུག་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདར་དགོངས་བཞྤེས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།

དྤེ་ནས་གཅྱིག་སྟབས་བདྤེ་མདོག་ཁ་པོ་གསུངས་སོང། གལ་སྱིད་བརྒྱ་ཆ་དྤེར་མང་དགས་ན་འགྱུར་བ་བཏང་ན་འགྱིག་

གྱི་རྤེད་མདོག་མདོག་གསུངས་སོང། དྤེ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེར་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་དྤེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམ་

པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལས་དོད་དང་མཚན་དོད་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ དྤེ་ལྤེན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་པ་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ རྤེ་སྒང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་ཆ་ཚང་འགྱུར་བ་མམ་དུ་འགོ་དགོས་པ་འདུག དྤེའྱི་ནང་

དུ་ྱིན་གླ་གཅྱིག་པུ་རྤེད་མྱི་འདུག དྤེའྱི་འགྱུར་བ་དང་ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོས་ཁྤེར་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༢ དྤེ་
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༢ བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན། ༡ བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན། ༡་༧༠ བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཨང་གངས་ཤྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུར་ལས་ས་པོ་རྤེད་དྤེ།
དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང། སོན་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བས། ཐོག་མར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་དྤེའྱི་ལས་

དོད་མཚན་དོད་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རོག་ག་བཤད་བཤད་ནས། ཁོ་ཚོས་མྱི་ཚང་མར་སྤྲོད་དགོས་པ་

བཟོ་ཡྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ཚད་ལྡན་བཟོས་མྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འོས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ག་རྤེ་ཡྱིན་
ནའང་འད། དོན་དག་མཐའ་མ་དྤེར་མང་བ་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་འགྱུར་
བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཐྤེབས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ཨང་གངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུར་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་མ་

སོང། རྣམ་པ་ཚོས་འགྱུར་བ་བཏང་ན་བཏང་ཆོག་གྱི་རྤེད་མདོག་མདོག་གསུང་གྱི་འདུག་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་དྤེ།
སོན་མའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་བསྡད་པ་དྤེ་རྩ་ཕོགས་དང་སྒང་ཕོགས་ཐ་སྙད་གསལ་ཁ་མྤེད་པའྱི་ལས་དོད་དང་མཚན་དོད་

ཐོབ་མཁན་རྣམས་ཟྤེར་བ་དྤེར་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས། ྱིན་གླ་ཁོ་རང་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་

རྤེད་དམ། དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ྱིན་གླ་རང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་སྱིར་བཏང་དཔལ་འབོར་ལས་

ཁུངས་ནས་སུས་འགན་ཁྤེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འགན་འཁྤེར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ངའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་རྤེད། མྱི་གཅྱིག་དྤེ་རྱིང་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ། སང་ྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ། གནངས་ྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ། མདོར་
བསྡུས་ན་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་བསྐོར་ནས་འགོ་བསྡད་ན།

རྤེས་སུ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གང་ནས་ལྤེན་

དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། སྱིར་བཏང་ཕོགས་ཡོང་ས་དྤེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་རྤེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་

ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ན། མྱི་དྤེའྱི་འབབ་ཡོང་དྤེ་རྩྱིས་རྒྱག་སྟངས་དྤེ་གང་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། སང་
ྱིན་ཁོ་ལ་སྤྲད་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གང་ནས་ཚུར་འཕྲྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཐོང་བསྡད་
ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཕུལ་བ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་ྱིན་གླ་སྡོད་མཁན་

ཞྱིག་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལྷག་ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཕུལ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་སོན་མ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཕུལ་ནས་གོས་ཚོགས་ར་
བ་འདྱི་ནས་ཟགས་ཚར་བ་རྤེད། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟའྱི་དྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དོན་དག་རོག་རོག་དྤེ་
སོན་མ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་འགུལ་བསྐྱོད་མ་བཏང་བ་གནང་ནས་ྱིན་གླ་རང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལམ་ཁ་གསར་པ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་མྱི་
འདུག་གམ་ཅྤེས་འདྱི་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 ཁ་སང་སོན་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ སྐབས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དུས། བཟོ་བཅོས་

ཡོད་སྟབས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མ་རག་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་བཟོ་བཅོས་ཕྤེབས་ཡོད་དུས་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་ཚོས་གསུངས་
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པ་ནང་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དོ་ཕོག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་པུ་མ་
རྤེད། མཚན་དོད་བཞྤེས་མཁན་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཁྱི་ ༣ མྱི་དགོས་ཁྱི་ ༢ ཡང་

ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་བསྡུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གནང་དགོས་
པའྱི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། ྱིན་གླ་བཞྤེས་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལྷན་ཁང་ཕུལ་མཁན་ཁག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།
མ་ཕུལ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ཀྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་རྒྱུ་ལ་ྱིན་གླ་བཞྤེས་མཁན་ཚོར་ཐོབ་ཐང་དང་ཁྤེ་ཕན་

གཞན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག རྒས་ཕོགས། གསོག་དངུལ་མྤེད་སྟབས་དྤེ་མྱིན་འགོ་དྤེ་འད་པོ་ཞྱིག་གསུངས་བསྡད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ྱིན་གླ་བཞྤེས་མཁན་ལ་ཐོབ་ཐང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་བྤེད་དང་མཚན་དོད་བཞྤེས་
མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐོབ་ཐང་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཕུལ་རྒྱུ་བཟོས་པ་དང་ྱིན་གླ་དྤེར་
དམྱིགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་འདྱི་འད་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངའྱི་དོགས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་དྤེ་ྱིན་གླར་

བརྒྱ་ཆ་ཕུལ་མཁན་ཞྱིག་འདུག མ་ཕུལ་མཁན་ཞྱིག་འདུག གཅྱིག་འགྱུར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བ་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་སོན་
མ་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་དུ་བྱིས་པ་བཞྱིན་སྤེབས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེར་བཟོ་བཅོས་ལ་དྤེ་ལས་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག གོང་
དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། མཚན་དོད་བཞྤེས་མཁན་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཡོད་ཙང་ཟླ་བ་དྲུག་བཞྤེས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་ཟླ་བ་ཟླ་བ་ལ་མཚན་དོད་བཞྤེས་མཁན་ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་གྱི་མཚན་དོད་བསྡོམས་ནས་ཁྱི་ ༣
འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཟླ་བ་ཟླ་བའྱི་མཚན་དོད་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཟླ་བ་ཟླ་བ་ལ་གཅོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

མྱི་དྤེ་ཟླ་བ་དྲུག་

མཚན་དོད་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་རྤེས་མ་དྤེར་མྱི་དྤེ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་འགོ་མྤེད་འགོ། མ་བསྡད་སོན་ནས་སོན་ཤྤེས་བས་ནས་

མཚན་དོད་དྤེ་སོན་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢ བསྡུས་ནས་འབུལ་མཁན་དྤེའང་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། མྱི་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ད་ལྟ་ནས་བལྟས་པ་

ཡྱིན་ན་ལོ་གཅྱིག་མ་བསྒུགས་བར་དུ་ལྤེན་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ནས་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་རྤེད། གལ་སྱིད་ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་གྱིས་
པ་མམ་དུ་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་མམ་དུ་འགོ་བཞག་ན། མྱིན་ན་བརོད་པ་དང་པོ་ཐོག་ནས་བགོ་གླྤེང་འད་ཆགས་འགོ་
ཡྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གསུང་མཁན་ཚང་མ་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་རྐྱང་རྐྱང་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི
ཐོག་ལ།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་ལྟར་གོས་འཆར་བཏོན་མཁན་གྱིས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་འདོན་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པའྱི་
ལམ་ཁ་མང་པོ་གསུངས་སོང་སྟྤེ། བགོ་གླྤེང་གྱི་འགོས་ནས་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་
དོན་དུ་ད་ལྟ་བགོ་གླྤེང་ནང་དུ་བཟོ་བཅོས་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་སྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་བསམ་བོའ ་ི

ནང་དུ་བཟོ་བཅོས་སྤེབས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་ཡང་
སྙྱིང་གང་ལྟར་ཁྱིམས་འཆར་དྤེས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་འདུག

དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་

བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ྱིན་གླ་བཞྤེས་མཁན་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དཀའ་
ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཏྱིང་ཟབ་པོ་དྤེ་འད་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་མ་བྱུང།

ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། གང་ལ་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ནའང། འགོ་སྟངས་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་
དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ནའང། རྩྱིས་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྩྱིས་རྒྱག་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཟླ་བའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་

རྤེད། ང་རང་ཚོ་གོམ་པ་ཡར་མདུན་སོས་བས་དང་མ་བས་སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་མཚན་སོས་ནས་གསུངས་བསྡད་རྒྱུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ངས་རྤེ་ཟུང་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས།

མ་

འོངས་པར་ རྤེ་ཟུང་སྤེབས་སྱིད་པ་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི། ཁ་ཤས་སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་ནས། ཟུར་དུ་
དངུལ་མ་བཟོས་པར་སོ་སོའ ་ི འཚོ་བ་སྐྱོང་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ཙམ་གྱི་དོ་དབྱིངས་དང་ཤུགས་མ་བསྐྱོན་པར་སྱི་ཚོགས་

རང་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཡོང་འབབ་དམྱིགས་བསལ་གཞན་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེར་ངས་
ཡོང་འབབ་ཞུ་དུས་རྒྱ་གར་ Company ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བ་
མྤེད་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་ནས་དྤེའྱི་ཡོང་འབབ་དྤེ་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་དྤེར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ།

འབད་བརྩོན་

བས་ནའང་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་
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འབྤེལ་བའྱི་སྡྤེ་ཁག་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། དྤེ་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག

དྤེ་

ཚོའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་རྤེ་རྤེ་གྱིས་གྱིས་བས་ནས་རྩྱིས་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིན་

པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་རང་གྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་གལ་སྱིད་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གོམ་པ་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་འཕར་གྱི་རྤེད་

མ་གཏོགས་ཆག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཅྱིག་ལ་ཕན་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེས་གནོད་ཀྱི་རྤེད་
དན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོང་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟླ་བ་ལ་སྒོར་ ༢༥༠༠ གསོལ་ཕོགས་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་

ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཅྤེས་ཟྤེར་དུས། ཟླ་བ་ལ་སྒོར་ ༢༥༠༠ གསོལ་ཕོགས་བཞྤེས་ནས་དྤེ་དུས་ལམ་གསྤེང་གཅོག་རྒྱུ་མ་རྤེད།
ད་ལྟའྱི་རྩྱིས་དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ། བས་ཙང་དྤེའྱི་དོན་དུ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་གང་འད་བས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་

གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། རྩ་བའྱི་དྤེར་བསྡུས་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་དྤེ་མར་གང་
འད་བས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེ་དང་མ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ཡར་མར་སར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་རྤེའྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་གང་

འད་བས་ནས་ཚུད་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་གྱི་དོ་དབྱིངས་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ངས་གོང་

དུ་ཞུས་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བསྡུ་ཆ་བརྒྱབས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ངས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན་དངུལ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པ།

དངུལ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བ་

ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག དྤེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་ནས་མར་དངུལ་བཞྤེས་མཁན་གྱིས་བཞྤེས་འགོ་

དུས། ངས་ད་ལྟ་མཚན་དོད་ Honorarium དྤེ་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་
སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་ནས། དཔར་བསྐྲུན་གྱི་རྱིགས། དྤེ་བཞྱིན་གསར་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་མཁོ་

སྒྲུབ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་རྱིགས། དྤེ་བཞྱིན་དྤེབ་ཞུ་དག་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྱིགས། དྤེ་འདའྱི་ཕག་ལས་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ང་རང་

ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ལ་མཁས་དབང་ཁག་དང་མོང་ཚོར་ཡོད་མཁན་རྣམ་པར་ང་ཚོས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕུལ་ནས་
དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། མགོ་རྨོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་ལྟ་བུ་ཕལ་ཆྤེར་སྒྤེར་གྱི་
ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག ལྷག་དོན་དུ་དགོན་སྡྤེ་ཁག དྤེ་འདའྱི་ནང་དུ་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་དྤེབ་ཀྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་ལོགས་ལ་འགོ་དུས།

ཕལ་ཆྤེར་ངས་ལམ་སོལ་འདྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མོས་མཐུན་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལམ་
སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་དྤེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སྒོར་སྟོང་ཕྲག་ ༣༠ དོ་བདག་དྤེས་བཞྤེས་

པའྱི་རྤེས་སུ་དྤེ་ནས་ཡར་འཕར་བ་དང་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧ ཕུལ་ན་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་འདུག་གམ་ཟྤེར་བ་འདྱི་དྤེ་རྱིང་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང། ལས་ཁུངས་གཞན་
གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བརོད་པ་དང་པོ་འགྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི

ཐོག་ལ་དོགས་གཞྱི་བསངས་པ་དྤེ་ཚོར་ལན་བསྐྱོན། དྤེ་ནས་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཇྱི་ཙམ་བགོ་གླྤེང་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་

དུས་ཚོད་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། སང་ྱིན་དགོང་དོ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་བཅུ་གཅྱིག་བར་དུ་འགོར་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བསྐྱར་ལྡབ་
མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གསུངས་ཚར་དུས་ཚང་མས་གསན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
བསྐྱར་ཟློས་མྱི་དགོས་པ་གནང་ན། ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོས་ཇྱི་ཙམ་ཞུས་
9

ནའང་ག་ཚོད་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་མྱི་གོ མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ) དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་བསམ་པར་ཕག་ལས་

གནང་མཁན་དྤེར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཚད་གཞྱི་དྤེ་ Pan number དང་ཚད་གཞྱི་གྱིས་འད་
པོ་བས་ནས་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བསྡུ་ཆ་རྒྱག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་བར་དུ་
ང་ཚོས་གོ་བསྡད་རྒྱུ་དང་བཤད་བསྡད་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གཙོ་བོ་དྤེ་རྩ་ཕོགས་དང་སྒང་ཕོགས་གསལ་
ཁ་མྤེད་པའྱི་ྱིན་གླ་བཞྤེས་བསྡད་མཁན། མྱི་ཁ་ཤས་ྱིན་མ་བདུན་མ་གཏོགས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་རག་གྱི་ཡོད་པ་

མ་རྤེད། མྱི་ཁ་ཤས་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་འགམ་
ནས་གང་འད་བས་ནས་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་དུས། ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ྱིན་གླ་བཞྤེས་བསྡད་མཁན་གྱིས་སྒོར་སྟོང་ཕྲག་ ༣༠ ཕལ་ཆྤེར་
ཟླ་བ་གྱིས་དང་གསུམ་ལའང་བཞྤེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དངུལ་འཐོབ་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་འཁྤེར་ནས་
མར་འཁོད་བསྡད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་དོགས་གཞྱི་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་དང་དགོངས་པ་ཡོད་པ་
དྤེ་དག་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གསུངས་ཚར་བ་ཡྱིན་སྟབས། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
ཚོད་དཔག་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ངས་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཚོད་ལ་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་
དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་སོང། རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་སོན་མའྱི་ལུགས་
སོལ་ཐོག་ནས་མྱིན་པ་དང་། དྤེང་དུས་ཀྱི་ཁལ་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔྤེ་
ཞྱིག་ལྤེན་ནས་གོམ་པ་བདུན་སོས་བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཞུས་པ་རྤེད། དོགས་གཞྱི་བྱུང་བ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་སྒྲུབ་སོང། ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། གང་ལྟར་

གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐད་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་གྱིས་ཀ་ཕྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་སྟབས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་ཐོག་ལ་
ཕྲ་ལྷམ་མྤེར་མཇལ་རྒྱུ་དང་ཆ་ཚང་གསན་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐག་གཅོད་བཞག་ན་སྟབས་
བདྤེ་པོ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་
གསུང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ྱིན་གླ་ཕུད་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། ྱིན་གླ་ཕུད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་
བ་ནང་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ྱིན་གླ་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། གླ་ཆ་དྤེ་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་འད་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། ྱིན་གླ་ཕུད་ཟྤེར་དུས་དྤེ་དག་

ཕུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གང་ཟག་མང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་མྤེད་པ་མ་རྤེད། གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། བཀའ་
ཤག་ཀང་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་དགོངས་པ་གང་འད་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ྱིན་གླ་ཕུད་དུས་གངས་སྐྱྱིད་

གཅྱིག་པོར་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། སྱི་ཡོངས་ནས་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་དག་ཚང་མ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མྤེད་དུས། དྤེའྱི་
ནང་དུ་གངས་སྐྱྱིད་ཡྱིན་མྱིན་བྱིས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ྱིན་གླ་བཞྤེས་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་དགོངས་

པ་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ད་ལྟ་ཁྱི་ ༣ ཚད་བཀག་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་ལ་འབུམ་ ༢
འབུམ་ ༡ དང་ཁྱི་ ༩ དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བུད་མྤེད་དང་ལོ་རྒན་པ་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་དྤེ་འདའྱི་
ཡོངས་འབབ་ཚད་བཀག་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད།

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ནང་དུ་སུད་ཚོང་ཁག་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཡོང་

འབབ་ཐོ་ཁྤེར་ཤོག་ཅྤེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་ཇྱི་ཙམ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོང་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བལ་
ཚོང་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སྒྤེར་གྱི་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་མང་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད།
ཚང་མས་ཚད་གཞྱི་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས།

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ག་རྤེ་
བཀའ་གནང་སོང་ཟྤེར་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་དགོངས་བཞྤེད་གནང་། དགོངས་དག་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༡༡ བར་དུ་བསྡད་དགོས་

ཁྤེལ་ནའང་བསྡད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཚོགས་གཙོ་དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་བྤེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད། དུས་ཚོད་
རྒྱས་བཅད་འདྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སྤྲད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ནས་སྤྲད་བཞག་པ་མ་རྤེད། འདྱི་སྤྲད་

པ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་འགོ་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འགན་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་
གཞུང་གྱི་འོས་མཚམས་དང་མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་ནས་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་བསྡུ་
ཐུབ་ན་བསྡུ་རྒྱུ་རྤེད། བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ན་མྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོད་ཀྱི་ཁ་དང་ངའྱི་སྣ་
རྩོད་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཚོགས་གཙོའྱི་ཕག་དྤེ་སྱི་འཐུས་སྒང་ལ་མར་ཕྱིས་མྱི་དགོས་པར་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འགན་
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གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ནས། ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ན་མཁན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ན་གྱི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་འུ་ཐུག་ནས་བཤད་དགོས་
པ་ཐུག་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཚོར་བ་དྤེ་ཕར་བཞག་གསུངས་སོང་།

དགོངས་པ་བཞྤེས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

དྤེའྱི་ཐོག་ལ་

ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་

སྟབས། ཁྱིམས་ཐོག་ལ་གོ་བ་ཡག་པོ་ལྤེན། གོ་བསྡུར་ཡག་པོ་བྤེད། སྦྱང་བཤད་ཡག་པོ་བས་ནས་བགོ་གླྤེང་བས་ན་ཡག་པོ་

ཡོད་པ་རྤེད། ང་འདྱིར་ལངས་པ་དྤེ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་སྡོད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ལངས་པ་རྩ་བ་ནས་མྱིན། ད་ལྟ་ངས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་
ཕུལ་བ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོ་ལ་བཀའ་ལན་ཡག་པོ་བྱུང་ན་བགོ་གླྤེང་རྱིང་པོ་འགོ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྤེད། ཡང་སྙྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཁྱིམས་སྱིག་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན་པས་ཁྱིམས་སྱིག་སྒང་ལ་དོ་སྣང་ཡག་པོ་བས་ན་མ་གཏོགས།

རྤེས་སུ་ཁྱིམས་སྱིག་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས་ང་རང་ཚོས་ལྟ་མ་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། རྩ་བའྱི་ག་རྤེ་ཐག་གཅོད་
ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་སོ་སོ་རང་ྱིད་ལག་པ་རྐྱོང་པའྱི་དུས་ཚོད་སྤེབས་དུས་རྐྱོང་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས།

ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན།

ངས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་ཤག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཐག་གཅོད་རྒྱུར་
དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བགོ་གླྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གླྤེང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་
ཚོགས་མང་བ་མགོ་རྨོངས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་བགོ་གླྤེང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བགོ་གླྤེང་མཚམས་ཆད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་
ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་འབྲུག་གསུམ་ཟྤེར་ནས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསུམ་ག་ལ་ཁབ་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་གཞུང་ཞབས་དང་གཞུང་ཞབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབྤེ་བ་གང་ཡང་ཕྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བགོ་གླྤེང་
ནང་ལ་ར་རམ་ས་ལའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ལ་བཤད་ཀྱི་འདུག ལག་ལྤེན་བསྟར་
ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད། ཚང་མ་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་ལྤེན་ག་ཚོད་བསྟར་ཐུབ་
མྱིན་དྤེ་ཚང་མས་ཤྤེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བགོ་གླྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་གསུངས་སྟངས་དྤེ་འདྱི་

འད་གསུང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། འཁྲུན་ཐག་རྒྱག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཁབ་ཚད་དྤེ་རྒྱ་གར་དང་
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བལ་ཡུལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་ཟྤེར་ནས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མ་ལ་ཁབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་
ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་ཕོགས་སྒང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤ སྒང་ཕོགས་ལ་ ༢ ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་སྦྱོར་ནང་ལ་
མཚན་དོད་དང་ལས་དོད་སྒང་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།

གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་ངོས་

ནས་གཅྱིག་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། Honorarium ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་མཚན་དོད་ནང་ལ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་

འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྤེས་མཁན་དང་ཕུལ་མཁན་གྱི་གང་འད་གནང་མ་གནང་ཁད་པར་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་

མ་ཡྱིན་པའྱི་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཕོགས་བཞྤེས་མཁན་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ྱིན་གླ་ལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་
ཚིག་བརོད་ནང་ལ་ཁྱི་གསུམ་གྱི་ཚད་གཅྱིག་བཀག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཚད་བཀག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་
སྒོར་ ༢༥༠༠ རག་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་སྒོར་མོ་ ༢༥༠༠ མ་གཏོགས་
རག་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་དྤེར་དང་པོ་བཟའ་བཏུང་ཡང་འདང་གྱི་རྤེད་དམ།

ཁང་གླ་འདང་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོར་དགོངས་པ་

བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གླྤེང་མང་པོ་འགོ་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་། གོས་འཆར་གནང་
མཁན་གྱིས་རྱིང་པོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

གཞན་ཚོས་ཀང་དགོངས་ཚུལ་རྱིང་པོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

རྩ་བ་ྱིད་ནས་

གསུངས་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ལབ་ནས་བཀག་པ་ཡྱིན་ན། བཤད་མཁན་དྤེས་ཚོགས་གཙོ་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། རྱིང་དག་

འདུག་བསམ་པའྱི་ན་མཁན་དྤེ་ཚོས་ཚོགས་གཙོ་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་
ལ་ཚུར་སྟངས་འཛིན་བྤེད་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ཚོགས་གཙོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་

འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་མང་དག་གྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཤད་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་གསུང་མཁན་ཚོས་མདོར་བསྡུས་
ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་གསུང་འབབ་ལ་ཚོར་བ་ནང་ལ་བཞག་

དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུང་མཁན་སྱི་འཐུས་གྱིས་བྱུང་བ་རྤེད། རྐུབ་བཀག་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་
འད་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་རྤེད། ཟུར་ནས་བལྟས་བསྡད་སྐབས་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་

པ་རྤེད། ཞུས་ནས་གསན་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཕག་རྐྱོང་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བསྐྱོན་སོང་། གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དྤེ། ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
ག་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ལས་དོད་མཚན་དོད་བཞྤེས་མཁན་ཚང་མ་སྡྤེབ་གཅྱིག་ལ་བཞག་ན་
ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང་། ྱིན་གླ་རང་ལ་གཅྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་སྐབས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་

རྒྱག་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་འོག་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་འགོ་དང་མྱི་འགོ། བསྐྱར་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་འགོ་དང་མྱི་འགོ་རྤེད།
མཐའ་མ་མ་སོང་ནའང་ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་གཅྱིག་གྱིས་ྱིན་གླ་ལ་སྤྲོད་དགོས་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་
སྒང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་མ་རྤེད།
མཚམས་ཤྱིག་བཅད་ནས་བཞག་ན་འགྱིག་ས་རྤེད།
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དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཚོགས་གཙོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ས་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཤྤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་ལ་སྒོར་མོ་ ༢༥༠༠ བཞྤེས་བསྡད་མཁན་ཕལ་ཆྤེར་སུ་གང་

ཞྱིག་ཡོད་ས་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཁ་སང་རྩད་གཅོད་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ྱིན་གླ་ལ་ཉུང་མཐར་སྒོར་ ༣༠༠ རྤེད་གསུང་གྱི་
འདུག ྱིན་གླ་ཕུད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་བརོད་ནང་ལ་མྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོང་ཕུད་དྤེ་དོན་ཚན་ ༡༡ པའྱི་ནང་
ལ་ཟུར་དུ་ཁ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ྱིན་གླ་ཁོ་རང་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་གཅྱིག་བཟོས་པ་རྤེད།

འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་མགོ་མང་པོ་ཞྱིག་རྨོངས་འགོ་ཡྱི་འདུག བསམ་བོ་སྱི་མཚུངས་བས་ནས་མམ་དུ་བསྡོམས་བརྒྱབས་ནས་ཁུར་
བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གནས་སྡོད་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འདོན་མཁན་

དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་གྱི་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་ཐང་སྡྱིངས་ཐོག་ལ་མར་རྒྱུགས་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་
པའྱི་སྐབས་སུ་ག་ཚོད་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་གོམ་པ་འདྱི་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་བསྣམས་ཕྤེབས་མཁན་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་སྒང་ལ་
བལྟས་ཡོང་སྐབས། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། གཞུང་འབྤེལ་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྡྤེ་ཁག་གསུང་

བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་ཁ་བཏོན་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་ཐུབ་ས་རྤེད། གསལ་ཁ་མ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་
གྱིས་ལྤེན་བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ྱིན་གླ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིམས་འགལ་བ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་མཐོང་གྱི་

ཡོད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ངས་ད་ལྟ་སྒོར་མོ ༢༥༠༠ རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། འཚོ་བ་བསྐྱལ་བསྡད་མཁན་གྱི་མྱི་མང་དྤེ་ཚོའྱི་
ྱིན་གླ་རྤེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་ཁ་བཏོན་ན་ལག་ལྤེན་བསྟར་མཁན་གྱིས་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཁྱིམས་དྤེ་གཏན་
འབྤེབས་བས་པའྱི་ྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་ཟུར་ཞྱིག་ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་མཐོང་བའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག
གསལ་ཁ་བཏོན་པ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་ཐུབ་ས་མ་རྤེད།
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འདྱིའྱི་སྒང་ལ་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་སྱིད་གསལ་ཁ་བཏོན་ཟྤེར་ནས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་མོས་པ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་
གསལ་ཁ་བཏོན་ཆོག གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ྱིན་གླ་བཞྤེས་མཁན་ཙམ་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་དྤེ་གནང་དགོས་

ཟྤེར་ནའང་ང་ཚོས་མཁྤེགས་བཟུང་གང་ཡང་མྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བསྡད་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་
གསུམ་པ་འདྱི་ "རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་བཅས་སུ་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་ཕོགས་ཐོབ་མྤེད་པའྱི་ཚོང་ཁྤེ་ཡོང་འབབ་ཡོད་རྱིགས་

རྣམས་ནས་བོས་བཅད་ཀྱིས་འབུལ་རྒྱུ་ "ཟྤེར་སྐབས། འདྱི་ཡོད་ནའང་རུང་མྤེད་ནའང་རུང་ཁབ་ཁོངས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ཕུལ་
སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདོན་མཁན་གྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གསལ་ཁ་བཏོན་དགོས་ན་འདོན་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་གསུང་དུས།

བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་ཡང་བསྐྱར་བཟོ་བཅོས་ཤྱིག་

བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་འད་བསྣམས་ནས་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱིའྱི་སྱིར་བཏང་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་དང་། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་
དངོས་གནས་རང་འགོ་སྟངས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་རྤེད། དང་པོ་བསམ་བོ་འཁོར་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་

སྙམ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་པོའ ་ི བོ་གོས་བསྡུར་ཡོང་དུས། དྤེ་ལ་ཕྲན་བུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་བའྱི་བཟོ་འད་པོ་བས་སོང།
དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལག་བསྟར་བྤེད་ཕོགས་དང་དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་བརྩྱི་ཕོགས་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གང་འད་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག ད་ལྟ་བགོ་གླྤེང་གྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་འདོན་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང། ལྷག་
པར་དུ་ལས་དོད་དང་མཚན་དོད་བཞྤེས་མཁན་ཚོས་དྤེ་ནས་མར་འདོན་འགོ་མཁན་འད་པོ་བས་དུས། དྤེ་གང་འད་འད་པོ་བས་
ཡོང་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་
ལ་བཟོ་བཅོས་གསར་པ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་མོས་མཐུན་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་

བཀའ་འཁོལ་བསགས་པ་ཡྱིན་ན། ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ང་རང་གྱི་རྨོངས་འཆར་རྤེད། དྤེའྱི་
ནང་ལ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་ལ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་ལ་ "ྱིན་གླ་ཕུད་"ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་རང་འཇགས་བཞག དྤེ་སྒང་
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གྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ། གྱིས་པ་དྤེ་ལ་"ྱིན་གླའྱི་ཐད་"ཡང་ཚིག་བརོད་གསར་པ་ཞྱིག་བསྣན་ནས། "ྱིན་གླའྱི་ཐད་ལས་ཁུངས་སམ་
སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ " གོང་དུ་ངས་ྱིན་གངས་བཞག་པ་ཡྱིན། ྱིན་གངས་དྤེ་ཏོག་ཙམ་མ་འཁྲུགས་པ་མྤེད་དམ "་་་་་ལས་

ཁུངས་སམ་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ྱིན་གངས་ ༣༡ ལས་མང་བའྱི་ྱིན་གླ་ཞུ་སྤྲོད་རྱིགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་ལས་ཁུངས་སམ་
སྡྤེ་ཚན་དྤེས་གཅོག་འཐྤེན་གྱིས་ྤེས་ཅན་བསྡུ་འབུལ་གྱི་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་ངོ་བོར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་

དགོས་" དྤེ་འད་འད་པོ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འབུལ་མཁན་དྤེས་རྩྱིས་ཏག་ཏག་ཐྤེབས་འགོ་ཡྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁྱི་གསུམ་ ༣༠,༠༠༠
ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕར་ཚུར་འགོ་དུས། གོང་དུ་གླྤེང་སོང་ནང་ལ་དཀའ་ལས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྡྤེ་ཚན་དང་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་
ལ་ྱི་མ་ ༣༡ ལས་ཀ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ྱིན་གླའྱི་བརྒྱ་ཆ་མ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཁལ་བཟོ་ཡྱི་མ་རྤེད་སྙམ།

དྤེ་ལས་བརྒལ་བ་ཡྱིན་ན། ྱི་མ་གཅྱིག་བརྒལ་པ་ཡྱིན་ན་ྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་གླ་ཆ་དྤེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གཅོག་རྒྱུ། དྤེས་ཐུགས་ཕན་
གསོས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་གང་ཤྤེས། དྤེ་ལ་ཡང་བགོ་གླྤེང་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

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 འདྱི་བགོ་གླྤེང་མང་པོ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད།

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དང་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་སྐབས་སོ་སོ་ལ་

དོགས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཁབ་ཚད་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་མ་བཤད་ན་མཇུག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་གསུང་དུས། མ་ཞུས་རང་
ཞུ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་དྤེ་ྱིན་གླ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ལ་བཞག་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་གོང་དུ་ཞུ་

དུས། གཞག་དགོས་པ་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཕ་གྱི་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་
ནའང་འགྱིག་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་བསམ་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གང་ཡང་འདོན་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། ད་
ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ། འགོ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་
ཕུལ་པ་དྤེ་རང་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱི་ནས་བཀག་ནས་མ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ང་ཚོས་འུ་ཐུག་ནས་ཁ་སང་མྱི་དགོས་པ་བྤེད་

དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འད་བས་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ། ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་

མཆོག་གྱིས་ལམ་ཁ་ཡངས་བ་དང་ཆྤེ་བ་དང། མང་བ་བསྡུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་འདུག་སྟྤེ། ཁོང་རྣམ་པས་
འབུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གཞྱི་རྩ་ལ་བཞག་ནས་སོབས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་དྤེ་འད་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་མས་མོང་དྤེ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་རྤེད། ད་ལྟ་དོན་ཚན་དྤེའྱི་འོག་ལ་ཁོ་རང་གྱིས་

དོན་ཚན་ཞྱིག་དངས་སོང་། དྤེ་དོན་ཚན་དྤེ་ལ་སོན་མ་ཤོག་ངོས་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་སར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སར་ནས་རྩ་བ་
ྱིད་ནས་མ་རག་ནས་འུ་ཐུག་ནས་ཁྤེ་འབུམ་གཅྱིག་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁྱི་གཅྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། འབུམ་གྱིས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
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ཁྱི་གཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་ལབ་ནས་མྱི་རྤེ་རྤེའྱི་རྩ་ནས་སྒོར་མོ་ ༤༥ མ་གཏོགས་མ་རག་པ་བས་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་མྤེད་པ་བྤེད་

དགོས་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སོ་སོ་རང་སྣང་བ་དག་ནས་བྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་དྤེ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དྤེ་འད་མྱི་འདུག
མཇུག་ལ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་མཁན་དྤེ་ཚོས་འགོ་ཁྱིད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཇོན་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཅྱིག་བས་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བཟོ་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་བཞག་པ་དྤེ་བཟོ་བཅོས་གོས་
འཆར་བསྣམས་ནས་མ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག

གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཚིག་མང་པོ་ཞྱིག་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་འད་པོ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་དྤེ་རྤེད། དང་པོ་བཟོ་བཅོས་
གོས་འཆར་གྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་སྒང་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཟོ་བཅོས་འགོ་དང་མ་འགོ་དྤེ་གྱིས་ནང་ནས་འདྤེམས་ཀ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ནས་ཚུར་མང་པོ་ཞྱིག་

བཟོ་དགོས་དུས། དྤེ་ཡང་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། དོན་དག་རང་གྱི་སྒང་ལ་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཟོ་
བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།
དྤེ་ག་རང་གྱི་སྒང་ལ་ཐག་བཅད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད་དྤེ་སྐད་ཆ་འདྱི་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཟླ་
བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཅྱིག་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ལབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང།

ངས་བཟོ་

བཅོས་གོས་འཆར་མྤེད། ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ག་པར་ཐུགས་ཐག་ཆོད་ནའང་གཅོད་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཕག་རྐྱོང་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བཤད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཅྱི་
གོས་མོད་གོས་བཤད་སྟངས་དང་ག་པར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་
དྤེ་ཚང་མས་ཡྱིད་ཆྤེས་འད་པོ་བྤེད་དུས། ངས་འདོན་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་བྱུང་མ་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་ཆུ་ཚོད་ ༣ པའྱི་བར་གསྤེང་བར་དུ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་བསྐྱལ་གྲུབ་པ་གནང་རོགས་

གནང་། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱིས་པ་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་སྒོ་ཕྤེས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་གྱི་
ལས་རྱིམ་གྱི་མཇུག་དྤེ་ལ་ཚོགས་གཙོས་དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ན་བྱུང་བཞག་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་
མཆོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད།

ཕག་རྐྱོང་མཁན་ཁ་སང་གྱིས་བྱུང་སོང་སྟྤེ།

གཅྱིག་དྤེ་རྱིང་གོས་

ཚོགས་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་འཆར་སྱིག་ཕོགས་སྐོར་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྤེད། བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དགོངས་གཞྱི་དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།

འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀའ་བོན་

མཆོག་ལ་དྤེའྱི་སྐོར་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་དྤེ་ལ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ཙམ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་

ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་གསལ་པོར་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
མདང་དགོང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཏོག་ཙམ་སྟབས་བདྤེ་པོ་བས་ནས་ལན་གནང་བ་འད་བས་སོང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་

གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་བཀའ་གནང་བ་འད་པོ་བས་སོང་བས། བསྐྱར་དུ་མྱི་
ལངས་ཐབས་མྤེད་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་འདྱི་དག་འཕྲོད་
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བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཞྱིག་བཞྤེས་ནས་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་འདྱི་ནས་བསྐྱར་བཤད་དང་འུར་བཤད་ཞུ་དགོས་
པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ལ། འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་ ༡༢ གོང་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་མས་ཞྱིབ་བྤེད་

དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འཆར་ཅན་གྱི་སྒང་ལ་འདྱི་ལྟར་གནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་

འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གསལ་པོར་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཀང་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་འདྱི་དག་འདྱི་ལྟར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་ནས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་མཁྤེན་རོགས་ཆྤེད་དུ་ཁ་སང་ཞུ་
དགོས་དོན་དྤེ་འད་བས་ནས་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གྱིས་པ་དྤེ། ལས་བསྡོམས་ནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་དུས་ལས་

བསྡོམས་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ་མྤེད། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་
༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ལོའ ་ི ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཟྱིགས་

ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྤེ་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ཡོད་པ་རྤེད། བསྐྱར་ཞྱིབ་བྤེད་མཁན་

གྱིས་གལ་ནང་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་པས། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་དྤེང་རབས་ཀྱི་གསོ་
བ་རྱིག་པར། ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་དང་མས་ཞྱིབ་ཟྤེར་བའྱི་ལས་དོན་གང་འད་བས་ནས་བསྒྲུབས་ཡོད་དང་མྤེད་ཚང་མ་གསལ་

པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་གནས་སྟངས་གང་
འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

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

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
ལ་ཡར་ཞུས་ཡོད་དྤེ་ལན་རག་མ་སོང་། ལན་རག་རྒྱུ་ཕར་ཞོག་གང་ཟག་ལ་ནག་ྤེས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕོག་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ངའྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ལ་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་གཞྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཁང་གྱི་དངུལ་འབོར་ཆ་ཚང་བཏང་དགོས་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དྱི་བའྱི་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་བཏང་ཕོགས་ཐད་ལ་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ནད་མནར་བསྡད་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་བ་སོད་ལ་དོ་སྣང་བྤེད་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་

པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུས་པ་དྤེ་ཡང་། ལོ་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོས་གན་ནད་རྤེག་དུག་ལ་དོ་སྣང་བས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ཡང་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ས་གནས་ཀྱི་སན་པ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།

བཀའ་བོན་འཁོད་པའྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་བཅར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ནང་ལ་
འགོ་བསྡད་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཏན་ཏན་ཞུས་པ་ཡྱིན།
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དངུལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཁང་གྱིས་དངུལ་ཆ་ཚང་འད་པོ་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་སྒང་ལ་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད་

ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡང་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་འདྱི་གསལ་པོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ནད་གཞྱི་དྤེ་
ཛ་དག་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་སོབ་རབས་དང་རྱིམ་པ།

གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ངོས་ནས་ཀང་

བཀའ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནང་དང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག་པས། ད་ལྟ་ནས་
གཟབ་གཟབ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་རྒྱུ།

ཛ་དག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་

༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་སོབ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་སོན་མ་ཁྱི་
ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ནས་ཀང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོ་འཚབ་ཀྱི་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།

བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་

འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ནས་ཀང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་མ་ཟད། གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ཆྤེ་བ་
སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ནད་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་བས་ནས་ྱི་མ་གཅྱིག་

ཆ་ཚང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་མམ་དུ་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་དང་གོས་བསྡུར་ཡང་གནང་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརྩམས་གནང་སོང་། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཀང་རྒྱུན་འཁོངས་བས་ནས་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།

འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་

ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧང་སངས་བའྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའྱི་
གནད་དོན་དྤེ་འད་དྤེ་འད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་

ནའང་འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་ལ་ཡང་ལན་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ཁ་སང་དྱི་བ་དྤེ་ལ་ཡང་ལན་
ཐོབ་མ་སོང། དྤེའྱི་སྒང་ལ་ནག་ྤེས་གཅྱིག གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་གཞྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཛ་དག་ཆྤེན་པོ་

ཞྱིག་དང་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གོ་ནོར་ཐྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་འད་རྩ་བ་

ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། འདས་གོངས་སུ་འགོ་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད་ཟབ་སྦྱོང་ཡང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག མང་ཚོགས་

ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་འཁྤེར་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་འདུག དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ནད་པ་
ཁག་ཅྱིག་གྱི་བ་སོད་ལ་བལྟས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ན་ཚ་ན་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གསོ་ལམ་

སྟོན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ར་རམ་ས་ལའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་བསྡད་མཁན་ང་རང་ཚོ་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་བསྡད་མཁན་ད་ལྟ་
འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། འདས་གོངས་སུ་མ་ཕྱིན་ཙམ་གྱི་སོན་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། མྱི་ལྔ་

ཙམ་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་བས་ནས་ན་ཚ་བཀོས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ག་པ་ག་ས་ནས་ནད་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དྤེ་
འད་ལབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་དོ་བདག་ནས་འབྤེལ་བ་བས་ན་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། གཞྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་
ནང་ལ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཆད་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་བསམ་འདུག

ཏན་ཏན་ནད་པ་ལ་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་མང་ཙམ་བྤེད་

དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་བྤེད་རྒྱུ་ལ་འགོ་སོང་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དོ་སྣང་སྤྲད་ཙམ་
བྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་སན་ཁང་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལ་འགན་འབུལ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་

གསན་ཕོགས་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཁ་སང་ྱི་མ་ཁ་ཤས་སོན་ལ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ དང་ ༡༣ དང་
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༡༤ ནང་ལ་ནད་པ་ལ་འབྤེལ་བ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཁ་སང་

འཕྲོས་དོན་དྱི་བའྱི་ནང་ལ་འདྱི་རྒྱུ་དྤེ། འགོ་སོང་དྤེ་འད་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོ་སྣང་ཤུགས་ཆྤེ་ཙམ་བྤེད་རྒྱུ་མྤེད་དམ། ན་
ནྱིང་འད་པོ་ཡྱིན་ན་ནད་པ་ཁོ་རང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོས་བདྤེ་སྡུག་བཤད་ས་དྤེ་ཙམ་གང་ཡང་རག་མ་སོང་། ཟབ་སྦྱོང་གནང་གྱི་
འདུག ཟབ་སྦྱོང་དྤེ་ཡང་སྐད་ཡྱིག་མ་འད་བ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ངས་དྤེ་ཙམ་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་

མཁན་བྱུང་སོང་། ད་ལོ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ས་རང་འཇགས་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ྱི་མ་ཁ་ཤས་སོན་ལ་གནང་བ་རྤེད། ལྤེགས་པ་ཞྱིག་

ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་། དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། སོན་མ་
ནས་ང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་ལ་ལས་རྒྱུ་འབས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་

ནས་ནད་པའྱི་བཟང་སོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ལ་ལམ་ཁ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་རྤེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་
༣།༤།༥ ཡྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ག་རྤེ་བས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་དྤེ་ག་རང་རྤེ་བ་བསྐྱོན་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་

གྱི་འདུག ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ནས་ Network འཛུགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་པ་ Care and
support system ནད་པ་ལྟ་སྐྱོང་བྤེད་པའྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་བཏང་ནས། བཀའ་ཤག་སོན་མས་རྤེ་བ་བསྐྱོན་པ་ནང་བཞྱིན་

ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ནད་པ་རུབ་རུབ་བས་ནས། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ར་བ་ཞྱིག་བཙུགས་ནས། ཕན་ཚུན་རོགས་པ་བྤེད་རྒྱུ། ལྷན་ཁང་

གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་མར་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་བྤེད་དུས་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡོང་རྒྱུ། དྤེ་འད་བས་ནས་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་བཙུགས་
པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གསང་བ་ར་ནས་ཐད་ཀར་འགན་ཁུར་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གསང་བའྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་བས་ནས།

དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་སོན་མ་རྤེ་བ་བསྐྱོན་པའྱི་ཐོག་
ནས་རྱིམ་པས་ནད་པ་མང་ཙམ་ཞྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་སྐབས་

ལ་ང་ཚོས་ར་རམ་ས་ལའྱི་ནང་ལ་གོ་སྱིག་བས་དུས། ནད་པ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ལོ་དྤེ་ག་རང་གནང་
བའྱི་སྐབས་ལ་དྤེ་ཙམ་ཕྤེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ལོ་འད་པོ་ཡྱིན་ན་ནད་པ་དྲུག་མ་གཏོགས་ཕྤེབས་མྱི་འདུག འགོ་སོང་དྤེ་ག་ཙམ་
བཏང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ལ་དྤེ་རྱིམ་པས་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དབྤེ་འབྤེད་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་
ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་ནད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྙྱིང་སྟོབས་སྐྱྤེས་ནས་འགན་ཁུར་རྒྱུ། རྱིམ་པས་ང་ཚོས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ན་ཚ་དྤེ་ལ་གདོང་ལྤེན་བྤེད་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྱི་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཁ་སང་ངས་
ལན་འདྤེབས་ཞུས་པ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བོ་མ་ཁྤེངས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། དྤེའྱི་ཐད་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།
ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་ནང་

གསལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཚན་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་ཆ་ཚང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་གཙོ་བོ་དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་གཙང་ས། སན་བཅོས། ནད་པ་མ་ཐག་གཅོང་ནད་དྤེ་ཚོ་ལ་ལྟ་རོག་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་

ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྟ་སྐྱོང་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདབ་ཤོག་གྱིས་ལྡན་ཐོག་ནས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་
ཞུས་དུས་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སན་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སན་གྱིས་ཟུང་སྤེལ་ཐོག་ནས། ཟུང་སྤེལ་ཞུ་དུས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡན་ལག་སན་ཁང་དྤེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སོན་འགོའ ་ི འཕྲོད་བསྟྤེན་
ལྟ་སྐྱོང་དང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་སན་བཅོས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་ཐོག་ནས། སན་བཅོས་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་མུས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་

ཁོངས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཚོ་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སོལ་རྒྱུན་ལམ་གྱི་སན་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་རང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་གོང་འཕྤེལ་འགོ་རྒྱུ་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་

འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྟ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་པ་
གཅྱིག་ལ་ཟུར་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་ཞྤེས་ཟུར་དུ་བཙུགས། ཁོ་རང་རང་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་རང་དབང་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་ཡག་ཏུ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོར་དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་དུ་བོད་ཀྱི་སན་

རྩྱིས་ཁང་ཡན་ལག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བོད་སན་གྱི་ཐོག་ནས། སོལ་རྒྱུན་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་དག་གཅྱིག་འགོ་དང་འགོ་མུས་

རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་

དྤེང་རབས་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་གྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཕན་ཚུན་གྱི་བགོ་གླྤེང་དང་གོ་བསྡུར་དྤེ་འད། ངས་ཤྤེས་ཚོད་ལ་ལས་གཞྱི་དྤེ་
དག་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སན་པ་དྤེ་འད་སྐད་བཏང་།
དྤེ་ནང་བཞྱིན་བོད་སན་གྱི་ཨྤེམ་ཆྱི་ཚོ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པ་དང་མས་ཞྱིབ་དྤེ་འདའྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་

དང་གནང་མུས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་འདང་ངྤེས་ཤྱིག་ཡོད་པ་

རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། དྤེའྱི་ཆྤེད་
དུ་འདྱི་འད་རང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གཙོ་བོ་དྤེ་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲོད་
བསྟྤེན་གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དང་ཟབ་སྦྱོང་དང་དྤེ་འད་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཐུབ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
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ཨྤེམ་ཆྱི་ཚོ་གང་མང་མང་དྤེའྱི་ནང་ལ་མམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

འཕྲོད་བསྟྤེན་སོབ་

གསོའ ་ི ལས་འགུལ་དྤེ་འད་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཕྱི་ལུགས་སན་གྱི་ཁད་ལས་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཨྤེམ་ཆྱི་རྒན་པ་ཚོ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡྱིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་ཕྱི་ལུགས་སན་དྤེ་གྱིས་བར་ལ་ཟུང་དུ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདར་གོ་བསྡུར་

བས་པ་ཐྤེངས་གཅྱིག་བྱུང་བསྡད་འདུག མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཆ་ཚང་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན།

ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགོས་མཁོ་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཟུར་དུ་ཡན་
ལག་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡན་ལག་སན་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་

གཙོ་བོ་ཕྱི་ལུགས་སན་གྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྟ་སྐྱོང་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་སར་
ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་མུས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་ཕག་ལས་ལོ་ལྟར་གནང་བ་དྤེ་

ཚོ་ཆ་ཚང་གསལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དུས་ཚོད་ཆ་ནས་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ནང་

ལ་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་དང་དྤེ་འདའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་ཞུས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གསལ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཏན་ཏན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་སན་གྱི་སན་སྦྱོར་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཕོགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་ཁྱིམས་

ལུགས་ལྟར། ལྟ་རོག་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ཁྱིམས་འཆར་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་དྤེ་བཅུག་པའྱི་སྐབས་སུ་

དང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་མ་འད་ཆགས་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ངོས་
ལྤེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། Ayush Medical Council སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
ཚོ་ཆ་ཚང་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གཞུང་

ནས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༡༠
ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ད་ལྟ་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་པ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སོད་པ་དང་འབྤེལ་བ་

ཡོད་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་
རྤེ་རྤེ་བས་ནས་གང་དུ་བསྡད་ཡོད་པ་དང་གང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་སྲུང་བསྡད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་

གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་
ནང་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཡོད་པ་རྤེད།

སན་ཁང་ལས་བྤེད་ཚོ་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་དང་

གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། དྤེ་སོན་ངས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་ལན་འདྤེབས་ཞུས་པའྱི་
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སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་གཙོ་བོ་གལ་ཆྤེ་
ཤོས་གསུམ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་ཁབ་བསགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བ་རྒྱུ་དང་མམ་དུ་བརག་དཔྱད་བ་

རྒྱུར་གསལ་བསགས་བྤེད་རྒྱུ། བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུར་མྱི་ཚང་མ་ངྤེས་པར་དུ་ཡོང་དགོས་པ་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་

བསྡད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་སན་ཁང་གང་དུ་ཕྤེབས་ཀང་བརག་དཔྱད་
བ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་རྱིན་མྤེད་ཐོག་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ས་གནས་སན་ཁང་གང་དུ་ཕྤེབས་ཀང་གན་ནད་
རྤེག་དུག་གྱི་བརག་དཔྱད་རྱིན་མྤེད་ཐོག་གནང་རྒྱུ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་བང་རྒྱུ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སན་གཏོང་
དགོས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ན་སན་མཆོད་རྒྱུ། AIDS ན་ཚའྱི་སན་ ART དྤེ་ཚོ་རྱིན་མྤེད་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་
སྦྱར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མང་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་མཁྤེན་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། ལོ་ལྟར་ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ལ་གན་ནད་རྤེག་དུག་ྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་ྱིན་མོ་ནས་བཟུང་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཆ་ཚང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཟླ་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་གན་ནད་རྤེག་དུག་

ཐོག་ལ་གོ་རོགས་ཁབ་བསགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ལོ་གཞོན་པ་མང་ཆྤེ་བ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་བཞུགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕྱི་ལོགས་སུ་ཕྤེབས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ལོ་རྒན་པ་དང་སོབ་ཕྲུག ལས་བྤེད་ཕུད་གཞན་པ་མང་ཆྤེ་བ་ཕྱི་

ལོགས་ལ་སུད་ཚོང་བརྒྱབ་སར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དབུས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
དང་ས་གནས་སན་ཁང་རང་ནས་ལས་བྤེད་བཅར། དྤེ་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་མུས་ཡྱིན། གཙོ་བོ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གོ་རོགས་

སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་འདུག གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་མཁྤེན་པ་བཟོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཁྤེད་རང་ HIV ནད་པ་རྤེད་
འདུག ཁྤེད་རང་འདྱི་བྤེད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད། ཕ་གྱི་བྤེད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གནང་རྒྱུ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་བརན་པོ་འད་པོ་ཞྱིག་

གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་ཆགས་བསྡད་འདུག

དྤེ་ནང་བཞྱིན་གན་ནད་རྤེག་དུག་ཡོད་པའྱི་ནད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
རྒྱུ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གྱིས་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་
གན་ནད་རྤེག་དུག་ནད་པ་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་གང་འད་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད།

Counseling བྤེད་སྟངས་དྤེ་ཚོ་གང་འད་བྤེད་

དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཆྤེད་ལས་སན་ཁང་། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སན་གྱི་མཐོ་སོབ་སྐད་གགས་ཚ་
ཤོས་གསུམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། CMC Vellore དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ལོ་གྱིས་ཙམ་གོང་ནས་གཏོང་

རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོ་ལས་བྤེད་ཚོ་སན་ཁང་དྤེར་ཟབ་སྦྱོང་ལྤེན་
པར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་གན་ནད་རྤེག་དུག་ནད་པ་མམ་དུ། སན་ཁང་རང་གྱིས་གོ་སྱིག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་
དང་སྦྱང་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད།

དྤེ་ཚོ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་

ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་མར་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་ནས་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ལྟ་སྐྱོང་
གང་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་བསྡད་རྒྱུ། དྤེ་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་དང་འགོ་མུས་རྤེད།
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ཁ་སང་ངས་ལན་འདྤེབས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ནག་ྤེས་དང་དྤེ་འད་བཙུགས་པ་གང་ཡང་

མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགན་ཁྤེར་མཁན་གྱིས་དྱི་བ་བཏང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སོ་སོ་འགན་ཁྤེར་མཁན་གྱིས་
ལན་འདྤེབས་གཅྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོས་འགན་ཁྤེར་ནས་ལན་བརྒྱབས་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ཕན་ཚུན་

གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ནག་ྤེས་འཛུགས་རྒྱུ་དྤེ་འད་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རང་ནས་ཏན་ཏན་གན་ནད་རྤེག་དུག་ཐོག་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་གནང་བསྡད་མཁན། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་བཙུགས་

ནས་ཚོགས་པ་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་པ་དྤེ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་བ་དང་དུས་རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་གནང་བསྡད་མཁན་གཅྱིག་

ཡྱིན་པ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་མ་འོངས་པ་ལ་ང་
ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་འདའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ལ་མུ་མཐུད་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚོགས་གཙོས་ཁ་སང་ལན་འདྤེབས་ཤྱིག་བྤེད་རོགས་ལབ་པ་ཡྱིན་ཏྤེ།
འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།

དྤེ་ཐོའ ་ི ནང་ལ་འཁོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། སྱི་

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ཁད་མཚར་འད་ཞྱིག་ཆགས་དུས། ལན་མ་བརྒྱབས་ནའང་མ་འགྱིག་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་
འདུག ད་ལྟ་ངས་གནད་དོན་འདྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། ནད་པ་རྤེ་རྤེའྱི་འགམ་དུ་བཅར་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མ་བྱུང་། ནད་པ་ཁག་ཅྱིག་འདུག དྤེའང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་མཛུབ་མོའ ་ི སྒང་ལ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་རྤེད།

དྤེའང་ལོ་མང་པོ་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ནད་པ་མང་ཆྤེ་བ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།
སན་བཅོས་དང་འགན་འཁྤེར། ནང་མྱིས་བདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་དག་སྐྱྤེད་ཡག་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འགན་མ་ཁུར་

མཁན་ཁག་གཅྱིག་འདུག་པས་གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན་གནོད་སྐྱོན་ཆྤེན་པོ་བྤེད་ཀྱི་འདུག ནད་པ་རྤེ་རྤེ་ནས་བདག་པོ་རྒྱག་པ་ལ་
ལྷན་ཁང་ནས་རྤེད། སྒྤེར་གྱི་སྦྱྱིན་བདག་བྤེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་རྤེ་བ་ག་རྤེ་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ནད་པ་དྤེ་ཡག་པོ་ཆགས་པ་མ་ཟད་ནད་པ་དྤེས་འགན་འཁྤེར་ནས་

སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནོད་སྐྱོན་མ་བྱུང་བ་དྤེ་ཁོང་ཚོས་རྤེ་བ་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད། དྤེ་འད་བྤེད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་འདུག དྤེ་ཚོས་སང་ྱིན་

སྱི་ཚོགས་ལ་གཏོར་བཤྱིག་འགོ་བ་དང་། གྱིས་པ་དྤེ་ལ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་བ་དྤེ་ཚོ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་བ་དང་། ཕྱི་
ལོགས་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། སྦྱྱིན་བདག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྤེ་བ་བས་ནས་རོགས་རམ་བས་པ་དྤེ། ཧ་ལམ་
ཁོ་ཚོས་གནོད་སྐྱྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གསོ་སྐྱོང་བས་པ་འད་པོ་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་བས་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་
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མྱི་འདུག རང་ྱིད་འད་པོ་ཡྱིན་ན་ནད་པ་བཞྱི་ལྔའྱི་འགམ་ལ་ཐྤེངས་བཞྱི་ལྔ་སོབ་གསོ་རྒྱབ་ཏུ་འགོ་ཚར་བ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་འགན་
ཁུར་མཁན་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཐྤེ་བྱུས་ཆྤེན་པོ་གང་ཡང་བརྩྱི་ཡྱི་མ་རྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཁང་ནས་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། འཚོ་སྣོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རོགས་སྐྱོར་ཡོད་པ་རྤེད། དཀལ་ངལ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ལབ་ན། ས་
གནས་ཀྱི་རྒྱ་གར་སན་ཁང་གྱི་ཨྱིམ་ཆྤེ་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དྤེ་འད་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གསོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཟག་རྤེ་
ཟུང་དྤེ་ཚོ་ལའང་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་འགན་ཁུར་ནས་སོབ་གསོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག འགོ་སོང་ཆ་ཚང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་རང་ཚོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་བཞྤེས་ནས་ཕྲུ་གུ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཅུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

སྦྱྱིན་བདག་

འཚོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡག་ཐག་ཆོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་འགན་ཁུར་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། རོགས་སྐྱོར་བྤེད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་བརྩམས་སྐབས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ནད་པ་ལ་རྤེ་བ་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་

ཐང་ཤྱིག་རག་གྱི་འདུག ཐོག་མར་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ནད་པ་འགམ་ནས་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའང་སྱི་པའྱི་དོན་ལ་རྤེད། འཐབ་རྩོད་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་མ་བཏང་
རོགས་གནང། མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་རོགས་གནང།

ཕག་ལས་གནང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ནམ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།

བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་ལས་གཞྱི་མང་ཆྤེ་བ་ད་ལྟའང་མཇུག་སྐྱོང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད།

(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།

བསྐྱར་བཤད་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། སྐད་ཆ་གསར་པ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས། ) ཁྱིམས་མཐུན་དང་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐྤེ་
བྱུས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ནད་གཞྱི་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད།

གྱིས་པ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ནང་ལ་དྱི་བ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟྤེར་ན། ནད་ན་མཁན་དམྱིགས་བསལ་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་

གཞོན་སྐྱྤེས་ལས་མྤེད་ཚོ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་སྐབས། སོབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སོབ་ཁག སུད་
ཚོང་ཁག་ལ་གོ་རོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད།

གན་ནད་རྤེག་དུག་སྲུང་བརྩྱི་བྤེད་པའྱི་ྱིན་མོ་དྤེ་ལ་

གཞོན་སྐྱྤེས་ལས་མྤེད་མང་ཆྤེ་བ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་འགུལ་མང་ཐག་ཅྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཀང་། དྤེའྱི་ྱིན་མོ་
ཡང་གཞོན་སྐྱྤེས་ལས་མྤེད་ཚོ་ལ་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་སྤེལ་རྒྱུ་

འདུག་གམ་ཅྤེས་དྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ ས་ཅུང་ཙམ་མྱི་གསལ། གད་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་པ་ཁག་ཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་

གཞུང་གྱི་ལྟ་སྐྱོང་འོག་ལ་ཡོད་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་དང་སྱིག་འཛུགས་ཁག བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
ལྟ་སྐྱོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་ནའང་། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སོ་སོའ ་ི སོད་པ་
སོག་མཁན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་

གནང་ནས་ཁྱིམས་དང་མ་འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ན་ཚ་གཞན་དག་ལ་ཁབ་མ་ཐུབ་པ། གཙོ་བོ་ནད་པ་སོད་སོག་
ཚོས་ཤྤེས་བཞྱིན་དུ་གཞན་ལ་མ་ཁབ་པའྱི་ཐོག་ལ་དམ་གཟབ་ཞུ་རྒྱུ་དང་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད།

གལ་ཆྤེན་དུ་

གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་དང་ཞྱིབ་འཇུག་སོགས་གནང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་རྤེད། སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
རྤེད། སན་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚང་མས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་མཐུན་སྦྱོར་ཞུ་ཐུབ་པ་
བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་པ་མང་ཆྤེ་བ་ལས་མྤེད་

རྤེད་འདུག དྤེ་ཏན་ཏན་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་མྤེད་དང་ལས་ཀ་བྤེད་འདོད་མྤེད་པ་དྤེ་དབྤེ་བ་ཕྤེ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་

འདུག གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་པ་ཁག་ཅྱིག་སྱིར་བཏང་ནས་གཟུགས་པོ་ཐང་ཐང་ཡྱིན་པ་དང་ཚོང་རྒྱག་ས་ལ་ཡང་འགོ་ཐུབ་

མཁན་དྤེ་འད་ཡྱིན་ནའང་། རྐང་བཙུགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་དུ་མྱི་འགོ་བ་དྤེ་འད་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ Counseling
དང་གོ་རོགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ངས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཅར་ཚར་བ་ཡྱིན། བཅར་བའྱི་

སྐབས་སུ་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་པ་དང་མ་ཐག་དྤེ་ཚོ་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་དུས་ཚོད་ལ་དཔག་པའྱི་ཐུག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།
ཐུག་ཏུ་འགོ་དུས་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་པ་ཁག་ཅྱིག་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་སྤེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་

ནས་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་དྤེ་འད་འདུག གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ནང་དྤེ་འད་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཆུ་ pump ཞྱིག་སྤྲད་རོགས་ཞྤེས་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རྐྱྤེན་སྦྱར་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་ན་ནྱིང་ལོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་དམྱིགས་བསལ་འཚོ་སྣོན་ཐྤེངས་གཅྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཚོ་སྣོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དག་གྱི་ཐད་ལ་གནང་ཐབས་འབད་
བརྩོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ྤེ་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་པ་གཟུགས་པོ་ཐང་

པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕག་ལས་གང་ཡང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག ནང་ལ་བཞུགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཁོད་རང་སུད་ཉ་ཚོང་དུ་སོང་ན་

འགྱིག་གྱི་རྤེད། མྱི་གླ་ལ་འགོ་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་སོབ་སྟོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་པ་
ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ལས་ཀ་མ་བས་ནས་བསྡད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སྤེམས་ཤུགས་
སར་རྒྱུ་དང་ལམ་སྟོན་བྤེད་རྒྱུ་འགོ་དང་འགོ་མུས་རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བར་གང་ཐུབ་
ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།

དྤེ་བཞྱིན་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་པ་ལས་མྤེད་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱིས་ལག་ཤྤེས་སྦྱོང་བརར་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་མམ་ཞུགས་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་
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ཐང་གཅྱིག་པ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་བ་གནང་ནས་དྤེ་
དག་ལ་མམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དང་མཐུན་རྐྱྤེན་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད།

དྤེ་ནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེ་དན་པ་བརྤེད་མྤེད། ཚིག་ཐོ་བརྒྱབ་

བཞག་ཡོད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གཙོ་བོ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་

མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་རྣམ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་ལམ་ཙམ་བྱུང་སོང་། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་

མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བྤེལ་བ་ཆགས་སོང་། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་རྤེད། དྤེ་དག་སྐོར་ལ་གོ་རོགས་དང་ཁབ་བསགས་ཤུགས་

ཆྤེན་པོ་བྤེད་དུས། བཀའ་བོན་རང་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མ་བཅར་ཐབས་མྤེད་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་
དྤེ་འད་རྤེད། ཚང་མ་ལ་བྤེལ་བ་དང་དུས་ཚོད་ཀྱིས་མ་འདང་བའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་

ལྷུག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་དྤེ་དག་སྙན་སྤེང་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ན་ནྱིང་

སན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་གཅྱིག་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་
སན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྟོང་མྱིན་ཙམ་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་ང་

ཚོའྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་བཅུག་བསྡད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་བར་ལ་ཕག་ལས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཁ་སང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ཞུ་ཆོག་པ་

ཞུ། དྱི་བ་འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་འདྱི་ལ་བརྩད་གཅོད་བཏང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སན་ཁང་ཁག་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ལས་བྤེད་གསར་བསྐོའ ་ི ཕག་ལས་ཞུ་དུས། Hepatitis B གྱི་ནད་
གཞྱི་ཡོད་པ་ལ་ཕག་ལས་སྤྲད་མྱི་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་དངོས་འབྤེལ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ ༢༠༠༥ ནས་དྤེའྱི་སོན་
གྱི་འགན་འཛིན་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་ལ་ང་ཚོས་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་འགན་

འཛིན་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དག་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཐབས་སྐོར་ལ་ང་ཚོའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་
བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སན་རྩྱིས་ཁང་ཡན་ལག་སན་ཁང་ཁག་ལ་བརག་
དཔྱད་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་མས་ཞྱིབ་རང་རྤེད་འདུག མས་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱ་གར་གོང་ཁྤེར་ཁག་བཞྱི་ཙམ་ལ་བྤེད་ཀྱི་འདུག

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འདུག གཙོ་བོ་མས་ཞྱིབ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་བརག་དཔྱད་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དག གཙོ་བོ་ཕྱི་ལོག་སན་ཁང་ལ་རྱིན་མྤེད་ཀྱིས་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཞུ།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མ་ཐག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། མ་

ཐག ཁ་པ། ག་པ། ང་པ། B C D བས་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད། ཁ་པ་དང་ང་པ་དྤེ་ནང་སྱིད་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་

བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྟ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའྱི་མ་ཐག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་པ་ཟྤེར་དུས་རྒས་གཅོང་འགུལ་མྤེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ཚར་ནས་རྒས་གཅོང་འགུལ་མྤེད་ཀྱི་གངས་ཀ་ ༡༡༢༦ རྤེད་འདུག ང་པ་དྤེ་ ༥༣༠ རྤེད་འདུག དྤེ་
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དག་གྱིས་ཀར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་དྤེ་རྱིན་མྤེད་ཐོག་ནས་སྦྱར་གྱི་

ཡོད། བསྐྱར་ཞྱིབ་མ་བས་སོན་ལ་མ་ཐག་ཁ་པ་དྤེ་ ༢༢༧༩ དང་། དྤེའྱི་སོན་ལ་ང་པ་དྤེ་ ༨༨༦ དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། མ་ཐག་འཚོ་
སྣོན་དང་སན་བཅོས་ལྤེན་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱི་བ་དྤེ་མ་

ཐག་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་མྱི་དགོས་ཟྤེར་ནས་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་པ་འདྱི་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ཐད་ལ་
རྒན་གཅོང་འགུལ་མྤེད་ཀྱི་མ་ཐག་ཁ་པ་ནས་ ༨ བྱུང་འདུག མ་ཐག་ང་པ་ནས་ ༦ བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་
ག་རང་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

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

སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་དང་འབོད་
སྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་། ལན་འདྤེབས་དྤེ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་གབས་བྤེད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ཡར་མ་ལངས་རང་
ལངས་ཆགས་སོང་། ངས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་

འབྤེལ་ཡོད་སན་རྩྱིས་ཁང་ནས་བྤེད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་རང་ྱིད་ཀྱིས་དྤེའྱི་
སྒང་ལ་ལས་འཆར་དང་འགན་འཁྱི། ལམ་སྟོན། དྤེ་ས་བར་ག་རྤེ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། གནང་འཆར་གང་ཡོད་དམ། གནང་
ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ངས་གསལ་པོ་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ལན་དྤེ་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་བསྡད་སོང་། དྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ཟབ་སྦྱོང་ཕོན་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནད་པ་ན་བསྡད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་མང་པོ་

ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་ཚོས་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་
མང་སྱི་ཡོངས་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ནད་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་འགོས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན།

ཁ་ཤས་

ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཐོང་སྣང་ལ་དྤེ་ཚོ་དང་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་མ་བས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད།
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སོན་མ་སན་རྩྱིས་ཁང་ནས་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཕག་ལས་མ་གནང་བ་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དྤེ་འདའྱི་གོ་

ནོར་ཞྱིག་ཐྤེབས་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་མམ་དུ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འཕྲལ་དུ་ན་ཚ་དྤེ་འགོས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་
པོ་ཞྱིག་དང་། རྒྱང་རྱིང་པོར་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གོ་ནོར་ཞྱིག་ཐྤེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག མྱི་
མང་ལ་མར་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ན་ཚ་དྤེ་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ནས་འགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཚམས་རྤེ་ཁག་ལྤེན་

པའྱི་སྐབས་སུ་དང་། ཨ་ར་བྤེགས་སྐབས་དང་། སོ་ཁྲུས་དང་། སྐྲ་བཞར་སྐབས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་འགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དཔྤེར་ན་གན་ནད་རྤེག་དུག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། HIV VIRUS ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟྤེན་
ཡག་པོ་བས་ནས་བསྡད་ན་ལོ་མང་རྱིང་ཐང་པོར་བསྡད་ཐུབ་པ་དང་། གཞན་ལ་ལས་ས་པོར་མྱི་འགོས་པ་སོགས་དང་། ང་ཚོ་
ནང་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འཚམས་གཟྱིགས་སྐབས་སུ་བམས་དང་སྙྱིང་རྤེ་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་ཡོད་

ཤག་རྤེད། དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་ཆྤེ་ཙམ་གོ་རོགས་སྤེལ་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་འབོད་སྐུལ་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་གང་གཟབ་བྤེད་རྒྱུ་དང་། སྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་གོ་རོགས་
སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ན་ཚ་དྤེའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་ག་རྤེ་བྤེད་པ་ཙམ་གྱིས་འགོས་ནད་མྱིན་པའྱི་གོ་རོགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་སྤེལ་དང་

སྤེལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ཚང་མ་ལ་སྙོབས་དང་མ་སྙོབས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་

གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མོས་མཐུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་འབོད་སྐུལ་གནང་
སོང་། གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་པོ་འཛོམས་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་གསར་གཏོད་

ལམ་ཐོག་ནས་སྤེལ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ནས་ཡོད། གློག་བརན་ཐུང་ཐུང་དྤེ་འད་མང་
པོ་ཞྱིག་བཟོ་བ་དང་། དྤེབ་ཆུང་པར་སྐྲུན་བྤེད་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འབོད་བསྐུལ་
གནང་བ་ནང་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྤེམས་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན།

གོང་དུ་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། བོད་

མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྒང་ལ་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་མང་པོ་དྤེ་འད་གང་

ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། བྤེད་ཐབས་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཙམ་ལས་ཚང་མ་ང་ཚོས་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱིན་འདུག
དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ཆྤེད་མངགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆྤེད་དུ་སན་རྩྱིས་ཁང་ཡན་ལག་

སན་ཁང་ཟུར་སྐྱོང་དྤེ་འད་ཟུར་དུ་བཞག་ཡོད་ཙང། སན་རྩྱིས་ཁང་ཡན་ལག་རང་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་དཔྱོད་རྩལ་དུ་བཏོན་
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ནས་ལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་འགོ་དང་འགོ་མུས་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་གཞྱི་མང་པོ་བསྟན་རྒྱུ་མྤེད་ཟྤེར་སྐབས་ཁོན་ནས་མ་
བས་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྱིན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབྤེལ་ཡོད་སན་རྩྱིས་ཁང་དང་གོ་བསྡུར་བས་ནས་མ་འོངས་པར་ག་
རྤེ་བྤེད་རྒྱུ་འདུག་བསམ་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཁ་སང་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་བཞག་པའྱི་ལན་
ཡྱིན་པ་འད། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་བྤེད་དགོས་པའྱི་མྱི་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ཅྤེས་

བཀའ་གནང་སོང་། ངས་ཁ་སང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་མཚན་གསུང་རོགས་གྱིས། མྱི་དྤེ་ཚོ་ས་གནས་གང་དང་གང་
ནས་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། བརྒྱད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ས་གནས་མ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཡང་ན་

ནང་སྱིད་མ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནང་ནས་མར་བཏོན་བཞག་པ་རྤེད་དམ། ཁོ་རང་ཚོ་དོ་བདག་རང་ནས་མར་ཐོན་སོང་
བ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྱི་བ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མྱིང་དྤེ་ཚོ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཀང་།

ས་གནས་གཅྱིག་ཁ་སང་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་ར་རམ་ས་
ལ་ནས་རྤེད། དྤེ་དོ་བདག་རང་གྱིས་སོ་སོའ ་ི མཐུན་རྐྱྤེན་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག

མ་ཐག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ discontinue བྤེད་པ་རྤེད་མྱིན་འདུག སོ་སོ་རང་ནས་ withdraw བས་པ་ཞྱིག་
རྤེད་འདུག

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་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒས་གཅོང་
མ་ཐག་གྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ནང་སྱིད་ཀྱིས་ལྟ་སྐྱོང་བྤེད་དགོས་པའྱི་མ་ཐག་གལ་ནས་རང་མོས་ཀྱིས་མར་
ཐོན་འགོ་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པས། ད་ལྟ་སྙན་སོན་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཁོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༤༠༠,༨༠༠ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་
ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་ལ་ཕྲན་
བུ་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་
བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ ཁ། དྤེ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་
འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ ཁ

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་

བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བརོད།

བཟོ་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་ ཟུར་
བརོད།

བཅུ་

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་

གཅྱིག་

ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་

ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་

ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་

ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད།

པ།

འབབ་ཚད།

འབབ་ཚད།

འབབ་ཚད།

རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་

ནང་

རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ།

གསུམ་ནང་གནས་སྡོད་བོད་

གསྤེས་

འབྲུག་གསུམ་ནང་

འབྲུག་གསུམ་ནང་

འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་

མྱི་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་

༡

གནས་སྡོད་བོད་མྱི་

གནས་སྡོད་བོད་མྱི་

སྡོད་བོད་མྱི་ཕོགས་ཡོད་

རང་གྱི་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་

ཕོགས་ཡོད་རྣམས་

ཕོགས་ཡོད་རྣམས་

རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་རྩ་

བཞྱིའམ། སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་
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བརོད།

ཀྱིས་རང་གྱི་རྩ་ཕོགས་ ཀྱིས་རང་གྱི་རྩ་ཕོགས་ ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱིའམ། ཆ་གྱིས་གང་མང་བ་དྤེ་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱིའམ།

ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱིའམ།

སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་

འབུལ་དགོས། རྩ་ཕོགས་དང་

སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ གྱིས་གང་མང་བ་དྤེ་

སྒང་ཕོགས་ཐ་སྙད་གསལ་ཁ་

གྱིས་གང་མང་བ་དྤེ་

གྱིས་གང་མང་བ་དྤེ་

འབུལ་དགོས། རྩ་ཕོགས་

མྤེད་པ་ལས་དོད་དང་མཚན་

འབུལ་དགོས། རྩ་

འབུལ་དགོས། རྩ་

དང་སྒང་ཕོགས་ཐ་སྙད་

དོད་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་

ཕོགས་དང་སྒང་

ཕོགས་དང་སྒང་

གསལ་ཁ་མྤེད་པའྱི་ྱིན་གླ་

ལས་དོད་དང་མཚན་དོད་

ཕོགས་ཐ་སྙད་གསལ་

ཕོགས་ཐ་སྙད་གསལ་

དང་། ལས་དོད། མཚན་ འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠

ཁ་མྤེད་པ་ལས་དོད་

ཁ་མྤེད་པའྱི་ྱིན་གླ་

དོད་ཐོབ་མཁན་རྣམས་

འབུལ་དགོས། ྱིན་གླའྱི་ཐད་

རྩྱིས་ལོ་དྤེའྱི་ནང་སོ་སོའ ་ི

ལས་ཁུངས་སམ་སྡྤེ་ཚན་

མཚན་དོད་ཐོབ་མཁན་ ཡོང་འབབ་ཁོན་བསྡོམས་

གཅྱིག་གྱི་ནང་ྱིན་གངས་

དང་མཚན་དོད་ཐོབ་
མཁན་རྣམས་ཀྱིས་

ཕུད་ལས་དོད་དང་

ལས་དོད་དང་མཚན་

རྣམས་ཀྱིས་ལས་དོད་

ཧྱིན་སྒོར་

༣༠,༠༠༠ ༣༡ ལས་མང་བ་ཞུ་སྤྲོད་བ་

དོད་འབབ་ནས་བརྒྱ་

དང་མཚན་དོད་འབབ་

བརྒལ་མཚམས་ལ་ྱིན་

ཆ་ ༢་༧༠ འབུལ་

ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠

གླའྱི་དོད་དང་། ལས་དོད། ཐོབ་ཀྱི་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡

དགོས།

འབུལ་དགོས།

མཚན་དོད་འབབ་ནས་

དགོས་རྱིགས་ནས་ྱིན་གླ་ཇྱི་
འབུལ་དགོས།

བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ འབུལ་
དགོས།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང ༡༢ ཁ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་བརོད་པ་དང་པོ། བརོད་པ་དང་པོ་ལ་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།

བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། གསུང་མཁན་མྤེད་པ་སོང་ཙང། འདྱི་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་
ཡོད་དམ། དགག་བ་བྤེད་མཁན་མྤེད་ན། འདྱིའྱི་རྱིམ་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགོ་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། བཟོ་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་
ཚིག་བརོད་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།
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སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ལོག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྩྱིས་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་མཆོག

འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྩྱིས་དྤེ་ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་

༡༠༠,༨༣༥,༥༩༣ བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཁ་སང་འདྱི་སྒང་ལ་གསུང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་གྱིས་ཡོད། གཅྱིག་སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། མང་ཆྤེ་བ་འགོ་ཚར་སོང། རྩྱིས་འགོ་༼ག༽འདུག་ཨཱ། སོས་རྫས་
ངན་གོམས་དང་བཅོས་ཐབས་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ།

ཁ་སང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་འབྤེལ་ནས་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་

བསམས་སོང་སྟྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། དྤེ་

ནས་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ནས། ང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དང་པོ་དྤེ་སོས་རྫས་ངན་གོམས་སོན་འགོག་
དང་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཟུར་འཛར་དྤེའྱི་ནང་ལོགས་སུ་སོན་འགོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ལ་འགོ་སོང་འཐོལ་པ་

ཞྱིག་ཆགས་འདུག ངས་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ། ངའྱི་ཤྤེས་ཚོད་ལ་སོས་རྫས་ངན་གོམས་བྤེད་མཁན་གྱི་རྱིགས་
གཅྱིག དང་པོ་ནས་ངན་གོམས་ཆགས། རྤེས་ལ་ས་གནས་གཞོན་ནུ་དང་དྤེ་འདས་སན་ཁང་ལ་ཕར་བསྐྱྤེལ། ཏོག་ཙམ་ཡར་དག་

སྟྤེ་གདོང་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་སྣུམ་པོ་འད་པོ་ཆགས། དྤེ་ནས་མར་གློད་ཡོང་དུས། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྤེས་སུ་བསྐྱར་དུ་ན་ཚ་དྤེ་ཡར་
ལངས་ནས་ཡང་ཁོམ་དཀྱིལ་ལ་འཁམས་ནས་འགོ་མཁན་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཞུ་རྒྱུ་རོག་རོག་དྤེ་སོས་རྫས་ངན་གོམས་
དྤེ་སན་ཁང་ལ་ཁྱིད་ནས་ཐྤེངས་གཅྱིག་དག་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གློད་པའྱི་སྐབས་ལ། ན་ཚ་དྤེ་བསྐྱར་
ལྡབ་མ་ཡོང་བ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག

གལ་སྱིད་ན་ཚ་དྤེ་ཡང་བསྐྱར་བསྐྱར་ལྡབ་བསྐྱར་ལྡབ་བྤེད་བསྡད་པ་

ཡྱིན་ན། འགོ་སོང་འཐོལ་པ་དང། དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ར་རམ་ས་ལ་དང་གང་ས་གང་

ལ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དྤེ་འད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཡོང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་འཐོལ་པ་
རྤེད། དྤེ་ཁ་སང་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། རྒྱུན་དུ་གཅོད་རྒྱུ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་

འདུག་མ་གཏོགས། མྱི་ཚེ་གང་པོར་འགོ་སོང་གཏོང་བསྡད་ན་ཁག་ཙམ་ཞྱིག་བཟོ་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམས་སོང་ཟྤེར་ནས་ངས་དྤེ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

34

གྱིས་པ་དྤེ་སོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསུང་སྟངས་གཅྱིག་ལ་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་ཁ་ཤས་ཞྱིག་

ཡོད་རྒྱུའྱི་གདོང་དྤེ་ག་པར་བསྒྱུར་བཞག་གྱི་ཡོད་ན། ཤྱི་མཁན་གྱི་གངས་ཚད་གྱི་བཟོ་འད་པོ་དང། ཡང་སྐད་ཆ་ཞྤེད་སྣང་ཚ་པོ་
དྤེ་འད་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་གོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་གང་འད་འད་པོ་ཡྱིན་ནམ། ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།
གོང་དུ་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཐོག་མ་བཞྤེས་མཁན་དྤེས་གསུངས་སོང། སོས་རྫས་ངན་གོམས་ཡོད་མཁན་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཆུང་དུས་
ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་མཁན།

རྒྱབ་ལོངས་དྤེའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་མཁན་དྤེ་འདའྱི་

རྱིགས་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་བས་ནས། ཡག་ཤོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ནང་མྱི་དང་གྤེན་
འབྤེལ་དྤེ་ཚོ་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྒྤེར་
གྱིས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་སྐྱག་ལང་དུ་བཏང།

དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་ལ་གཞུང་གྱིས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་དྤེ་འད་བྤེད་

དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་འཐོལ་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དོ་སྣང་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལས་མང་བ་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་མྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ། ཆགས་པའྱི་མ་
དང་བྱིས་པའྱི་བུད་མྤེད་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཟུར་འཛར་དྤེ་ ༦ དྤེ་བས། ༦ ནང་གྱི་གངས་ཆུང་ ༨ པའྱི་ནང་ལ། བུད་

མྤེད་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་རང་གྱིས་སོ་སོའ ་ི

བསམ་བོ་འད་པོ་བཏང་ནས། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལ་ཕན་མྱིན་ཆྤེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་འཆར་གསར་པ་ཞྱིག་མཁོ་འདོན་ཡོང་རྒྱུ་
ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་བུད་མྤེད་སྐོར་ལ་བཤད་ཡོང་དུས། ནང་ཆོས་ཀྱི་སྙྱིང་པོའ ་ི ནང་ལ་བུད་མྤེད་ལ་

མཐོང་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད། ྤེ་དུས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཨ་རྱིར་ཕྤེབས་དུས་ཕྲུ་གུ་བཅུ་བཞྱི་
ཡོད་པའྱི་ཨ་མ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱི་དན་སྣང་འད་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་
སོང་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཚོགས་ཆུང་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད་ལབ་ན། ཕྲུ་གུ་གསུམ་སྒང་ལ་ཡོད་པའྱི་བུད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་གཅྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་དུས། དྤེ་དུས་ང་རང་གྱི་དན་
ཡུལ་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་བཟོ་འད་པོའ ་ི གསུང་བཤད་དྤེའྱི་ནང་ལ།
བཟོ་འད་པོ་གནང་ནས་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་མ་ཟད།

དྤེ་ལ་ངོ་བཞྤེས་ཀྱི་

དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང།

དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱི་ལས་གཞྱི་འབུལ་རྒྱུ་གསར་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཨ་མ་བཟང་མོ་དྤེ་ཚོ་ལ་གཟྤེངས་གསོལ་གྱི་གཟྤེངས་
རགས་བཟོ་འད་པོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་སྤྲོད་རྒྱུ་དྤེ། སྱིར་བཏང་བུད་མྤེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་རང་
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འད་པོ་ཡྱིན་ན་བུད་མྤེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ག་རྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུད་མྤེད་ཚོ་ལ་འད་མམ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར།
ཐོབ་ཐང་ཡང་རྩོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར།

ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་མྱི་དགོས་ཟྤེར་ནས་བཤད་མཁན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟྤེར།

ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་མ་བཟང་མོ་དྤེ་ཚོ་ལ། ཨ་མ་བཟང་མོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ཚད་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། སོ་སོ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་སྟྤེང་དུ། ཨ་མ་བཟང་མོ་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་སོ་སོའ ་ི བཟའ་ཟླ་ལ་བརྩྱི་བཀུར། བུ་ཕྲུག་ལ་གཅྤེས་སྐྱོང་། ཁྱིམ་
ཚང་ཚ་ཚ་རུག་རུག་བཟོ་མཁན་དྤེ་འད་ཞྱིག ཨ་མ་དྤེ་འད་ཞྱིག་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་ནས་དྤེ་ཚོ་ལ་ཕྲུ་གུ་ལྔ། བཅུ། བཅོ་ལྔ། ག་
ཚོད་ཡོད་ནའང་དྤེ་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་སོ་སོའ ་ི ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རོག་ཁྤེས་མྱིན་པར།

སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྤེས་

འཛིན་པ་ཚད་ལྡན་དྤེ་འད་གསོ་སྐྱོང་བྤེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཨ་མ་དྤེ་ཚོར་གཟྤེངས་གསོལ་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་དགོས་ཀྱི་

འདུག དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སྱི་ཚོགས་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་མྱི་རྱིགས་ཡ་རབས་དང་
གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་དང་། གཅྱིག་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འགྱིག་སོང་འགྱིག་

སོང། ད་དྤེ་གོ་བར་འཕྲོས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།) ལགས་སོ་ལགས་སོ། དྤེ་ནས་མ་ཡུམ་ཚོ་ལ་གུས་ཞབས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་
རང་གྱིས་ཡྱིན་ཤག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ཏྤེ་སྱི་ཚོགས་སུ་འབུར་དུ་བཏོན་ནས། དཔྤེར་ན་ཨ་མ་ཟླ་སོན་

ལགས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར། ཕྲུ་གུ་བཅོ་ལྔ་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
དཔྤེ་ཡག་པོ་འདུག བས་ཙང་དྤེ་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་དྤེ་ག་ཙམ་ཞྱིག་མྱིན་

ཟྤེར། བུད་མྤེད་ལ་དངོས་གནས་བརྩྱི་མཐོང་ཚད་ལྡན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟྤེར། དྤེ་གཞུང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཁོང་ཚོ་ཨ་མ་དྤེ་ཚོ་ལ་རོགས་པ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག

སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་

གོང་བཀུར་བྤེད་རོགས་གནང་ཟྤེར། དཔྤེར་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཁོམ་གཞུང་ནང་དུ་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱབ་ལ་ཁུར་

མདུན་དུ་ཁྱིད་དྤེ་འད་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཅྱི་མ་སོང་ན། ཁོ་རང་ཚོ་རྤེད་མདོག་མདོག་འད་པོ་ཞྱིག་བས་ནས། དྤེ་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་ཟྤེར།

བས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་གཟྤེངས་གསོལ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད།

གང་ལྟར་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་ཨ་མ་བཟང་མོ་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱི་གཟྤེངས་གསོལ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན།
འབྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ང་ཚོ་ལ་ཕན་པོ་ཞྱིག་དངོས་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚོགས་གཙོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོ་བར་འཕྲོད་རོགས་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དྤེ་རྒྱུན་གོན་གྱི་སྐབས་སུ་
གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དང་། མར་འབབ་ཡོང་དུས་རྩྱིས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་། འབབ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚོགས་གཙོས་ཞུ་སྟངས་འད་པོ་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་བ་དྤེ་མཇུག་སྐྱོང་ཞྱིག་བྤེད་ཐུབ་པའྱི།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་ཐག་༼ཁ་པ་༽དང་༼ང་པ་༽
སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་དྤེ་ང་ལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག

གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་ཟྤེར་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་ཕྱིར་

འཐྤེན་བྤེད་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་ཐག་༼ཁ་པ་༽ དྤེ་ ༨ རྤེད་འདུག ས་གནས་གང་དང་གང་ནས་བྱུང་

འདུག་ཟྤེར་ན། ར་རམ་ས་ལ་ནས་ལྔ་བྱུང་འདུག ར་རམ་ས་ལ་ནས་མཚན་འབོད་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འཁོལ་
སྤྲད་པ་རྤེད། གསུང་རོགས་གནང།) ར་རམ་ས་ལ་ནས་ལྔ་བྱུང་འདུག ར་རམ་ས་ལ་ནས་ལྷ་མོ། ཚེ་རྱིང་གཡང་འཛོམས། ནོར་

བུ་ཚེ་རྱིང། བཀྲ་ཤྱིས་སོལ་མ། ྱི་སོལ། དྤེ་འད་བྱུང་འདུག དྤེ་ནས་ཀ་སྦུག་ནས་གྱིས་བྱུང་འདུག ཚེས་བཅུ་སོལ་མ་དང། ཚེ་
རྱིང་བདྤེ་སྐྱྱིད། མ་ཐག་༼ང་པ་༽ འབུམ་སྡྤེ་ནས་ཡྤེ་ཤྤེས་ལྷ་སོལ། དྤེ་ནས་མ་ཐག་ ༼ཁ་པ་༽ དྤེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་མ་

ཐག་ ༼ང་པ་༽ཡྱིན། ད་ལྟ་དྤེ་ ༼ཁ་པ་༽ དྤེ། ད་ལྟ་དྤེ་ ༼ཁ་པ་༽ དྤེ་རྒས་གཅོང་མགོན་མྤེད་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་སན་བཅོས་སྦྱར་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་ཐག་ ༼ང་པ་༽དྤེ་ལོ་གཞོན་མྱི་སྣ། ད་མ་ཐག་ ༼ཁ་པ་༽ ནང་གྱི་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་མཁན་ས་

གནས་བརྒྱད་ནས་བྱུང་འདུག མྱི་སྣ་བརྒྱད་བྱུང་འདུག དང་པོ་དྤེ་སྱིར་སྡྤེ་དགྤེ་ནས་གཡར་ཀ དྤེ་ནས་སན་ར་ར་ནས་གཅྱིག་བྱུང་

འདུག བཀྲ་ཤྱིས་དབང་འདུས། Clementown ནས་དོན་བོ་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དྤེ་ནས་ར་རམ་ས་ལ་ནས་མྱིག་དམར།
དྤེ་ནས་ཀ་སྦུག་ནས་བམས་པ། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླྱིང་ནས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་སྐྱྱིད། ཤྱིམ་ལ་ནས་ཕུར་བུ་ཚེ་རྱིང། ར་རམ་ས་ལ་
ནས་རྱིན་ཆྤེན་བཟང་མོ། དྤེ་ཚོ་བྱུང་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་གྱིས་ཀྱིས་དོགས་འདྱི་དང་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་

དང་། གཙོ་བོ་དྤེ་ད་ཅྱི་ང་ཚོ་སོས་རྫས་ངན་གོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྟར་ང་ཚོས་སོན་འགོག་གྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་ཚོགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཟུང་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་སྤེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་ང་ཚོས་གལ་འགངས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན། སོབ་

སྱི། མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ། སོབ་གྲྭའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། གཏན་སོབ་ཁག་གྱི་བོད་དགྤེ་དྤེ་ཚོ་གདན་
འདྤེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་སོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་མ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་གོ་བསྡུར་སྦྱང་
བཤད་བྤེད་རྒྱུ་དང། ལོ་ལྟར་ཚོགས་འདུ་དང་གཟབ་སྦྱོང་གཅྱིག་ལོགས་རྤེ་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་

ད་ལན་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འཕར་བསྡད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྩྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་ནང་
ལ་ལོ་ལྟར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཚོགས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བཅར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༣༢ ཙམ་ནས་བཅར་བསྡད་པ་
ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་སོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་དང་། མགོ་རོག་པོ་ཞྱིག་ཀང་

རྤེད་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་དགོས་མཁོ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དང། དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
ནས་མས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད།
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མ་འོངས་པ་ལའང་བསམ་ཞྱིབ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོ་ Need assessment ལབ་རྒྱུ་བྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པ་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་བུད་མྤེད་ཨ་མ་བཟང་མོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཨ་མ་

བཟང་མོ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོ་ལ་གཟྤེངས་གསོལ་གནང་ན་ཟྤེར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། འདྱི་སྱིར་བཏང་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་གྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། མྱི་འབོར་
འཕྤེལ་རྒྱས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་སོན་ལ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ལན་འདྤེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ།
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོས་བསྡུར་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཟྤེར་

འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་རྤེད།

འཕྲོད་

བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ད་ལྟ་གོས་བསྡུར་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ།

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

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ངའྱི་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་སོས་རྫས་ངན་གོམས་སོན་

འགོག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང། སོན་འགོག་གྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆྤེན་དང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཚོགས་གནང་གྱི་
ཡོད་ཟྤེར། དྤེ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོའ ་ི བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཟབ་སྦྱོང་དྤེ་འད་གནང་།
ྤེ་ཆར་ Mumbai དྤེ་བར་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་འད་ཡྱིས། སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་དྤེ་འད་བྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག དྤེ་ནས་གཞུང་

འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁོང་ཚོས་བཅོས་ཏྤེ་ཐར་ནས། ཕྲུ་གུ་དྤེ་ག་རང་གྱིས་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ག་རང་ལ་ཕར་ཕྱིན་ནས་གོ་རོགས་
སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག

དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོས་མས་མོང་ལ་བལྟས་

ནས་ཀང་ Connect བྤེད་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར། མ་འོངས་པར་འཆར་

གཞྱི་ཡོད་ན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་ཟབ་སྦྱོང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤྲོད་གནང་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ན་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐུབ་
ན་ཟྤེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དྤེ་ནས་བུད་མྤེད། མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ། སོན་རྩྱིས་ཀྱི་
ཟུར་འཛར་དྲུག་པའྱི་ནང་ལ། བདུན་པ་དྤེ་ལ་བུ་སྣོད་སྐྲན་ནད་ Cancer ཀྱི་སོན་འགོག་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་དངོས་གནས་

གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ང་ཚོ་བུད་མྤེད་ཀྱི། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བསྡད་དུས་ལ། ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་སྤེབས་
དུས་བུ་སྣོད་ཀྱི་ Cancer ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་སོན་འགོག་དྤེ་ག་པར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར། སོན་

རྩྱིས་དྤེ་འདུག བས་ཙང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་བས། གལ་ཆྤེ་ཤོས་ང་རང་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཟུར་
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བཀོལ་གྱི་༼ཁ་པ༽དྤེ་བུད་མྤེད་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་བཅུ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ། མང་ཚོགས་ལ་གོ་སྤེལ་དང།

དར་ཁབ་གསལ་བསགས་ཟྤེར་ནས་བཀོད་གནང་འདུག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་
དྱི་བའྱི་ལན་འདྤེབས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ལན་

འདྤེབས་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ལབ་ན། སུད་ཚོང་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཟྤེར། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་གོ་ཐོས་

ལ། ྤེ་བའྱི་ཆར་བཀའ་བོན་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་ཁག་གྱི་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དྤེ་ཚོས་ས་གནས་སུད་ཚོང་
གང་སར་བགོ་བཤའ་གནང་ནས་ཕྤེབས་ཏྤེ། གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གནང་འདུག དྤེ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ད་དུང་
བཀོད་ཁབ་ཀྱི་འདྱི་ཡོད་ས་རྤེད། སོ་སོས་ས་གནས་ག་པར་གོ་རོགས་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང། གོ་རོགས་སྤེལ་ས་དྤེ་ནས་དངུལ་ག་
ཚོད་བསྡུ་རུབ་བྤེད་ཐུབ་ན་བོས་ཟྤེར་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ལ། འཛུལ་ཞུགས་ག་ཚོད་བྤེད་མཁན་ཡོད་
ན།

གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བསྡུ་རུབ་བོས་ཟྤེར་ནས་བཀོད་ཁབ་བས་ཡོད་ས་རྤེད། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སུད་ཚོང་ཁག་ལ་

ཕྤེབས་དུས། སུད་ཚོང་གྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་སུད་ཚོང་གནང་མཁན་དྤེ་ས་གནས་ག་པ་ག་ས་ནས་ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་
ཙང་དཔྤེར་ན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་གྱི་སན་པའྱི་འགན་འཛིན་ཞྱིག་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་ཕྤེབས་ནས། དྤེ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་གནང་། དྤེ་ནས་

དངུལ་བསྡུ་རུབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་མྱི་ར་རམ་ས་ལ་ནས་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ལ་དྭགས་ནས་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་

རྤེད། ག་པ་ག་ས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྩྱིས་དྤེ་གང་འད་འད་པོ་ཞྱིག་ཁྤེལ་གྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་ངས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ་ལ་སུད་ཚོང་ཁག་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚང་མ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་

ནང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་བཞག་ནས་སུད་ཚོང་ཁག་ལ་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་དྤེ་
ག་རྤེ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།
ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་འདྱི་དྤེ་འད་སྤེལ་ནས་དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྲུབ་འབས་ཐོབ་

གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ས་བགོས་བས་ནས་འགོ་

དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་སུད་ཚོང་ཁག་ལ་ལོ་གྱིས་ཙམ་ལ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་བཅར་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་
གཞྱིས་ཆགས་དཀྱིལ་ལ་བསྡད་དུས་མྱི་མང་ཚོས་ཟྤེར་གྱི་འདུག

ང་ཚོ་ཚོང་ལྡྱིང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་

ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འད་ལབ་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས་ཁོང་ཚོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་འདར་ཕྤེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་གཅྱིག་ཁོམ་ས་མ་རག་པ་དང་དྤེ་འད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་སུད་ཚོང་ལྡྱིང་བའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོ་དྤེ་འད་
ཞྱིག་གོ་རོགས་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ན། དྤེས་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམས་ནས་སོ་སོར་དོགས་པ་ཞྱིག་འདུག བས་

ཙང་དྤེའྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་ཕོགས་རྤེད། དར་ཁབ་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སོན་རྩྱིས་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕལ་ཆྤེར་འབུམ་
དྲུག་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་རྤེད། གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱིའྱི་འཛུལ་ཞུགས་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་

བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་རྱིམ་པས་གཟྱིགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྤེལ་རྒྱས་འགོ་བ་ཞྱིག་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག དྤེར་དང་པོ་ནས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ནས་མར་བས་ནས། དྤེ་ནས་ངས་ཟབ་སྦྱོང་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་ཚོགས་
འདུ་ནྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འཚོགས་གནང་སོང་། བས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་ཕན་རླབས་བས། ད་ལྟ་ཟབ་སྦྱོང་དང་དྤེ་འདའྱི་གོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ་
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འགོ་སོང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགོ་བ་ཞྱིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གོ་རོགས་དྤེ་སྤེལ་ནས་

ཕན་ཐོགས་འད་པོ་ཞྱིག་ག་རྤེ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་འདའྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
འདུག གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མ་འད་བ་འད་པོ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྤེལ་བསྡད་པའྱི་རྱིམ་པ་
དྤེས་ཕན་རླབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང།

དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་བསྐྱར་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ལ་སོན་མའྱི་འཆར་

གཞྱི་དང་མ་འད་བ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ལས་འཆར་བསྱིགས་ཡོད་དམ། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཁ་
སང་ལན་འདྤེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་ནང་ལ་མམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་ཞྱིག་གསུངས་སོང་།

དྤེ་

ནས་སན་བཅོས་ཞུ་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་

ཞུགས་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། དུས་ཚོད་ཅྱིག་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ངས་རྱིམ་པས་ག་རྤེ་མཐོང་སོང་ཟྤེར་ན།
མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བཟའ་ཟླ་བས་ནས་ཁོད་རང་སན་ཁང་ལ་འགོ་ནས་གཤག་བཅོས་བྤེད་དགོས་པ་འདུག་ཟྤེར་དུས། ལམ་སྤེང་འདྱིའྱི་

སྒང་ལ་འཛུལ་མཁན་ངས་གཅྱིག་གྱིས་གོ་སོང་། དྤེ་འད་འད་པོ་ཡྱིན་ན་འདྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དྤེ་
ཚོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།

ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཁང་ནས་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དུས་རྒྱུན་དུ་སན་གྱི་སྒང་ལ་

གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། མྱི་མང་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས། མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་མྱི་མང་གྱིས་སྤེལ་ཐུབ་ན་
བསམས་ནས་ Insurance གྱི་ concept དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་བས་ནས། ད་དུང་གཞུང་གྱིས་ཚུར་བྱུང་བ་

ལས་ཕར་མང་བ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་དུས། དྤེ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་འད་པོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཞྱིག་མཇུག་སྐྱོང་ཡོང་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་རྤེ་འདུན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

མོས་རྫས་ངན་གོམས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་

བཞྱིན། དྤེ་སོན་ང་ཚོས་མོས་རྫས་ངན་གོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དུས། མོས་རྫས་ངན་གོམས་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལས་ཐར་བའྱི་དོ་བདག་རང་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་འབྤེལ་ཡོད་དང་། ཚོགས་ཆྤེན་དང་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་
སུ་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་དང་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལོ་ཡང་ང་ཚོས་དྤེ་འད་བ་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕན་

ཚུན་བགོ་གླྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་དྤེས་ཁད་པར་བཟོ་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དང་གནང་
མུས་དང་མ་འོངས་པར་ཡང་དྤེ་ལས་མང་བ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན།

40

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས། མ་དང་བྱིས་པ་དང་བུད་མྤེད་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མྤེད་ཀྱི་

འབས་ནད་དབྱིན་སྐད་དུ་ཞུས་ན་ Servical cancer དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ྤེ་ལམ་ལོ་གྱིས་ཙམ་གྱི་ནང་ནས་འགོ་
བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་གྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་བརག་དཔྱད་རྱིན་མྤེད་བྤེད་རྒྱུ་དང་། གྱིས་ཐད་ནས་ནད་གཞྱི་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་སོན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ།

སོན་འགོག་ཁབ་དྤེར་ཧ་ཅང་གོང་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག

ཁབ་ཐྤེངས་གསུམ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་

འདུག་ལ་རྤེ་རྤེར་སྒོར་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བྤེད་ཀྱི་འདུག ཁབ་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཀང་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་དྤེ་ཚོར་རྤེད་འདུག
གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མ་སྡྤེབས་གཅྱིག་ལ་སོན་འགོག་རྒྱག་པར་ང་ཚོས་འགོ་གོན་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག

གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ཁག་དང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་དྤེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།

དྤེ་སོན་ང་ཚོས་ཧོན་སུར་གཞྱིས་

ཆགས་སུ་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་བ་ ༩-༡༧-༡༨ བར་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་སོན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་འདོད་ཡོད་པ་དག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཆག་ཡང་

གྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་སྤེལ་བ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣-༢༠༡༤ ནང་ལ་མྤེའོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྤེལ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད། ད་ལོར་མཚོན་ན་ང་ཚོས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ལས་གཞྱི་དྤེ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་འགོག་ཁབ་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ་དྤེ་དག་རྤེད།

དྤེ་བཞྱིན་འབས་ནད་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་བརག་དཔྱད་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།

ལོ་ན་གཞོན་པའྱི་བུད་མྤེད་དང་

དམྱིགས་བསལ་ལོ་ ༣༥-༤༠ བརྒལ་བའྱི་བུད་མྤེད་རྣམས་བུད་མྤེད་ཀྱི་སན་པར་བསྟྤེན་གཏུག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་

PAP Smear ཞྤེས་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་དག་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་དག་ང་ཚོས་

སན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་མཐུན་རྐྱྤེན་སྦྱར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་སྤེལ་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སོན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་གཞྱིས་
ཆགས་སྱི་ལ་བས། གྱིས་པ་དྤེ་ནད་གཞྱི་བརག་དཔྱད་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྱིན་མྤེད་དམ་ཡང་ན་ཆག་ཡང་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྐྱྤེན་སྦྱར་
རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཁ་སང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ལྔའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་དྤེ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད། སན་བཅོས་ལྟ་

སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་མྱི་ཚང་མར་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་འབོར་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་མང་
ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བོལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཙམ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་

མྱི་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཛ་དག་སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་སྦྱར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཛ་དག་སན་བཅོས་དྤེས་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་
ཙམ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་

ཐབས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཛ་དག་སན་བཅོས་དང་མྱི་འད་བར་ལས་གཞྱི་འདྱིར་མྱི་མང་གྱི་མམ་ཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་
མང་གྱི་མམ་ཞུགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།

ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་རང་གཞན་གྱིས་ཀར་ཕན་པའྱི་ལས་གཞྱི་

གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

སུད་ཚོང་རྒྱག་སར་འགོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་

ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཟླ་དྲུག་བདུན་ཙམ་མང་ཆྤེ་བ་གནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
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རྒྱ་གར་སྱི་ཚོགས་ནང་བོད་པའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་

ཚོགས་འདྱི་འགུལ་བསྐྱོད་མང་ཤོས་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད།

གནས་ཚུལ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གོ་རོགས།

ཁབ་བསགས། ཚོགས་འདུ་སོགས་ག་རྤེ་སྤེལ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་
ལོ་གཅྱིག་གཏན་སྡོད་བྤེད་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སུད་ཚོང་རྒྱག་པར་ཕྱིན་པས་ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་
སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་རྒྱུ་རག་མ་སོང་།

ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་རག་མ་སོང་ཞྤེས་མང་པོ་

ཞྱིག་གྱིས་བཤད་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ལ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་བགང་བསྡད་ཀྱི་འདུག གྱིས་ཐད་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་

ལས་གཞྱི་དྤེ་མྱི་མང་གང་མང་མང་ལ་བསྙབ་ཐབས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་
ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་མཁན་ལ་མཚོན་ན་འབྱིང་བ་དང་རྒན་པ་ཚོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག

དྤེའྱི་ནང་འཛུལ་

ཞུགས་གནང་མཁན་མྱི་མང་ནང་ནས་ནང་མྱི་གཞོན་པ་དང་ལོ་གཞོན་པའྱི་ནང་ནས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་

ཆགས་བསྡད་འདུག སུད་ཚོང་རྒྱག་ས་དང་མཐོ་སོབ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གང་མང་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་
སུད་ཚོང་རྒྱག་སར་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག སུད་ཚོང་རྒྱག་ས་ནས་ཚོགས་དངུལ་

བསྡུ་འདོད་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ཚུར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ སོན་ལ་ལོག་མ་ཐུབ་མཁན་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཡོད་རྱིགས་ལ་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་སུད་ཚོང་རྒྱག་ས་ནས་དངུལ་དྤེ་ཡར་དགོས་ཀྱི་ཞྤེས་ཞུ་གྱི་མྤེད། གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་བྤེད་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་

གྱི་ཡོད། ཡང་ང་ཚོས་སུད་ཚོང་རྒྱག་སར་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། དྤེ་འད་ཞྱིག་བསམ་ཚུལ་བྱུང་སོང་།
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོད་དུས་སུད་ཚོང་བརྒྱབས་ནས་ཚུར་ལོག་དུས་དངུལ་མང་བ་དངུལ་ཁང་ལ་བཅོལ་ཟྱིན་པ་དང་། སུད་
ཚོང་རྒྱག་སར་ཁྤེ་བཟང་ྱིན་རྤེར་འབུམ་འབུམ་ཡོང་དུས།

སུད་ཚོང་རྒྱག་སར་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་

དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕངས་སྤེམས་མྤེད་པ་དང་ལམ་སྤེང་བསྡུ་ཐུབ་པའྱི་ཁད་པར་དྤེ་འད་མྤེད་འགོ་ཞྤེས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་འད་

བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སུད་ཚོང་རྒྱག་ས་ནས་ྱིན་རྤེའྱི་ཁྤེ་བཟང་མང་པོ་
ཞྱིག་རག་ཡོང་དུས། དྤེ་འདའྱི་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་པར་འདུན་པ་སྤེབས་རྒྱུར་ཕན་པ་དང་། གྱིས་ཐད་ནས་སུད་ཚོང་རྒྱག་སར་

འགོ་དགོས་པ་དྤེ་ལོ་གཞོན་པ་གང་མང་ཞྱིག་ལ་བསྙབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་སོགས་ཚང་
མར་གང་མང་ཁབ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ས་རོ་ཉ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སུད་ཚོང་རྒྱག་མཁན་གང་ས་ནས་སྤེབས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་སྤེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སུད་ཚོང་རྒྱག་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ཚོགས་དངུལ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། བསྡུ་

མཁན་དྤེ་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་གྱི་བྱུང་འཛིན་དྤེ་མར་གནང་། བྱུང་འཛིན་དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་
གཅྱིག་དོ་བདག་ལ་གནང་།

ངོ་བཤུས་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ར།

ང་ཚོས་ར་བ་དྤེ་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་སན་ཁང་

འགན་འཛིན་ལ་བཏང་ནས། སན་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དངོས་གཞྱི་དྤེ་ས་གནས་རང་ལ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་འགོ་
བཞྱིན་པ་རྤེད། དངུལ་དྤེ་ཏག་ཏག་སན་ཁང་གྱི་བརྩྱིས་བརྒྱུད་ནས་ཐད་ཀར་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་མང་ཚོགས་ལ་གོ་སྤེལ་དང་ཁབ་བསགས་དྤེ་གཙོ་བོ་ང་ཚོ་རོགས་ཚོགས་

དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་གནང་རྒྱུའྱི་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་
42

བ་ཆགས་འདུག ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢།༡ བར་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་སོན་རྩྱིས་འདྱི་རྤེས་མའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣།༤ བར་

ཆགས་བསྡད་དུས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ཁབ་བསགས་དྤེའྱི་ནང་གོ་རོགས་སྤེལ་
རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་ནང་ལ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་འབྤེལ་ཡོད་
ལས་བྤེད་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་དྤེ་དག་ཀང་དྤེའྱི་ནང་ཚུད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཁོམ་རའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ྤེན་སྲུང་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་
བའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་གྱི་བར་ལ་ཁད་པར་ས་དང་གནམ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ཁྤེ་ཕན་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ། ཁད་པར་དང་མྱི་

མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཕན་ཐོགས་ཆྤེ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དྤེ་སོན་ནས་
ན་ཚ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་དབྤེ་བ་ཕྤེ་ཡྱི་མྤེད་པ་རྤེད། འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐྤེངས་གཅྱིག་རྤེད། ལོ་ལྟར་

ཕྱི་ཟླ་ ༢།༣ ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ནས། ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ བར་དུས་ཚོད་བཀག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་ང་ཚོས་ས་

གནས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ བར་འགངས་བཞག་ཡོད། དུས་ཚོད་དྤེ་ལོ་ལྟར་གཅྱིག་བཟོས་བཞག་
ཡོད།

དྤེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན།

ནད་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་སང་ྱིན་སན་ཁང་དུ་འགོ་ཆྤེད་དྤེ་རྱིང་སན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་མྱི་ཡོང་བ་རྤེད།

གཅྱིག་ནས་ང་ཚོ་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་

དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས། དྤེའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་དུས་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད། འདྱི་ལ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཁྤེ་ཕན་གཅྱིག་ནྱི་སོན་ནས་ནད་ཡོད་ཀང་རྤེད་མྤེད་ཀང་རྤེད། ལོ་རྒན་གཞོན་
གང་ཡྱིན་ཡང་དྤེའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་དང་ཆ་རྐྱྤེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད།

སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་

འདྱིའྱི་ནང་སོ་སོ་སོན་ནས་ན་ཚ་ཡོད་ཀང་། དྤེའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་འདོད་ཡོད་ན་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་
སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཁྤེ་ཕན་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་མ་འོངས་པར་གནས་མྱི་གནས་དྤེ་ཛ་དག་སན་བཅོས་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན་ན།

དཀའ་

ངལ་དྤེ་དྤེ་ཙམ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིར་ཏན་ཏན་མས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་
དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།

ད་ལོའ ་ི ལོ་འདྱིར་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱིར་དངུལ་

ཕོན་ཆྤེན་དང་རྒྱས་སྤྲོས་དང་དྤེ་འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་རྤེད།

དྤེའྱི་ཁྤེ་ཕན་དང་ཆ་ཤས་ཁ་

ཤས་ཤྱིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། དཔྤེར་ན་སན་ཁང་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལ་ཁྱི་དྤེ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ Semi private

བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ General ward ནང་ལ་བཟོས་བཞག་ཡོད། General ward

སན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་སན་བཅོས་ཀྱི་འགོ་གོན་དྤེ་ལ་ཁྱིར་རག་ལུས་འདུག དྤེ་དག་ལ་ཁྱིར་རག་ལུས་ཀྱི་
འདུག ལ་ཁྱི་ General ward, Semi private, Deluxe, Super deluxe, དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ང་ཚོས་དྤེ་
སོན་ Semi private ཡོད་པ་དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ General ward བཟོས་ཡོད། དྤེར་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་

ཆ་དང་མར་ཐོབ་ཆ་གནང་རྒྱུའྱི་དྤེ་དག་གྱི་འཕར་གོན་དྤེ་འབུམ་ ༧༠།༨༠ སྤེབས་རྒྱུའྱི་ཚོད་དཔག་ཅྱིག་བས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་དག་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་ང་ཚོས་ General ward དྤེ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། གྱིས་ཐད་ནས་སན་ཁང་ཁག་ལ་
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འབྤེལ་བ་བས་ནས་འགོ་སོང་གང་ཉུང་རག་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གང་ཐུབ་ཀྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སན་ཁང་རང་ལ་བཅོས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་
ཤྤེས་བྤེད་པ། དྤེ་ཡང་སན་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་དུས་སན་པ་གང་མང་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་རྒྱུ། སན་པ་དྤེ་དག་མུ་མཐུད་གནས་
ཐབས་དང་གསོ་སྐྱོང་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ།

མ་འོངས་པར་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡུན་རྱིང་གནས་པར་དྤེའྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་

སྟོན་ཐོག་ལ་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།

ལོ་རྤེས་མ་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་དྤེའྱི་

ཐོག་ལ་ཁྤེ་ཕན་རང་འཇགས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ཁྤེ་ཕན་བཞྤེས་སྟངས་བཞྤེས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་གཅྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་གོས་

བསྡུར་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མ་དངུལ་ Reserve fund ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད། གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེའྱི་ནང་ཚོགས་མྱི་མང་པོ་འཛུལ་དགོས་
ཀྱི་འདུག མྱི་ག་ཚོད་མང་བ་འཛུལ་ནའང་དྤེ་ཙམ་གྱིས་ཁད་པར་བཟོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་
གོ་རོགས་སྤེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།

དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་གོ་སྐབས་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གང་དུ་ཕྤེབས་ཀང་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་གང་མང་སྤེལ་ཐབས་གནང་རོགས་ཞྤེས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་ཐོག་ལ་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་སོན་རྩྱིས་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་དོན་ཚན་རྤེ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ལན་ནན་པོ་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གྱི་བཀའ་བོན་གཅྱིག་གྱིས་

གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གསུམ་བརྒྱ་བཞྱི་བརྒྱ་ལ་ཤོག་འཛར་མ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་འདྱིར་

གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཤོག་འཛར་གཏོང་གྱིན་གཏོང་གྱིན་ལན་རྒྱག་བསྡད་དུས། མདོག་ངན་པ་འད་ཞྱིག་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ད་ལྟ་འདྱིར་ཟུར་འཛར་དང་པོ་ནས་བཟུང་ཟུར་འཛར་བདུན་པའྱི་བར་ཡོངས་རྫོགས་ནང་ལ་ལས་འཆར་ལས་གཞྱིའྱི་

ནང་ལ་སོབ་གསོ་དང་གོ་རོགས་ཞྤེས་ལས་གཞྱི་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཕག་དངུལ་ཞུས་གནང་འདུག
རྱིགས་མ་འད་བ་མ་འད་བ་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ།

གོ་རོགས་སྤེལ་བ་ལ་རྩ་བའྱི་

ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བསྡོམས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གསོ་དང་གོ་རོགས་

ཞྤེས་ལོགས་སུ་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཧ་ལམ་རྩྱིས་འགོ་ཚང་མའྱི་ནང་
ལ་འདུག

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་རྩྱིས་འགོ་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གང་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད།

རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་

དགོས་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འོག་དྤེ་ནས་མར་ཤོག་འཛར་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་སྱི་དང་འབྤེལ་
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བ་ཡོད་པའྱི་ྱིན་མོ་ཚང་མ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་གནང་གྱི་འདུག

རྒྱལ་སྱིའྱི་ྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་དང་མམ་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་

འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁང་མམ་དུ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབྤེལ་བ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་སྲུང་བརྩྱིའྱི་ྱིན་མོ་དྤེ་ཚོ་
དང་འབྤེལ་བ་འདོགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབྤེལ་འཇོག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ ༥ པ་ནང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་འདྱི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་འཚོ་སྣོན་གསུངས་གནང་འདུག

འཚོ་སྣོན་དྤེ་གང་འད་འབུལ་གྱི་ཡོད་དམ། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚོ་ལ་འཚོ་སྣོན་ཕུལ་བ་དྤེས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ང་ཚོས་སྱིར་བཏང་ཞྱིག་དང་བསྟར་ཆགས་འད་ཞྱིག་འབུལ་བསྡད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། དྤེ་གཅྱིག་བཀའ་ལན་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འདྱིར་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ་དྤེ་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་ལ་སན་གོན་མཐུན་རྐྱྤེན་གསུངས་འདུག

རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་དང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོན་མ་བོ་འཚབ་བས་ཏྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་ལན་
གསལ་པོ་འད་ཞྱིག་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང།

རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པའྱི་གངས་གང་འད་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།

ཡོངས་ཀྱིས་དྤེ་ཚོ་ལ་མཐུན་རྐྱྤེན་གནང་བས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡང་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།

སྱི་

སོན་མ་ལས་ད་ལོ་མང་བ་ཞུས་གནང་འདུག གཅྱིག་བས་ན་མཛད་དཀའ་མང་བ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།

དྤེ་ནས་སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་དཔྱད་ཞྱིབ། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གོང་དང་གཅྱིག་པ་

རྤེད། སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཟྤེར་དུས་དྤེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཐོན་བསྡད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
ང་སྤེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐོན་བསྡད་པ་ཡྱིན། ངས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕག་ལས་གནང་

འདོད་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཡ་ལན་གང་ཡང་མ་བྱུང་ཞྤེས་སྱི་ཚོགས་གཞན་
དག་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་འད་སོ་སོས་ཤྤེས་རོགས་ལ་དྤེ་འད་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་འབྤེལ་
ལམ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཟབ་སྦྱོང་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་གསུངས་གནང་འདུག ཟབ་སྦྱོང་
དཔྱད་ཞྱིབ་དྤེ་ན་ནྱིང་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གྲུབ་

འབས་དྤེ། ཟབ་སྦྱོང་དྤེ་ཟབ་སྦྱོང་རྤེད་དྤེ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཞྤེས་པར་འཐོན་རྒྱུ་འད་པོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དཔྱད་ཞྱིབ་འདྱི་ད་ལྟ། ད་ལོ་
འདྱིའྱི་རྤེས་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མར་འགྤེམས་སྤེལ། དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབས་འད་ཞྱིག་འཐོན་རྒྱུ་
ཡོད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་ཟུར་འཛར་ ༥ པ་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཟུར་འཛར་ ༦ དྤེའྱི་ནང་ལ་རྩྱིས་འགོ་ ༡ དང་ ༨ གྱིས་ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག སོ་སོས་དྤེ་མཐོང་

བསྡད་ཀྱི་འདུག བྱིས་པ་ལོ་ ༥ མན་ཞྤེས་པ་དྤེ་མ་གཏོགས་སྐུ་སྐྱྤེས་མ་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་
གསུངས་གནང་འདུག དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཞུས་གནང་འདུག ༨ པ་དྤེ་ལས་བུད་མྤེད་སྱི་དང་ལྷག་པར་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་
བསྟྤེན་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་གསུངས་གནང་འདུག

དྤེར་བརྤེན་དྤེ་གྱིས་རྩྱིས་འགོ་ཁ་ཁ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་

འདུག ལས་གཞྱི་ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་པ་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་མཚམས་རྤེ་ང་ཚོར་རྩྱིས་འགོ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀྲམས་བས། ཧ་

ལམ་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག དྤེ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་འཁྤེར་བདྤེ་པོ་དང་ཞུ་བདྤེ་
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པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་རོག་དང་ལས་རོག་མ་ཆགས་པ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་གཅྱིག་བཅར་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང།
དྤེ་ནས་ཟུར་འཛར། ཟུར་འཛར་ཕལ་ཆྤེར་ ༧ ནང་ལ་ནད་པ་རྣམས་ལ་སན་བཅོས་མཐུན་རྐྱྤེན་ཞྤེས་པ་དྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང། དྱི་བ་མང་དགས་ནས་རྤེས་ཟྱིན་ས་མ་རྤེད། ཤོག་འཛར་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོགས་
གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་གྱིས་ཐོག་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྱིས་ལན་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ནན་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་

འཁོལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག ད་ལྟ་བར་དུ་དྱི་བ་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་
ལན་བསྐྱོན་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྩ་བའྱི་དུས་ཚོད་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ང་
ཚོ་ཛ་དག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། སང་ྱིན་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་དང་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་དྤེ་དངོས་གནས་

ལྷན་ཁང་ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད། ྱིན་མ་མང་པོ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་བྤེད་དུས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་དྤེ་
ཚོས་དྱི་བ་གཅྱིག་གནང་བཞག་དུས་ཚང་མ་དྱི་བ་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག

དྱི་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དྱི་བ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཆ་

ཚང་དྱི་བ་རྤེད། རྩྱིས་འགོ་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་རྤེད། གང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་མཐའ་བསྡོམས་
དྤེར་གང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན་དྱི་བ་རྤེད།

ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་དངོས་

གནས་ཀྱིས་གནད་དོན་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བ་དྤེ་དྱི་བ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། འདྱི་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འཁྱིས་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཕར་སོང་ནས་ལྷན་ཁང་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞུ་དགོས་པ།

སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་སྙམ། དྤེ་དོན་
དག་གཅྱིག་ཡྱིན།

གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མར་བཀའ་ལན་རྒྱག་དུས་ར་རྤེ་སྐོར་རྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག

དྤེ་འད་བྤེད་དུས་

སྒང་ལ་དངོས་གནས་ཀྱིས་གཅྱིག དྱི་བ་གང་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལན་སྟབས་བདྤེ་པོ་འདུམ་བདྤེ་པོ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཁ་གསང་པོ་
ཞྱིག་བྤེད་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་འཐོམས་བསང་བསྡད་ཡོད་པ་དྤེ་ོབ་འཇུག་རྒྱུ་བཟོ་བ་སྐབས་སྐབས་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེར་
བརྤེན་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན། ཁ་
སང་དྤེ་ཚོར་ཡྱིན་ན་ཡང་བཤད་མ་ཤྤེས་པ་དང་དྱི་བ་འདྱི་མ་ཤྤེས་པ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མྱིན་དངོས་གནས་མྱིན། དྱི་བ་འདྱི་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་

འདུག དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པར། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མུ་མཐུད་པར། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
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ནའང་ཁོ་གཅྱིག་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཁོ་སྐར་མ་ལྔ་ཡྱིན་ན་ལྔ། བཅུ་ཡྱིན་ན་བཅུ། ྱི་ཤུ་ཡྱིན་ན་
ྱི་ཤུ་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འད་བས་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། རྐུབ་བཀག་སྒང་ལ་སྡོད་མཁན་དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་འདོན་མཁན་ཚང་མ་ཚོགས་གཙོ་རྤེད།

སོ་སོས་འཆད་དགོས་དུས་སོ་སོའ ་ི དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

གཞན་པས་འཆད་དུས་དྤེ་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལོ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་མམ་དུ་བསྡད་ཚར་བ་རྤེད། ཚང་མ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ཆ་རྒྱུས་མྤེད་མཁན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ག་ཚོད་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ནའང་གསན་མཁན་ག་ཚོད་འདུག་གམ་ཞྤེས་ཚོགས་གཙོ་འུ་ཐུག་ནས།

ལྷག་པར་དུ་ད་རྤེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་

ཚོགས་གཙོས་མ་ཤྤེས་པ་དྤེ་འད་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མ་རྤེད། ཁྤེད་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཚོར་བ་གཅྱིག་པ་ཡོད་པ་
རྤེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ས་དང་། གསན་མཁན་དང་། ཚང་མར་སོ་སོ་སོ་སོའ ་ི དྤེར་ཐུག་དུས། སོ་སོའ ་ི དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་
སྤེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ནངས་ཞོགས་པ་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སང་ྱིན་ལས་རྱིམ་ཡོད་པ་

རྤེད། གནངས་ྱིན་ལས་རྱིམ་ཡོད་པ་རྤེད། སང་ྱིན་སོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་
གནངས་ྱིན་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཟོས་ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་བས་ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་ཚོ་ཡན་ཆད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུས་པའྱི་རྤེས་ལའང་སོ་སོ་སོ་སོའ ་ི དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཚོགས་གཙོས་

སྟངས་འཛིན་བས་པ་དྤེར་གསན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུར་ལམ་ཁ་ཡོད་ཀྱི་
རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནན་པོ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ན་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ནན་པོ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དྤེ་འགྱིག་
གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་དོན་དག་རོག་རོག་དྤེ། ཚོགས་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་

ཡོད་མཁན་ཚང་མས་སོ་སོ་སོ་སོའ ་ི འགན་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་སང་ྱིན་གང་འད་བས་ནས་
འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་དུང་དམ་དུ་ག་ཚོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད། ཕྱི་པོ་ག་ཚོད་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་

ཡོད། དྤེར་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། གང་ལྟར་སང་ྱིན་སོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་ཆྤེ་བ་གྱིས་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཚོ་

ལ་ཡང་ཆ་ཤས་བཞྤེས་ཀྱི་རྤེད། ག་ཚོད་བཀག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཤས་བཞྤེས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཤོད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བརྩྱིས་
ཀྱིས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལན་གསལ་པོ་མ་བརྒྱབ་ཡྱིན་ན། ལན་གསལ་པོ་རག་གྱི་མྱི་འདུག ལན་ནན་པོ་
རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་འདྱི་ག་རང་ནང་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

གསལ་པོ་དང་ནན་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་

འབད་བརྩོད་བྤེད་དུས། ཡང་དྤེས་ཀང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མར་བསྡད་ན་རྐུབ་བརབས་ཡར་ལངས་
ནའང་མགོ་བརབས་ནས་སྡོད་རྒྱུ་མ་རྤེད་དམ། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གསུང་རོགས་གནང།
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་དྱི་བ་གནང་བ་ལྟར་དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས་གང་ཐུང་ཐུང་དང་གང་
ཐུབ་ཐུབ་གསལ་པོ། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྩྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་ནས་ཁོ་རྩྱིས་འགོ་ཁྤེར་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག
གསོ་དང་སྦྱོང་བརར།

ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ཚང་མ་འཕྲོད་བསྟྤེན་སོབ་

ཁག་ཅྱིག་ལ་ཡང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ག་རང་ཆྤེད་དུ་ཟུར་དུ་ཟབ་སྦྱོང་དང་གོ་རོགས་ཁ་ཁར་སྤྲོད་དགོས་པ་དྤེ་

འད་དམྱིགས་བསལ་ཆ་ནས། ཁག་གཅྱིག་དཔྤེར་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་སོབ་གསོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་

གཅྱིག་ཁ་ཁ་ཡོད་པ་བྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དཔྤེར་ན་མོས་རྫས་ངན་གོམས་རྤེད། གན་ནད་རྤེག་དུག་ཐོག་ལ་ཟུར་དུ་རྩྱིས་འགོ་ཁ་
ཁ་གཅྱིག་ཡོད་བསྡད་དུས། དྤེ་ལ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་དང་སོབ་གསོ་ཁ་ཁ་ཡོད་པ། རྩྱིས་འགོ་ཁྤེར་སྟངས་དང་དངུལ་བགོ་སྟངས་དྤེ་

འདའྱི་ཆ་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་འདའྱི་ལན་འདྤེབས་བརྒྱབས་ན་འགྱིག་
གྱི་མྱིན་འགོ་སྙམ།

དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་གོ་རོགས་སོབ་གསོའ ་ི རྩྱིས་འགོ

འཕྲོད་བསྟྤེན་སོབ་གསོ་དང་སྦྱོང་བརར་དྤེའྱི་ནང་ལ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་

གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟའྱི་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཁག་ལ་འཛམ་གླྱིང་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་ྱིན་མོ་ཁག་ ༢༠ ཡས་མས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་
འད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་དུས་ཚོད་དང་འགོ་སོང་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་གལ་ཆྤེ་ཆུང་དང་མང་པོ་རྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཁག་ ༢༠
ཡས་མས་འདྤེམས་སྒྲུག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་སྲུང་བརྩྱི་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།

༢༠ ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཀང། དྤེའྱི་ནང་ནས་འདྤེམས་སྒྲུག་བས་ནས་ཁག་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་
ནས་དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཡང་ཤུགས་སྣོན་མང་བ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་འད་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཛམ་གླྱིང་
མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཚོགས་དང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐད་ཀར་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་འབྤེལ་བ་དྤེ་

འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཛམ་བུ་གླྱིང་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཚོས་བསབ་བ་གང་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སན་ཁང་ཁག་གྱིས་བརྩྱི་སྲུང་དང་དྤེ་ཚོ་བྤེད་
སོད་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་སྤེལ་

བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་འཚོ་སྣོན་སྤྲོད་ས་

༡༢༩ ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོའྱི་འཚོ་སྣོན་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ ༧༥༠ སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡར་སར་ནས་

༡༥༠༠ དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཚོ་སྣོན་དྤེ་མྤེད་པ་དང་ཡོད་པ་བས་ན་ཡོད་པ་བས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་
གཟྱིགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཚང་མ་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་

ཡྱིན་དུས་ཁོ་མྤེད་པ་ལས་ཡོད་པ་དག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཡང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་འཚོ་སྣོན་སྤྲོད་རྒྱུ་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོ་ཆས་ཀྱི། སོ་སོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་ལས་ས་རུ་སོ་སོའ ་ི
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མྱི་ཚེའྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ལས་ས་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྣ་མཆོག་གོ་ཡྱི་མྤེད་ན་རྣ་མཆོག་གོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ན་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་
ཆས་དང་རྐང་པ་དང་ལག་པ་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན།

ཡང་གཅྱིག་ལག་ཚབ་དང་རྐང་ཚབ་དྤེ་འད་འབུལ་བ་དྤེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་

ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་གཟྱིགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པའྱི། ད་ལྟ་སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིག་འཚོ་མ་

ཟྱིན་པ་དྤེ་ལབ་དུས། དྤེའྱི་ནང་ལ་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ལོ་ལྟར། སྱིར་བཏང་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཡང་ཀླད་པའྱི་ན་ཚ་ཡོད་

མཁན་དཔྤེར་ན་གཟའ་ཡྱི་ན་ཚ་རྤེད། ཡང་མགོ་བརར་རྒྱུའྱི་ Parkinson disease དྤེ་འདའྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོའྱི་གངས་
ཐོ་གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ ༣༠༠ ལྷག་ཅྱིག་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་སན་བཅོས་འགོ་སོང་མཐུན་རྐྱྤེན་ ༥༠% ཆག་ཡང་གནང་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ཚོ་སྤེམས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དང་ཀླད་པའྱི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་རྱིགས་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་འཕྲོད་

བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་གང་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མ་ཐག་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པ། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་
ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པ་ཚང་མ་ལ་ ༥༠% ཆག་ཡང་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སན་རྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་
ཕྱི་ལོགས་ལ་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་ཅྱིག་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་

བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཀྱིས་དྤེ་ཚོར་ལྟ་རོག་གང་ཐུབ་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ལྟར་སན་ཞུ་མཁན་ང་
ཚོས་ཚོད་དཔག་ལ་ ༡༣༠ ཡས་མས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ལ་སན་རྱིན་འབུལ་རྒྱུ་དང་ཚང་མས་བཞྤེས་ཀྱི་
ཡོད་མྤེད་དྤེ་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་མ་ཐག་ཡྱིན་ན་མ་ཐག་ལ་ ༡༠༠% ཆག་ཡང་
ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྤེམས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ན་ཚ་དྤེ་ཚོ་ལ།

སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ལོ་ལྟར་ང་ཚོས་ཚུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་

བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལོ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཁྤེར་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ན་ནྱིང་ལོར་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལོ་མང་པོའ ་ི རྤེས་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་འཕྲོད་ལས་པ་ཚང་མ་ཡར། གང་མང་

སྐད་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སྦྱོང་གཅྱིག་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལོ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་
དྤེའྱི་ནང་ལ་ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས།

ད་ལོའ ་ི སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དྤེའྱི་ནང་ལ་མམ་ཞུགས་གནང་

མཁན་ང་རང་འཕྲོད་བསྟྤེན་སན་ཁང་གྱི་འཕྲོད་ལས་རྤེད་སན་ཞབས་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ནང་ ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་གང་འདྱི་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན་སྤེམས་ཁམས་སོབ་སྦྱོང་བྤེད་མཁན་སོབ་ཕྲུག་བོད་པ་དྤེ་འད་ཡོད། དྤེ་
ཚོས་འབྤེལ་བ་བས་ཀང་སྱི་ཚོགས་གཞན་པ་ལ་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག
འགོ་བ་ཡྱིན་ན།

དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ག་རང་ཐོག་ལན་འདྤེབས་ཀྱིན་འདྤེབས་ཀྱིན་

ལས་དོན་ལས་གཞྱི་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེའྱི་ཆ་ཚང་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་

གཅྱིག་པུར་ྱིན་མ་གསུམ་ཡས་མས་འགོར་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།) སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་

པའྱི་ཐོག་ནས་ཁད་ལས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་ན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སྤེང་དྤེ་འད་སྤེབས་པ་
འད་པོ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོ་ལ་དགོས་ངྤེས་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
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ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ Counsellor ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་མཆོག་ནས། འདྱིར་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་གང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་

ཟྤེར་ན། དྤེ་འད་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས། གོ་སྐབས་མ་རག་པ་དྤེ་འད་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད།

དངོས་གནས་བས་ན་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དང་དྤེ་འདུག་ཅྤེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་

འབྤེལ་བ་བྱུང་སོང་བྱུང་མ་སོང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ལན་ཏག་ཏག་དྤེ་ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ) དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསྐྱར་ཞྱིབ་

བས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་མ་དང་བྱིས་པའྱི་དྤེ་རྤེས་ལ་ཞུས་ན་འགྱིག་
གྱི་མྤེད་དམ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྱི་བ་ཆ་ཚང་གྲུབ་མ་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྱི་བ་ཆ་ཚང་ཚར་མྤེད་ན་ལན་གང་འད་འདྤེབས་དགོས་པ་རྤེད་དམ། དགོངས་པ་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་མང་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བ་བཅོ་ལྔ་བཏང་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཞན་རྣམས་དགོས་
པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆྤེར་ང་ལ་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རྤེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་

གཏོང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་ཀང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལྔ་བཅུ་བཏོན་ནས་ལངས་པའྱི་གོ་སྐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་དོན་དུ་ང་ཚོ་

འདྱིར་ྱི་མ་བཏང་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་བྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་
དབང་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ྱི་མ་འགངས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཆོབ་དང་མམ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཟུར་ཟ་མྱིན། ངས་ད་ལྟ་རྩྱིས་འགོ་
གྱིས་འད་པོ་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

བཀའ་ལན་དྤེ་ཐང་ཀར་མ་བཀྲམ་པར་དྱི་བ་གང་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་ལན་གནང་རོགས།

སྒང་ཏོག་དང་། ལྡྱི་ལྱི་དྤེ་ཚོ་ནས་སྤེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སོབ་སྦྱོང་ཐོན་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་མ་
སོང་། འཛིན་སྐྱོང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡ་ལན་མ་བྱུང་བར་རྒྱ་གར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། སོབ་ཡོན་
ཡང་འདྱི་ནས་མ་ཞུས་པར་འདྱི་ནས་མ་ཕུལ་བ་དྤེ་འདའང་བྱུང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར།

སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་གང་གོ་བ་དྤེ་འདྱིར་

ཞུས་པ་ཡྱིན། ཟུར་འཛར་དགུ་པ་དྤེ་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གྱིས་པ་དྤེ་རྤེད། ཆུ་དང་གཙང་ཁྲུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་
རྤེད། དངོས་གནས་བས་ན་ལས་གཞྱི་དྤེས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཀ་ལ་སྙོབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྩྱིས་འགོ་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ན་ནྱིང་ལ་དྭགས་ལ་སྐོར་བ་རྒྱབ་དགོས་འདུག དཀའ་ངལ་འདུག་ཟྤེར་ནས་བསམ་འཆར་ངག་
ཡྱིག་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཡོད། བང་ཐང་ལ་ཆུ་འཐྤེན་དགོས་འདུག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་ལག་སོམ་དགོས་འདུག་ཞུས་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འབྤེལ་མྤེད་རྤེད། བཀའ་ལན་ནང་ལ་འདྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།

དྤེ་རྱིང་ཡང་སོན་རྩྱིས་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཕར་བསྤེབས་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག

བཀའ་ལན་དང་སོན་རྩྱིས་གྱིས་གང་འད་བས་ནས་གོ་ལྡོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བསྐྱར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་མ་དང་བྱིས་པའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ཆ་ཚང་ངས་མཇུག་སྐྱོང་བྤེད་ཚར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཞུས་ཀང་དྤེ་

ཚར་ཡོད་པ་འད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མྤེད་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་རོག་ལས་གཞྱི་
དྤེའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ལོ་ལྔ་མན་ཆད་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་། བརག་དཔྱད་རྱིན་མྤེད་མཐུན་སྦྱོར་སྦྱར་བ་རྤེད། སྦྲུམ་མ་དྤེ་ཚོ་

ལ་ཁག་སན་རྤེད། རུས་པ་སྟོབས་རྒྱས་སན་རྤེད། ཕྲུ་གུ་སྐྱྤེས་ཚར་ནས་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོ་ལ་ལོ་ལྔ་མན་ཆད་ལ་སོན་འགོག་ཁབ་རྒྱབ་
རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྩྱིས་འགོ་གཞན་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་པ་དྤེ་ལ། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྟ་
སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱོང་ཞྱིག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བུད་མྤེད་ཀྱི་སན་པ་སྐད་

བཏང་ནས་ལྟ་སྐྱོང་བྤེད་རྒྱུ་ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུ་རྤེད། ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་གོན་དྤེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ཆུ་དང་གཙང་ས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མ་ལ་རྩྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོང་ཐུབ་པ་
དྤེ་དཔལ་འབོར་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཆུང་དང་དཀའ་ངལ་ལ་བང་

རྱིམ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས། ལོ་རྤེ་ལོ་རྤེ་ལ་འཁྤེར་ཐུབ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ད་ལོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་
ལ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་བསྡད་ཡོད། Dalhousie རྤེད། ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གླྱིང་རྤེད། མན་

ཌུ་ཝ་ལ་རྤེད། བང་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་འདྱིར་འཁོད་བསྡད་ཡོད། ན་ནྱིང་ལོར་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ལ་ཡོད་

པའྱི་ས་གནས་ཁག་དྲུག་ལ་ལག་སོམ་ཆུ་ཡྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་སྦྱར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལོ་ཡང་བང་ཐང་ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་
བའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཞུས་བསྡད་འདུག མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤྤེས་
བྤེད་མུས་ཡྱིན།

བང་ཐང་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་བང་ཐང་ས་ཁག་རྤེ་རྤེ་ལ་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐྤེངས་ལྔ་ཙམ་སྤེམས་ཅན་ཁྱིད་ནས་སྐོར་བ་

རྒྱབ་ཀྱི་འདུག མཚམས་རྤེ་ཐྤེངས་བཅུ་གྱིས་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་འགོ་བཞྱིན་འདུག སྤེམས་ཅན་ཁྱིད་
ནས་འགོ་ས་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་རོགས་པ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད།

དྤེའྱི་ནང་ནས་ས་

གནས་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཁས་ལྤེན་ན་ནྱིང་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་བསྒྲུབས་ཚར་བ་ཆགས་

བསྡད་ཡོད། ད་ལོ་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ཁུར་མྤེད་ཀང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་བས་ནས་
བསམ་གཞྱིགས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་འཛར་ལྔ་པའྱི་རྩྱིས་འགོ་ཨང་དྲུག་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་
ལོགས་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལྟ་རོག་མཁན་ལམ་སྟོན་པ་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་ཟྤེར་འདུག དྤེའྱི་ལམ་སྟོན་པ་ཚོར་

ཟྤེར་བ་དྤེ་སུ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་རྒས་འཁོགས་ཚོར་ཟྤེར་སྐབས། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་
སུ་དང་། སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒས་འཁོགས་སུ་དང་སུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་
བ་དྤེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། གོང་དུ་དྱི་བ་ཕུལ་བ་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་གྱི་བུ་མོ་ནད་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ། དྤེ་དང་སགས་ནས་བུ་མོ་དྤེ་དབུས་
སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཀང་བུད་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དབུས་སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་ལས་ཀ་དྤེ་རང་འཇགས་རག་
པའྱི་ཆྤེད་དུ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ། བུད་མྤེད་ཀྱི་སོན་འགོག་བརག་དཔྱད་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་

དྤེའྱི་སྐོར་ནས་གོ་རོགས་སྐྱོ་པོ་རྤེད། ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ལས་གཞྱི་དྤེ་སྤེལ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སྟབས། སྐབས་དྤེར་བུད་མྤེད་གང་མང་
མང་གནས་པའྱི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་དགོངས་བཞྤེད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ ༡་༤ རྩྱིས་འགོ་ཇ་དང་། ། འདྱི་
གྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མ་གཞྱི་རྩྱིས་འགོ་འདྱི་གྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཚན་པ་གཅྱིག་

དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འགོ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ། གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་རང་འཇགས་བསྡད་འདུག ཟུར་འཛར་ལྔ་པའྱི་རྩྱིས་འགོ་
གསུམ་པ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཟྤེར་ནས་གཅྱིག་འདུག ཡང་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། འདྱི་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པའྱི་ནང་

ལོགས་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཁ་པར་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་འཆར་
ཟྤེར། འདྱི་སོན་འཇུག་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ལ་ཁ་པར་དང་འཕྲུལ་ཆས་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། བསྐྱར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ། འདྱིའྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཇ་དང་། ། འདྱི་
གྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འགོ་དང་པོ་གྱིས་པ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་རང་འཇགས་འདུག

འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་དུ་

གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཟུར་བཀོལ་གྱི་ནང་དུའང་རྩྱིས་འགོ་སོ་སོ་སོ་སོར་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་གོང་དུ་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་
གནང་སོང་། དྤེ་སྱི་ཚོགས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་རྒས་གཅོང་ལྟ་རོག་ལམ་སྟོན་པ་ཚོ་དང་། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་རྣམས་ལ་ཟབ་
སྦྱོང་ཞྱིག་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ལོ་གནངས་འཆར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་སན་ཁང་ཁག་

དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་རྒས་འཁོགས་རྤེད། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚོ་ལ་ལྟ་རོག་བྤེད་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་

ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་སན་ཁང་ལ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་
མྱི་དྤེ་འད་མ་རྤེད། སན་ཁང་རང་གྱི་ལས་མྱིར་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བ་དྤེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་འབོད་
སྐུལ་གནང་བ་བཞྱིན་མཆྱིན་ནད་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་མ་རག་པ་དྤེ།

ང་ཚོ་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་དང་། ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྤེར་རྒྱུ་སོགས་ག་
རྤེ་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བུད་མྤེད་ཀྱི་སྐྲན་ནད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།

བརག་དཔྱད་

བྤེད་པ་དང་། སོན་འགོག་ཁབ་རྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་གང་བས་རུང་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་གང་མང་མང་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་
འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་འཚོ་སྣོན་གྱིས་ལ་ཁད་པར་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་མྱིང་

བཏགས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་རྤེད་ཀང་། གྱིས་ཀ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་འཚོ་སྣོན་ཆགས་བསྡད་འདུག དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ནང་

ནས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་ཅན་གྱི་རྱིགས་དྤེ་རྤེད། རྩྱིས་འགོ་དང་པོ་དྤེ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རྣམས་ལ་འཚོ་སྣོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དང་།
གྱིས་པ་དྤེ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རྣམས་ལ་ཡོ་ཆས་དྤེ་འད་རྤེད།

ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་སྟབས་བདྤེ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་འཕྲུལ་ཆས་དྤེ་

འདའང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་རྩྱིས་འགོར་འཁོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྡྤེ་ཚན་འདྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་

ནམ་གསུང་གྱི་འདུག སྡྤེ་ཚན་དྤེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དང་སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་འདྱིའྱི་ཁ་པར་དང་། འཕྲུལ་ཆས་

ཀྱི་བཟོ་བཅོས་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་རོགས་ཚོགས་རང་གྱི་དངུལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཟུར་དུ་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ཁྤེར་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

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

སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་གལ་ཆྤེན་པོ་གྱིས་ཡོད་ཀང་། འདྱིར་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་བཤད་ཀྱི་མྱིན།
རྤེས་སུ་དྱི་བ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་ན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་འདྱིར་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མྤེད། ཟུར་བཀོལ་དྤེའྱི་ནང་

ཚན་ཅ་པ། དྤེ་ལ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་། མཛེ་ནད་ལྟ་སྐྱོང་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག ཟུར་བཀོལ་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་མཛེ་ནད་ལྟ་སྐྱོང་དང་།
མཐུན་རྐྱྤེན་སྦྱོར་བ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་རོགས་རམ་ཐོབ་བཞྱིན་དུ། གོང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་དྤེ་བཞྱིན་
འདུག གཅྱིག་ལ་འབུམ་ ༩ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དང་། གཅྱིག་ལ་སྟོང་ཕྲག་ ༡༨ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་རོགས་
རམ་ཐོབ་བཞྱིན་དུ་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཁུར་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དྤེ་ལ་ལན་ཐྤེབས་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་མཛེ་ནད་ཀྱི་འཚོ་སྣོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཟུར་བཀོལ་དང་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཁུར་སྟངས་དྤེ། སོན་རྩྱིས་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དམྱིགས་
བསལ་ནང་ལ་ཁུར་བ་དྤེ་བང་མཛོད་ནང་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་ཁུར་བདྤེ་འཕྲོད་

བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་བ་ཞྱིག་དང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་རག་པ་ཞྱིག་རྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྩྱིས། བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠,༨༣༥,༥༩༣ སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ།

མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་

ཁོངས་ཀྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་གྱིས་དང་།

མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ཟུར་

བཀོལ་དྤེ་ལ་ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༢,༠༦༢,༢༡༣ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེར་སར་
གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་། ལྡྱི་ལྱི་སན་ཁང་། མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་
སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༢,༠༦༢,༢༡༣ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། སྱི་
འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚང་མས་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནད་
འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།

དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་བ་ཡོད།

གང་འད་དགོས་ས་རྤེད་དང་པོ་དགོངས་བཞྤེད་གནང་

རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སང་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༣།༢༡

ལས་ྱིན་བཅུ་པ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་འགོ་བཙུགས་མ་ཞུས་གོང་དུ་ཁ་སང་དང་ཁས་ྱིན་ཚོགས་གཙོས་

ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་བཏོན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་བཞག་པ་དྤེ་ཚོར་གོས་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་
ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་སྐད་ཆ་གཅྱིག་རྫོགས་པ་ཡག་པོ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནས་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་བས་ན་ཕྲན་བུ་ཕྱིས་པོ་འགོ་དགོས་ཐུབ་མྱི་ཡོང་

ངམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གང་ཙམ་ཕྱིས་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་
ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་ལྷག་མ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་སར་ཆ་དང་གཅོག་ཆའྱི་རྱིགས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།

སོན་རྩྱིས་སོན་ལ་གཏན་འབྤེབས་

བས། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་འདྱི་རྒྱུ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། སང་ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བང་སྱིག་ཆོག་པ་ཞུ་ཅྤེས་འདྱི་ད་ལྟ་སོན་

ཚུད་ནས་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད་པ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་
གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླྤེང་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སོན་རྩྱིས་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལྷན་
ཁང་ཁག་དྤེ་དག་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང།
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ངས་ད་ལྟ་དྤེར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་རྤེད། གོས་ཚོགས་དྤེ་ཚོས་གནད་
དོན་དྤེ་མཁྤེན་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང།

གལ་སྱིད་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་

ཁུངས་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་དྤེ་འད་གནང་ནས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡར་ཞུ་མཁན་
ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་དངོས་གནས་ཁ་སང་སོན་མ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྫབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཐོག་མར་ཞུ་རྒྱུར་ངས་དྤེ་རྱིང་དྤེར་གླྤེང་སོང་བས་པ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་

མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་ཤྱིག་གནང་སྱིད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་མ་

གཏོགས། དྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་དུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྐབས་སུ་ང་ཡར་ལངས་པ་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབས་ཅྱི་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་ཅྤེས་དྱིས་ཡོང་བ་གཞྱི་

བཞག་གྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་མས་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་ནས་གྲུབ་དོན་དྤེ་བཏོན་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་གྱི་སྤེལ་ཀོབ་ས་གནས་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་བརག་དཔྱད་ཁང་གྱི་ལས་

བཅར་བ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་ཟྤེར་བ་དྤེས་དཔལ་ལྡན་ལུགས་བདྤེ་གྱིས་ཀྱི་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་འགན་འཛིན་སན་ཁང་གྱི་

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་དབུས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པར་ཕུལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཡྱིན། ཡྱིག་
ཆ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག

འཕྲོད་བསྟྤེན་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག སྤེལ་ཀོབ་འཕྲོད་བསྟྤེན་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་

མཆོག ས་གནས་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སན་པའྱི་འགན་འཛིན་མཆོག ལུགས་བདྤེ་གྱིས་ཀྱི་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་
གྱིས། ལུགས་བདྤེ་གྱིས་ཀྱི་མམ་དྲུང་མཆོག སྤེལ་ཀོབ་ས་གནས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་ཕུལ་བཞག་
པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ངའྱི་ལག་ཏུ་སྤེབས་སོང། མ་གཞྱི་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་མྤེད་སྟབས་མང་པོ་བཤད་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་

འདུག གནད་དོན་བསྡུས་བསྡུས་ནས་མར་ཤོད་ཀྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་བདྤེ་སྡུག་ཞུ་མཁན་མང་པོ་
ཡོང་གྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁ་དྤེ་ཙམ་བསྡད་རྒྱུ་མྤེད་མཁན་འད་ཡྱིན་དུས། ཚང་མ་བཤད་གཏོང་གྱི་རྤེད་

བསམས་ནས་ཞུ་བསྡད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟྤེ། དྤེ་ཚང་མའྱི་གནད་དོན་རྩད་གཅོད་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་ནས། སྐབས་སུ་
བབ་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་རྤེད། དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། བཀའ་བོན་རྤེད། གང་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཚང་མར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
དྤེ་རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཁོ་རང་ཞུ་མཁན་དྤེས་དྤེའྱི་ནང་དུ་གང་ཞུས་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་དང་བདྤེན་པ་བདྤེན་རྐྱང་རྐྱང་ཡྱིན་ཞྤེས་འདྱི་གསུངས་བཞག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟ་བར་

དུ་གནད་དོན་གང་འད་བས་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞྱིབ་ཕྲ་དྤེ་རྤེས་སུ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་བརྒྱད་འདུག

དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་འགན་འཛིན་རྱིང་པ་དྤེ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གློག་རྫས་ battery དྤེ་ཚོ་ོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྱིན་

ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ཕར་སྤྲད་བཞག་པ་དང། འགན་འཛིན་གསར་པ་དྤེས་འདྱིར་གཞྱི་རྩ་མ་བཞག་པའྱི་
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གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་དྤེ་ཚང་མ་དྤེར་ཡོད། དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་འགན་འཛིན་གསར་པ་

དྤེས་ཁོ་རང་རང་ཕྱིན་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་དང་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་གང་ཡང་མ་བས་པར་ཁོ་རང་ཕྱིན་ནས་
ོས་བཞག་པའྱི་གློག་རྫས་དྤེ་ཚོའྱི་གནད་དོན་འདྱི་དྤེ་འད་བས་ནས་རྤེད་འདུག དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་ཁོང་གྱིས་ོས་པ་དྤེ་ཚོ་
གོང་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང། སོན་མའྱི་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ྤེ་འགམ་ས་གནས་ཀུ་ཤྱི་ན་སྒར་ནས་གང་
འད་བས་ནས་རག་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གོང་ཚད་མམ་སྦྱར་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད་འདུག

དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དྤེ་ས་ཆ་ཞྱིག་ནས་ཅ་དངོས་

ོས་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་གོང་ཚད་གཅྱིག་པ་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་དྤེ། ཁོང་གྱི་དྤེར་གོང་ཚད་དམྱིགས་བསལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང།
དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་འདུག དོན་ཚན་ལྔ་པ་དྤེ་རྤེད། གློག་རྫས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྡྤེ་

ཚན་གཅྱིག་ནས་ཚར་ ༡༣ དང་གཅྱིག་ནས་ ༤ གཅྱིག་ནས་ ༡ མྱི་འད་བ་ོ་དུས། མཐའ་མ་དྤེར་ཁོང་གྱིས་གཟྱིགས་བཞག་པ་
དང། ཁོམ་རའྱི་གནས་སྟངས་རྱིན་ཚད་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་མདོར་བསྡུས་ན་སྒོར་མོ་ ༡༤༧,༠༤༣ གྱི་བར་ཁད་ཕྱིན་འདུག་
ཅྤེས་གནད་དོན་དང་པོ་འདྱི་རྤེད་འདུག གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་སྒོར་མོ་ ༡༤༧,༠༤༣ གྱི་བར་ཁད་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའང་ཆུང་ཆུང་རྤེད་མྱི་འདུག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་དྲུག་པ་དྤེ་འཛིན་ཆས་ོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ཞྱིབ་ཕྲ་ལབ་མྱི་དགོས་པ་བས། ཅ་

དངོས་དང་འཛིན་ཆས་དྤེ་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ོ་དགོས་པ། དྤེའང་ཁོ་རང་ཕྤེབས་ནས་སུ་གང་ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་

ནས་ཁོ་རང་ཕྤེབས་ནས་ོས་པ་དྤེ་ལའང་ཁོམ་རའྱི་གོང་ཚད་དང་གནས་སྟངས་དྤེར་བརྤེན་ནས་སྒོར་མོ་ ༦༡,༦༢༧ བཅས་ཀྱི་

ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དོན་ཚན་བདུན་པ་དྤེ་སན་གྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད་འདུག སན་གྱི་རགས་ branded ཟྤེར་བ་
དང་ Generic ཟྤེར་བ་གྱིས་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་སྡྤེ་ཚན་དང་པོ་དྤེ་སན་སྤུས་ཀ་ཡག་པོ་ཡྱིན་པ་དང་རྤེས་མ་དྤེ་སྐྱོ་བ་ཡྱིན་པ།
དྤེའྱི་སན་ཕྱི་མ་དྤེ་མང་པོ་ོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང། གཞན་དྤེ་ཏག་ཏག་ོ་ཡྱི་མྤེད་པ། སན་ཕྱི་མ་དྤེར་མདོར་བསྡུས་ན་ཚད་དང་ལྡན་

པའྱི་གོང་ཚད་ཅྱིག་མྤེད་པ། ཁོ་གང་དུ་གང་འད་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ། དྤེའྱི་སན་དྤེ་ཚོས་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་ནུས་པ་དྤེ་ཙམ་ཐོན་གྱི་མྤེད་པ། མགོ་ན་མཁན་ལ་མགོ་སན་བཟོས་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྤེད་པ། ཟུག་རྒྱག་མཁན་ལ་ཟུག་

གཅག་སན་གྱིས་ཟུག་འཇོམ་གྱི་མྤེད་པ། གྱིད་ཁུག་དགོས་མཁན་ལ་གྱིད་སན་སྤྲད་ན་གྱིད་ཁུག་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ། མདོར་
བསྡུས་ན་དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་ལ་སྡྤེ་ཚན་དགུ་བཅུ་ཙམ་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་འདུག དྤེ་ཁོང་རྣམ་པས་ཆ་ཚང་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་དུས།
གནས་སྟངས་དྤེའང་ཁག་དཀྲྱི་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ྤེ་འགམ་གྱི་སྤེ་ར་དང་རྣམ་གོལ་གླྱིང་དྤེ་ཚོའྱི་སན་ཁང་ནང་དུ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་དང། དྤེ་བཞྱིན་མའྤེ་སོར་ལ་སན་ོ་ས་ཁག་མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་ནའང་ཁོང་གྱིས་གཟྱིགས་ས་དྤེ་ནས་

གོང་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་ག་རྤེ་བས་ནས་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་དང། དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་ཆུང་ཆུང་
ཁོན་ནས་རྤེད་མྱི་འདུག

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དྤེ་ཁོང་གྱིས་ལས་བྤེད་རྣམ་པར་བཀོད་འདོམས་གནང་སྟངས་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་

ཡོད་པ། དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེའང་ཟུར་འཛར་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དྤེར་འདུག དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེ་ཁོང་
གྱིས་ལས་བཅར་ཞུ་སྟངས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད་འདུག ལས་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལས་བཅར་ཡར་ཞུ་དུས། དུས་
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ཚོད་དྤེ་འད་དྤེ་འད་ཞུས་པ་ཡྱིན་གསུང་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ ༢༠༡༣།༨།༨ དང་ ༩ གཡས་གཡོན་ལ་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་
༨།༣༠ ནས་ཕྱི་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ བར་དུ་ལས་བཅར་ཞུས་པའྱི་འབོར་ཐོ་ཆ་ཚང་བཀོད་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་ཁོང་གྱིས་ངོ་དྤེབ་དྤེ་
འདའྱི་ནང་དུ་ཁོང་མའྤེ་སོར་ལ་གཟྱིགས་མོ་གཟྱིགས་བསྡད་པའྱི་པར་དང་དྤེ་ཚོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་

ཚང་མ་དྤེར་སྦྱར་ནས་འདུག གཞྱི་རྩ་འད་པོ་འདྱི་དྤེ་རྤེད། འདྱི་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། དོན་དག་དྤེ་དྤེ་འད་བས་
ནས་ང་ལ་འབོར་སོང་། གནད་དོན་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་གྱིས་ཁུངས་སྐྱྤེལ་ར་སྤྲོད་ཆ་ཚང་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་འདྱི་བས་

འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་དྤེའྱི་ནང་དུ་མྱིང་ཡང་འབོད་བཞག་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་འགན་འཛིན་དྤེའང་
ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ལ་མྱི་གཞན་དྤེའང་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཆུང་ཆུང་རྩ་བ་ྱིད་
ནས་རྤེད་མྱི་འདུག གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་
ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། བརག་དཔྱད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་གསུང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་དྤེ། དངོས་གནས་ཀྱི་ཁོ་རང་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་དུ་གང་
བྱིས་པ་དྤེ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་ཚུན་ཆད་ལ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་

ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནང། ངས་ཀང་བར་མཚམས་མྱི་འཇོག་པར་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདྤེབས་ད་ལྟ་དགོས་པ་འདུག་གམ། གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མར་ཀློག་པ་ནང་

བཞྱིན་དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་ཞྱིག་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་དང་། དྲུང་ཆྤེར་འབོར་བསྡད་ཡོད། ྤེ་བའྱི་ཆར་འབོར་ནས་ྱིན་མ་
བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱི་གྤེ་དྤེ་གཙོ་བོ་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོར་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ངོ་བཤུས་དྤེ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་གཞན་ལའང་
དྤེ་འད་བས་ནས་བཏང་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དྤེ་དག་ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སན་གྱི་སྐོར་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་། དྤེར་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། སན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སྱིར་བཏང་

ངས་ལན་འདྤེབས་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྱིན། འགྤེལ་བཤད་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་དྤེའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་
ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སན་ཁང་ཁག་ལ་སན་གང་འད་
ཞྱིག་ོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་དོགས་པ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་
དྤེ་དག་ནང་ལ་སན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ནས་གོང་དུ་སན་དྤེ་དག་ལ་དབྤེ་བ་ཁག་གྱིས་ཙམ་
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ལ་ཕྤེ་ཡྱི་འདུག སན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་སན་ Generic དང་ Branded ཟྤེར་བ་ཁོམ་རའྱི་ནང་དུ་མྱིང་འབོད་རྒྱུ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་བར་ལ་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཁད་པར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཙམ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཙོ་བོ་ཁད་པར་དྤེ་གོང་ཚད་ལ་
ཁད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མཁྤེན་རོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ Generic སན་
ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱི་སྤུས་ཀ་སྡུག་པ་ཡྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

སན་ཡྱིན་དུས་ཁོམ་རའྱི་ནང་དུ་དཔྤེར་ན་

Cipla

company ལ་དཔྤེ་མཚོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། Cipla company གྱིས་སན་ Branded ཡང་བཟོ་ཡྱི་རྤེད་ལ་ Generic

ཡང་བཟོ་ཡྱི་རྤེད། དཔྤེ་བཞག་ན་ཟུག་བཅག་སན་ཞྱིག་ Cipla company གྱིས་ Branded མྱིང་ཐོག་ལ་བཟོ་ཡྱི་རྤེད་ལ།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་ Generic མྱིང་ཐོག་ལའང་བཟོ་ཡྱི་རྤེད། དཔྤེ་བཞག་ན་ཆུ་ Bisleri ཡོད་པ་རྤེད། Aquafina ཡོད་པ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་ཆུ་ཁོ་རང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སན་ཁོ་རང་ལ་མྱིང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་བཏགས་པ་མ་གཏོགས། སན་གྱི་ནུས་པ་དྤེ་གང་ལ་གང་
འཚམ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། Company འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་
གར་གྱི་ནང་ནས་རྩྤེ་ཕུད་ཀྱི་ Cipla Company དང་ Ranbaxy ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། Generic ཡྱིན་ནའང་ཁོ་སྤུས་ཚད་སྡུག་

པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ནད་པ་ལ་ཕན་རྒྱུ་དང་ཟུག་མར་གཅོག་རྒྱུ། ཁག་ཤྤེད་ཡྱིན་ན་ཁག་ཤྤེད་མར་གཅོག་རྒྱུ། སན་
ལ་ནུས་པ་དྤེ་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་

བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་སན་དྤེ་ Generic ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ Branded ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནུས་པ་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

Branded དྤེ་དག་ Company གཅྱིག་གྱིས་མས་ཞྱིབ་བས་ནས་འགོ་སོང་མང་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཐོག་མར་བཙོངས་

པའྱི་སྐབས་སུ་རྱིན་པ་དྤེ་ཚུར་ལོག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གོང་དྤེ་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། Generic ཟྤེར་བ་དྤེ་སན་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་པ་གང་

ཞྱིག་ལ་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་དྤེ་ཚར་ནས་ Company གཞན་གྱིས་ཀང་བཟོ་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་སྤྲད་ཡོང་དུས། ཡྱིན་རྒྱུ་

སན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། གལ་སྱིད་ Branded དང་ Generic མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁོམ་རའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ནག་ཚོང་གྱི་
སན་དྤེ་འད་ཡོད་ན། སན་གྱི་ནུས་པ་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། branded དང་ generic གྱི་ནུས་པར་ཁད་
པར་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་ཀློག་མོང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་

མོལ་དྤེ་བྱུང་སྟབས། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་གསལ་བཤད་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཐོལ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དྤེ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་
ཤྤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་ཐོག་མར་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མ་ཞུས་སོན་ལ་གོང་དུ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གོ་

བཙུགས་པ་བཞྱིན། རང་ྱིད་ངོས་ནས་ཀང་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཁ་སང་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོར་བ་ཤུགས་
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ཆྤེན་པོ་དང་སྐད་ཤུགས་ཆྤེ་དགས་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་སོང། དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་

ལ་ས་གནས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་འབྤེལ་བ་གནང་སོང། གནང་བ་མ་ཟད་
ཟླ་བ་མང་པོའ ་ི གོང་ནས་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་གྱིས་གླྤེང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུར་གནད་དོན་ག་རྤེ་
ཡྱིན་པ་དྤེ་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་ན། མཁྤེན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནས་འགན་འཁྤེར་ནས་དཔང་རགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཡར་ཞུ་གཏུགས་བྤེད་ས་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྤེད་པའྱི་སོབས་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཁྤེར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། གང་ཟག་གྱི་འགན་ཁྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་དང་དཔང་རགས་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་ཡར་ཞུ་ས་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་
ཡོད་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། མཐའ་མ་དྤེར་ཁོ་རང་

སྙན་ཞུ་དྤེ་འགྱིག་ནས་འབྤེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་རང་ྱིད་ལའང་དྤེ་སྦྱོར་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྤེ་གླྤེང་སོང་མ་བྱུང་ན་བསམ་བསམ་བས་ནས་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་རྤེད། རྤེས་སུ་གྲུབ་འབས་གང་འད་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གཞྱི་བཟུང་དྱི་བ་སྐུལ་རྒྱུ་
རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གླྤེང་སོང་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་བརོད་གཞྱི་དྤེ་སྤེབས་པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་

ཕྲན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ལ་དཔང་རགས་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདུག ཡྱིག་ཆ་དྤེ་
ཚོའྱི་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཧང་སངས་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ཡྱིག་ཆ་ཁོ་རང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་

བརོད་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོ་ཕམ་ཏན་ཏན་བྱུང་སོང། ང་ཚོ་ལྷན་
ཁང་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ལས་བྤེད་ཀྱིས་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ྤེས་པ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་རག་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་འགན་འཛིན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་དྤེ་གསར་པ་གང་ཡང་རྤེད་མྱི་འདུག སོན་མ་ཕག་
ལས་གནང་ས་དྤེར་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་ཁོ་རང་གནས་སོས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་

བྱུང་མྤེད་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་དྤེར་མ་ཕྤེབས་པའྱི་སོན་ལ། དྤེའྱི་སོན་གྱི་ས་གནས་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཕྲད་འདུག གྱིས་པ་དྤེར་གནས་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱིས་འགན་འཛིན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ནང་

ལ་ཁོ་རང་ལ་ལྷང་ཙམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་གནང་འདུག དམྱིགས་བསལ་སན་གྱི་ཐོག་ལ་ Branded དང་ Generic ཐོག་ལ་ལྷང་
ཙམ་གནང་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་གྱིས་ལན་ག་རྤེ་བསྐྱོན་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Generic ོ་རྒྱུའྱི་ཆོག་མཆན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་
ནས་ཡོད་པ་རྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ Generic ོས་ཤོག་གསུང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁོ་རང་གྱིས་སྐད་ཆ་དྤེ་བཤད་

ནས། མ་གྱིར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་སན་གྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ཙམ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གྱི་ཁོ་རང་ལ་ལན་འདྤེབས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག རྱིམ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་རྤེད། ད་ལྟའྱི་

ཆར་སྙན་ཞུ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་འཁོད་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཁང་ནས་ Branded དང་ Generic ཐོག་ལ་

སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དྤེ། ངས་དངོས་འབྤེལ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། Branded སན་དྤེ་མང་བ་
ོ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ Generic དྤེ་གང་ཉུང་ཉུང་ོ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་སྱིད་བྱུས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།

ངའྱི་གོ་ཐོས་བས་པ་ཡྱིན་ན་

Generic དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ལྟ་བུ་ོ་དགོས་པ་རྤེད། Branded དྤེ་ཕྲན་བུ་མང་བ་ོ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདའྱི་ལམ་སྟོན་
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ཞྱིག་ཡོད་པ་ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་སོང། དངོས་སུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་གྱི་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་

པ་རྤེད་དམ་ཞུས་ན། དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ Generic དྤེ་འབུམ་ ༡༥ དང་ཁྱི་ ༨ Branded དྤེ་འབུམ་ ༦ ཟྤེར་
དུས་བརྒྱ་ཆ་བསྡོམས་སྐབས་མང་བ་ོ་རྒྱུ་དྤེ་ཉུང་བ་ོས། ཉུང་བ་ོ་རྒྱུ་དྤེ་མང་བ་ོས། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་
རྒྱུར་སན་ཁང་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་

Generic ོས་པ་ཡྱིན་ན་སན་ཁང་ལ་ཐུགས་ཕན་

གསོས་རྒྱུའྱི་དངུལ་དྤེ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་འདུག དྤེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་

འཇུག་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ Generic དང་ Branded གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་
སྣ་ཚོགས་ཏན་ཏན་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་མ་གྱིར་ས་གནས་རང་གྱི་སན་ཁང་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོས་ Generic རྩ་བ་ྱིད་ནས་ོ་ཡྱི་
མྤེད། ང་ཚོས་དྤེར་ branded མ་གཏོགས་ོ་ཡྱི་མྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ང་ཚོའྱི་དྤེར་སན་གོང་ཆྤེ་བ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་

བསྡད་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུར་དྤེ་རང་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ Branded དྤེ་ཡག་པ་ཡོད་
པ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེར་ང་རང་ཚོའྱི་མ་གྱིར་སན་ཁང་ནང་དུ་ནད་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་སན་མང་པོ་བཟས་པ་ཡྱིན།

ཕན་མ་སོང་

ཟྤེར་མཁན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ Generic ལས་སྐྱོ་བའྱི་སན་ཞྱིག་དྤེའྱི་ནང་དུ་སྤེབས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད།

རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་སན་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་རྫུན་མ་ཀང་ཀང་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་ཏན་བས་ནས་མ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུ་བསྡད་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནག་ྤེས་ཕོག་ནས་དངོས་འབྤེལ་ཡྱིན་ན།
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ྤེས་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གཏོང་རོགས་

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ལན་འདྤེབས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གསལ་བཤད་ཞྱིག་ཞུས་
ན་དན་སོང། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སན་ཁང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་

རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ས་གནས་ལ་ས་གནས་སན་ཁང་འགན་འཛིན་གྱིས་སན་དྤེ་ generic ོས་
ཅྤེས་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ལབ་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང། སྱི་ཡོངས་

ནས་ང་སན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསྐོར་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་
དངུལ་གནས་སྟངས་དང་ས་གནས་སན་ཁང་ཁག་གྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཞན་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་

ཚོ་སན་གྱི་གོང་ཚད་ཐོག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༡༡ ནང་དུ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རྤེད། འགྱུར་བ་བཏང་ནས་སན་གྱི་གོང་ཚད་དྤེ་ MRP
ཐོག་ལ་བཙོངས་ན་ཞྤེས་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་བཏང་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ པ་ ༩ པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཙོ་བོ་བཀའ་
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ཤག་ནས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞྱིན།

ས་གནས་ནས་བདྤེ་སྡུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོང་དུས།

དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་

དགོངས་པ་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས། སན་དྤེ་ MRP ཐོག་ལ་མྱིན་པ་བས་ MRP ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་མར་གཅོག་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་

ཞྱིག་མར་བཏང་བསྡད་ཡོད། ལམ་སྟོན་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ན། སན་ Branded ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བཅུ།

Generic ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ྱི་ཤུ། སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་ན་ Branded ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ དང་
Generic ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དྤེ་འད་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། སན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་འདའྱི་འདྱི་རྩད་གཏོང་གྱི་འདུག སན་
Generic ཡྱིན་ Branded ཡྱིན་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག སན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དྤེ་ཁག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ག་རྤེ་བས་ནས་

ཞུས་ན་ Branded དང་ Generic དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སན་ཁང་རང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སན་པ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། Pharmacy རང་གྱིས་མྱི་ཤྤེས་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་མར་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་

དྤེ་ ༢༠ དང་ ༡༠ ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དྤེ་
ནས་སན་ཁང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ང་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་སན་ཁང་ནས་སན་

ག་རྤེ་འདྤེམས་དགོས་མྤེད་དྤེ་ཨྤེམ་ཆྤེའྱི་སྐུ་དབང་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་
ཁྤེད་རང་ཚོས་སན་ Generic བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ོས་ལབ་ནས་ཁ་ཐུག་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་

ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠།༤༠ སན་ Generic ོ་རྒྱུར་གཙོ་དོན་བོས། དྤེའང་ Company ཡག་པ་ Cipla དང་དྤེ་
འདའྱི་ Generic སན་ཡྱིན་ན། སྤུས་ཚད་དྤེའང་གང་ལ་གང་འཚམ་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
དྤེ་འད་ཞྱིག་ལམ་སྟོན་བས་ནས་བཞག་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་ནས་སན་ོ་སྟངས་ོ་ཕོགས་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་

བྱུས་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་དྤེ་གཙོ་བོ་བཀའ་བོན་མར་འགོ་དུས་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་བཞག་

ཡོད། གཙོ་བོ་དྤེ་སན་ཁང་རང་ནས་ཐག་གཅོད། སན་ག་རྤེ་འདྤེམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་སན་པའྱི་འགན་དབང་རྤེད། སན་
པས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སན་ Branded ོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ Branded ོས། སན་པ་རང་གྱི་སྐུ་

དབང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ནས MRP ལབ་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོང་
ཚད་བྱིས་བཞག་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་མར་བཅག་ནས་སན་ཁང་ལ་ Income ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ཞུས་
བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ནད་པ་ལའང་དོ་ཕོག་མྱི་འགོ་བ། ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འཚལ་བའྱི་

ཐོག་ནས་ནད་པ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། སན་ཁང་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་གྱིས་དང། འཚོ་བྤེད་སན་ཁང། བདྤེ་ལྤེགས་སན་ཁང། སོན་དགོག་སན་ཁང་བཅས་ཀྱི་

ཟུར་བཀོལ་སོན་རྩྱིས་ཁོན་བསྡོམས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བཞག་པ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༢,༠༦༢,༢༡༣ དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱི་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་སྟབས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆོད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
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ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་བས། སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་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་མཆོག སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༣,༧༥༣,༧༧༩ ང་ཚོས་སར་
གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཟུར་འཛར་གྱིས་པ་དང། ཟུར་འཛར་དྲུག་པར་སོན་རྩྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་གནང་འདུག དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་སོ་

སོའ ་ི ངོས་ནས་མཇལ་གྱི་མྱི་འདུག ཟུར་འཛར་དྲུག་པར་ཟབ་སྦྱོང་ཅྤེས་ཟབ་སྦྱོང་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་མྱི་འདུག་ཏྤེ། ས་
ཡ་ ༡ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་གནང་འདུག བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་དངུལ་དྤེ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་

མཁན་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཕུལ་བ་ཞྱིག་ལ་ས་རྒྱུན་གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིག་ལ་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཟུར་འཛར་གྱིས་པའྱི་ནང་
དུ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་གྱི་ཆྤེད་དུ་འཕྲུལ་ཆས་ོ་རྒྱུ་ཅྤེས་གསུངས་འདུག

དྤེའང་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ཕག་དངུལ་རོགས་

ཚོགས་ཀྱི་གང་གནང་བ་དྤེ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་ཚོའྱི་ལས་འཆར་དང་མཐུན་རྐྱྤེན་ཡྱིན་སྟབས་དྤེ་དག་འཛིན་སྐྱོང་

ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཟུར་འཛར་དང་པོ་རྤེད་འདུག ཟུར་འཛར་དང་པོའ ་ི ཁ་པ་དྤེ་གཞུང་
འབྤེལ་ཟབ་སྦྱོང་ཆྤེད་དུ་འཛིན་ཆས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད་དམ། འབུམ་ ༦ ཙམ་ཡོད་པ་དྤེ་ ) གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་གྱི་ཆྤེད་དུ་
འཕྲུལ་ཆས་གསར་ོ་ཟུར་འཛར་གྱིས་པའྱི་ནང་ལ་གློག་ཀླད་གློག་བརན་བཏོན་ཆྤེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱངས་བསགས་དང་ཡོ་

ཆས་རྐམ་གློག དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་གྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་དངུལ་ཞུས་གནང་འདུག ཟུར་འཛར་ ༦ པར་ཟབ་སྦྱོང་ཅྤེས་ད་པ་དྤེར་ས་ཡ
༡ ཞུས་གནང་འདུག དྤེ་གྱིས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་དངུལ་དྤེ་ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་རང་དང་འབྤེལ་མོལ་གྱིས་ཞུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་
འོངས་པར་ལམ་ལུགས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ། ཟབ་སྦྱོང་ག་རྤེ་ཕུལ་རྒྱུ་རྤེད། ག་པར་ཕུལ་རྒྱུ་རྤེད། སུ་ལ་ཕུལ་

རྒྱུ་རྤེད། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོར་ཕུལ་རྒྱུ་རྤེད་དམ། ལས་གཞྱི་གང་རྤེད་དམ་དྤེ་དག་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། རྩ་བའྱི་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་

དུ་མང་པོ་ཞུས་མོང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ལས་ཀ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ། དམྱིགས་བསལ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་། དྤེའྱི་ཟུར་གྱི་རྣམ་པ་གང་འད་ཡོད་པའྱི་བལྟ་སའྱི་སྒྤེའུ་ཁུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་དྤེ་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡག་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་མུ་
མཐུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་བལ་ཡུལ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྤེད་བསྐོ་སྟངས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་དྤེ་ལས་

ཡག་པ་བསྐོ་ཐུབ་རྒྱུར་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་རྩྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། རྩ་བའྱི་
སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཤྤེས་གསལ་ལ་ྤེ་བའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ལ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་དྤེ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་དྤེར་རྒྱུན་གོན་དང་རྩྱིས་འགོར་ཕར་བལྟས་ཡོང་དུས། དྤེ་ནས་ར་ས་སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་ཡྱིན་
ནའང་འད། ལྡྱི་ལྱིའྱི་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད། དྤེ་ནས་ཕོགས་དང་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་དཔར་བསྐྲུན་ཚང་མ་ཧ་ཅང་
མཐོ་པོར་སྤེབས་བསྡད་པ་ཞྱིག་འཚོར་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་འད།

འབྤེལ་ཡོད་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་འད། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་སོན་མ་ལོ་རྤེར་མྱི་ ༣༠༠༠། ༤༠༠༠ ཡོང་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལས་
བྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟ་ལོ་རྤེར་མྱི་མང་པོ་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་བར་དུ་ལས་བྤེད་རང་འཇགས་རྤེད་དམ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་

ཡོད་དམ། དཔྤེར་ན་ར་ས་སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༦༣༩,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་ཞུས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆྤེར་ལས་བྤེད་དང་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ནང་དུ་ཡོང་མཁན་གྱིས་གང་མང་བ་སུ་ཡྱིན་པ་ཧ་མྱི་གོ་
བའྱི་བཟོ་འད་པོ་དང་དྤེ་མང་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག

དྤེ་བཞྱིན་སོན་མ་ར་ས་སྣྤེ་ལྤེན་

འབྤེལ་མཐུད་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད། རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མུ་མཐུད་དྤེ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།

ཡང་ན་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

གྱིས་པ་དྤེ་རྩྱིས་འགོ་བཞྱི་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔྤེར་ན་ལྡྱི་ལྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན།

བོད་

ནས་ཡོང་མཁན་ཚོ་བར་བརྒལ་གྱི་ཡོང་ས་ཙམ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཡ་ ༡ ལྷག་ཙམ་ཆགས་བསྡད་
འདུག དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།

ལྡྱི་ལྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དུ་

༡༢༠༠༠ ཙམ་ཆགས་བསྡད་འདུག ལྡྱི་ལྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་གྱི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་
དམ། ངས་གོང་དུ་ཞྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལྟ་བུ་ྤེ་ཆར་གསུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཕལ་ཆྤེར་

ལས་ཁུངས་ཚུགས་དགོས་པ་ཤྱིག་ལ། ཁ་སང་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་དུ་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག
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དྤེ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་དྤེ་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་རག་ཏུ་ལས་ཁུངས་བརྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་།

དཔྤེར་ན་ལྡྱི་ལྱི་སྣྤེ་

ལྤེན་ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་ ༡༢༠༠༠ དྤེ་འདའྱི་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་

པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་ཁྱི་ ༥ སྐོར་ལ་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ལས་ཁུངས་ཆྤེན་པོ་རྤེད།

ལས་བྤེད་མང་པོ་རྤེད། ལས་ཀ་མང་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོན་རྩྱིས་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་དུས། དྤེ་ནས་ལས་བྤེད་གང་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ང་རང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་སྐྱྤེས་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཞྱིག་དྱིས་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་འོག་ལ་རྩྱིས་

འགོ་ཨང་དྲུག་པ་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕག་འབྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱིས་ཚར་སོང། ངས་ཟུར་འཛར་དང་པོའ ་ི
ནང་དུ་གཞུང་འབྤེལ་ཟབ་སྦྱོང་ཁག་གྱི་ཆྤེད་དུ་འཛིན་ཆས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ད་ལྟ་ར་ས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དྤེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
འཛུགས་བསྐྲུན་བས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཡང་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་དྤེའྱི་

ངོ་བོ་ལ་རྣམ་པ་ཞྱིག་འགྱུར་ནས་ལས་བྤེད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཁང་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་རྒྱུ་རྤེད་དམ་གང་འད་རྤེད། དྤེ་གཞུང་
ཞབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཁག་གྱི་ཆྤེད་དུ་འཛིན་ཆས་གསར་པ་ོ་རྒྱུའྱི་རྩྱིས་འགོ་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་
ངས་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་བཀའ་
བརྩད་གནང་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུར་ཟབ་སྦྱོང་དྤེ་འདྱི་རྤེད། མ་གཞྱི་ཚང་མས་མཁྤེན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདས་
པའྱི་ལོ་གསུམ་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་ཚུར་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་སྟབས་བདྤེ་པོའ ་ི ངང་ནས་ཕྤེབས་ཐུབ་མཁན་དྤེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་

བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདས་རྐྱྤེན་པས་སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་འགོ་སོང་གནང་མཁན་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་

རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་
ལའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད་ལ། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ནང་དུའང་གླྤེང་སོང་ཕྲན་བུ་བྱུང་བསྡད་པ་རྤེད། རོགས་
དངུལ་སྤྲོད་མཁན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བྤེད་མྤེད་བཞག་ནས་ལུས་ན་འགྱིག་མྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད།

སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གསར་པ་འཛུགས་བསྐྲུན་བས་ཚར་མ་ཐག་བོད་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་མཁན་དྤེའང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ཁྤེལ་བ་རྤེད།
དྤེ་འདའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་མ་གྱིར་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ནས་ཁང་ཁུངས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་བྤེད་མྤེད་ཕྱིན་
ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་སྱིག་འཛུགས་གྱིས་བྤེད་སོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་

ཆྤེན་པོ་བཀའ་གནང་སོང། གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་དྤེའྱི་སྐོར་གླྤེང་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་
བྤེད་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱིས་དུས་ཐུང་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་མང་པོ་ཞྱིག་ཚུགས་བསྡད་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རྤེད། མཚམས་རྤེ་ང་རང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཟབ་སྦྱོང་ཁག་གྱིས་ཙམ་དུས་
གཅྱིག་ལ་འཁྤེལ་བ་བྱུང་བསྡད་པའྱི་སྐུ་ངལ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བར་ལམ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་
བྤེད་སོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་བས་པ་རྤེད།

མ་གྱིར་ལ་ཁང་ཁག་གཅྱིག་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་

དམྱིགས་མཁོ་རང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་པ་རྤེད། སྟོང་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ས་འཕྲོས་ཟབ་སྦྱོང་བྤེད་ས་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། སྱི་སྒྤེར་གྱིས་ལ་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་དྤེའང་ལས་ཁུངས་ཚན་པ་སྡྤེ་ཁག་སོ་སོའ ་ི ཟབ་སྦྱོང་གྱི་འགོ་སོང་ཐོག་ལའང་ཕན་
རྒྱུ། མ་གྱིར་གཞུང་གྱི་སྡོད་ཁང་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་དག་བྤེད་མྤེད་ལ་མྱི་འགོ་བ། ཁང་པ་བྤེད་སོད་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག དྤེ་འདའྱི་

གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་མ་གྱིར་ག་སྱིག་བ་རྒྱུ་བས་པ་རྤེད། མ་གཞྱི་སོན་རྩྱིས་དྤེ་ལས་ཁུངས་སུས་ཁྤེར་ཡོང་དང་
སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ནང་ངྤེས་པར་དུ་ཁྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་གོ་བསྡུར་བས་ནས་ཁྤེར་བ་རྤེད། ས་ཆ་མ་གྱིར་ཡོད་པ་དང་ཁང་པ་

མ་གྱིར་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་དྤེས་ཁང་བདག་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེར་བདག་གཅྤེས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་
ཚོ་ཚང་མ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་བར་ནས་ཚན་པ་གཞན་ཞྱིག་ཕྱིན་ནས་དྤེ་རན་པོ་
ཞྱིག་དང་མཚམས་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་

དང་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ཡྱིན། དྤེར་གཞྱིགས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་བཀོད་ནས་ཡར་འཁྤེར་ཤོག དགོས་དངུལ་དྤེ་ཡར་ཞུས་ཤོག་ཅྤེས་

ཞུས་པ་རྤེད། དགོས་དངུལ་དྤེ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་བོད་ནས་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་གསར་འབོར་ཚོའྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ནས་བཏང་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཟུར་དུ་ཐབས་རྩོལ་ཞུས་སྟྤེ། ཕལ་ཆྤེར་རྩྱིས་ཤོག་གྱི་ནང་དུ་གསལ་ཡོང་གྱི་རྤེད། གལ་སྱིད་ངས་འདྱི་
གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་ནའང་གནང་རོགས་
ཅྤེས་སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའང་ཟུར་དུ་འཆར་གཞྱི་རང་ཕར་བཏང་ནས་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟབ་སྦྱོང་དང་འཛིན་ཆས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འབྤེལ་བ་

ཡོད་པ་རྤེད། ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་དུས་བཏོན་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་དྤེ་ཚོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཞབས་བཀག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
ཟབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་ཚོ་ལའང་མཐུན་རྐྱྤེན་སྦྱར་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྤེད་དུས་བྤེད་སོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་
འཕྲུལ་ཆས་ོ་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་རྤེད་མ་གཏོགས། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་འཕྲུལ་ཆས་
གསར་དུ་ོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

དྤེ་ནས་ལས་བྤེད་བསྐོ་གཞག་སྤུད་ཚས་དག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དམ་

དོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་པ་རྤེད།

གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལས་བྤེད་བྤེད་བཞྱིན་པ་དང། དྤེའང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཡོངས་གགས་ཀྱི་བཤད་བསྡད་པའྱི་
རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ངོ་བོ་ལའང་མ་བསྡད་པར། གང་ལྟར་འཕྲལ་སྤེལ་རང་གྱི་ལས་བྤེད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་ནས་

དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གཞུང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཡྱིན་ནའང་འད་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཡྱིན་ནའང་འད། ཆ་རྐྱྤེན་མང་
པོ་ཞྱིག་ཚང་བའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོས་བཞག་པའྱི་རྱིམ་པ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། མ་གཞྱི་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། སྣྤེ་
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ལྤེན་ཁང་དྤེ་ག་རང་ལས་ཁུངས་འཕྲལ་སྤེལ་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་སྱིག་གཞྱི་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བཟོ་རྒྱུ་

བས། བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསྤེང་ཞུས། གོ་བསྡུར་མང་པོ་གནང་བ་རྤེད་དྤེ། མཐའ་མ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ངོ་བོ་དྤེ་འཕྲལ་སྤེལ་བ་
ཞྱིག་ལ་ཐོག་མ་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས།

སྱིག་གཞྱི་དང་དྤེ་ཚོ་ཟུར་དུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས།

ལས་བྤེད་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་

འཛུགས་གང་འཁྤེར་དགོས་པ་དྤེ་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་བྤེད་བངས་དོར་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཁབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།

ཐོབ་ཐང་གྱི་ཆ་ནས་དྤེ་དང་དྤེ་ཐོབ་ཀྱི་རྤེད། འདྱི་དང་འདྱི་ཐོབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཞྱིག་གནང་ནས་དྤེ་

དའྱི་གནས་སྟངས་ནང་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱིན་བསྡད་པ་རྤེད། སྐབས་སོན་མའྱི་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའྱི་སྐབས་སུའང་དགོངས་འཆར་
བྱུང་བ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་དུའང་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད།
བར་ལམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཉུང་འཕྲྱི་གནང་གྱི་རྤེད་

དམ་མ་རྤེད། གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་འད་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཡང་
གནང་མཁན་བྱུང་སོང།

འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་བྤེད་གནས་ཡོད་དྤེ་འད་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་ཡང་དྤེ་འདའྱི་

གཟྱིགས་ཚུལ་དྤེ་ག་རང་བྱུང་ནས། བཀའ་ཤག་ལའང་སྙན་ཐོ་འབོར་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕོགས་བསྡོམས་པའྱི་
ཐོག་ནས་གནས་བབ་དྤེ་འཇོག་ས་མཚམས་པོ་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་མ་གྱིར་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་འཆར་གཞྱི་

སྱིག དོ་བདག་ཚང་མ་ལའང་གོ་བསྡུར་ཞུས། དྤེ་རྱིང་དྤེ་ནས་མར་རྩྱིས་འགོ་གང་དུ་ཡོད་ནའང་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད།
ལས་བྤེད་བགྤེས་སོང་དྤེ་འདང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ ༦༠།༧༠།༨༠ ནང་དུ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་དྤེ་ས་ནས་གཞུང་གྱི་དགོས་པ་

ཞྱིག་དང་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་སྟྤེ་དམྱིགས་བསལ་བས་ནས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་བས་ནས་བཞུགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ། གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་ཧ་ལམ་ར་རམ་ས་ལ་ཕྱི་ལོགས་ནས་

བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དུ་མ་བཅར་བ་ཞྱིག་ཧ་ལམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་གནས་བབ་དང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པོ་གཅྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་དྱིས་

ཡོད་པ་མ་རྤེད། བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྐད་ཆ་དྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདས་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་མོང་འཚོར་དང་

དཀའ་སྡུག་འད་ག་རྤེ་མངས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་དྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ས་དགོས་མཁོ་
དང་བསྟུན་ནས་ལས་བྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་མ་གྱིར་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ཕོགས་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྤེད་དུས་བར་ལམ་
ཞྱིག་ལ་ཉུང་འཕྲྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ལོ་ལས་བྤེད་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་གུན་གསབ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུར་བང་སྱིག་ཡོད།

གུན་གསབ་ཀྱི་དངུལ་

འབོར་དྤེ་ཡང་དྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་གངས་ཀ་དྤེ་ད་ལྟ་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཞྱིག་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ལས་བྤེད་
༡༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་དུ་རྤེ་བཟུང་ཞྱིག་གུན་གསབ་ལྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུར་དོ་བདག་

གྱིས་མོས་མཐུན་ཞུས་པ་དྤེ་འད་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོང་བ་ཡོད། བྤེད་དུས་རྱིམ་བཞྱིན་ས་འཕྲོས་ཤྱིག་དྤེ་འད་བས་ནས་ཕྱིན་ཏྤེ་ལས་

བྤེད་ཉུང་འཕྲྱི་བྤེད་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་རྒྱབ་ནས་ལོ་མང་
པོ་ཞྱིག་དྤེའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལའང་དྱིན་ཆུང་ལ་མྱི་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་དྤེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་བོད་ནང་དུ་དཀའ་ལས་
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རྒྱབ། ལོ་མང་པོ་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་བསྡད་པའྱི་ལས་བྤེད་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚེ་མཇུག་དྤེར་ལོ་རྒས་ཡོང་དུས་སན་བཅོས་

ཀྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་དྤེ་ཚོ་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ། ཁང་པ་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་ལའང་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གཞུང་གྱི་
འགོ་ལུགས་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ཚན་པ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་འགན་འཁྤེར་རྒྱུ་དང་། ལས་བྤེད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མར་གུན་གསབ་
ཞྱིག་གནང་ནས་ལས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བང་སྱིག་ནས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
རྩྱིས་འགོ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་དཔར་བསྐྲུན་དྤེ་མཐོ་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་

འདུག དྤེ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་བཀའ་གནང་སོང། ལྡྱི་ལྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དྤེ་བལ་ཡུལ་ནས་མར་འབོར། ར་རམ་ས་ལར་ཡར་
གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས། མང་པོ་ཞྱིག་ལས་རྫོབ་ཆྤེན་པོ་དང་། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་དང་དྤེ་འདའྱི་ལས་ཀ་ཉུང་

བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཉུང་ཉུང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སར་ལོའ ་ི སོང་གྱི་ནང་དུ་སྟོང་ཕྲག་ ༡༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་
གཅྱིག་དང་གྱིས་ཀྱིས་ཤོག་བུ་དང་སྣག་ཚ་དཔར་བསྐྲུན་དྤེའྱི་ཐོག་དྤེ་འད་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ད་ལྟ་གསལ་པོ་
ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག

གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

གསལ་པོ་ལས་ཁུངས་ནས་རྤེས་སུ་སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་གང་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཞུས་པ་རྤེད་

བསམ་གྱི་འདུག སོན་མའྱི་འགོ་སོང་ཕྱིན་པར་ཆ་འཇོག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་འཐོལ་པ་ཕྱིན་ཡོད་
དམ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་ངས་དྤེ་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང། གལ་སྱིད་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་ཆགས་མྤེད་ན།

དོགས་འདྱི་ཡང་བསྐྱར་གནང་རོགས་གནང། རྩྱིས་ཀྱི་སྐོར་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་མྤེད་ན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞྤེས་སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བཞག་པ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༣,༧༥༣,༧༧༩ སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་སྟབས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་སོན་
རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཤྤེས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྩྱིས་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་མཆོག

ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་བཀའ་འཁོལ་

༡༣,༣༧༩,༦༤༩ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་འགོའ ་ི སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་བལ་ཡུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་ཞོར་ལ་སྐུ་ངོ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཞུས་ན། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་

སྟངས་ལ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་ Full Bright Seat ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་བས་ནས་བཞག་ཡོད་གསུངས་སོང། བས་ཙང་
དྤེ་གསུངས་པ་དང་ངས་གློ་བུར་དུ་ག་རྤེ་དན་སོང་ཞུས་ན། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དྤེ་འད་བཞག་པ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་
འདུག དགོངས་པ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འབྲུག་སྡོད་ཚོས་སོན་མ་ཡང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་མངས་ཡོད་པ་

རྤེད། ད་ལྟ་ཡོད་པ་ཚོར་ཡང་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་དམ། མ་འོངས་པར་དྤེ་འདའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྩྱིས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་
སྐྱོང་ཚོགས་པ་དྤེས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་ཟྱིན་པ་རྤེད། གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
ཅྤེས་དོགས་འདྱི་གྱིས་པ་འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་ Full Bright Seat གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྐུབ་སྟྤེགས་གནང་དགོས་དོན་དྤེ་ཨ་རྱིར་
ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཁོང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་།

བལ་ཡུལ་དུ་ཕྤེབས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་

སྟངས་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་མྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྩྱིས་སྟངས་དྤེ་ ༡༣༠༠༠ ནས་
༡༨༠༠༠ བར་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་བལ་ཡུལ་དུ་མྱི་འབོར་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྐུབ་བསྟྤེགས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་

ཅྤེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་མྱི་འད་བ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིག་
ཚད་གཏོང་བ་དང་བལ་ཡུལ་ལ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་སྟངས་དྤེ། ཟླ་བ་ས་ཕྱི་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོ་ཕྲན་བུའྱི་རྤེས་
ལུས་ཐྤེབས་ཡོང་དུས། སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་དང་བཅས་དུས་ཐོག་ཏུ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཨ་རྱིའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་

གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་དུའང་གོས་བསྡུར་བས་ཏྤེ་མྱི་འབོར་དང་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་གང་

ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྐུབ་སྟྤེགས་གཅྱིག་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འབྲུག་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་སོབ་
ཕྲུག་མང་ཆྤེ་བ་ང་ཚོའྱི་བང་ཤར་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་མཐུན་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་ནས་ཁོང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་ནས་སོབ་སྦྱོང་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་འགའ་ཤས་ཕ་གྱིར་འབྲུག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་དང་མྱི་འབོར་གྱི་

གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕ་གྱིར་དམྱིགས་བསལ་རྐུབ་སྟྤེགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་
སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ Pre Primary སོབ་གྲྭ་ ༣༣ དང།
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Primary སོབ་གྲྭ་ ༤ བས་ནས་ཚུར་ལྤེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ Pilot Project རང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དྤེར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ད་
ལྟ་རྩ་བའྱི་རྩྱིས་བཞྤེས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་རྩྱིས་བཞྤེས་

ཡོངས་རྫོགས་མ་སྒྲུབ་བར་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དགྤེ་རྒན་མྤེད་པའྱི་སྐུ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ། ལྷག་པར་དུ་ས་ཆ་རང་
མྱིང་འབོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་བསྟན་འཛིན་སྒང་ལ་སོབ་ཚན་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་དགྤེ་རྒན་མྤེད་པའྱི་ཐོག་

ནས་དགྤེ་ཆྤེའང་གསུངས་སྐད་ཤོར་བསྡད་པ་དྤེ་འད་འདུག རྩྱིས་སྤྲོད་ལམ་སྤེང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་བར་དུ་དགྤེ་རྒན་རྒྱུན་
མྱི་ཆད་པར་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་ཇྱི་ཙམ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།

དྤེ་ག་རྤེ་བས་ནས་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དྤེ་ནས་བར་ལམ་རྩྱིས་སྤྲོད་བཞྤེས་ཚར་བའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་

རྤེད། ཡྱིག་རྒྱུགས་ཤྱིག་བཏང་གནང། སྦྱོང་བརར་ཕུལ་གནང། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ལས་བྤེད་གཏོང་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་མ་གྱིར་
ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ལས་འཆར་ཡང་ཏག་ཏག་ཚད་ལྡན་མྤེད་པ། དྤེ་བཞྱིན་དགྤེ་ཆྤེ་ཚོས་ཀང་བདག་གྤེར་གནང་གྱི་མྤེད་པ།
ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༠༦ ནས་དྤེ་རྱིང་སང་ྱིང་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའྱི་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་དགུང་གསྤེང་ཟླ་བ་གྱིས་ཀྱི་སྐབས་

སུ་ལྟོ་ཕོགས་ཡང་མྤེད་པ། casual leave ཡང་མྤེད་པ། བས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་དུས། དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།

འབྱུང་གྱུར་ད་ལྟ་ཚོད་

དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་གན་རྒྱ་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་ད་ལྟ་དྤེར་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་ཕྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ན་ནྱིང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དྤེའྱི་
འཆར་འགོད་དྤེ་གནང་འཆར་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་དྤེའྱི་འཆར་འགོད་དྤེ་སྙྱིང་རྤེ་པོ་ཟླུམ་ཟླུམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་
མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང།

དྤེ་བཞྱིན་ན་ནྱིང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ Chennai རྤེད། ས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བོད་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཚོ་ཐོར་ནས་བཞུགས་མྱི་དགོས་པར་

སྤེང་ལོར་དང་ལྡྱི་ལྱི་ནང་བཞྱིན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་ང་ཚོའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཚར་མང་པོ་ཞུས་པ་རྤེད།
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབྱུང་གྱུར་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་རུབ་རུབ་ཡོང་རྒྱུ་དང་མམ་དུ་བཞུགས་རྒྱུའྱི་སྡོད་ཁང་བསྐྲུན་རོགས་ཅྤེས་གསུངས་

ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཁག་གཅྱིག་ལ་སོམ་དངུལ་ཞུས། ལས་
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འཆར་མད་བཏོན། ཁག་གཅྱིག་ལ་ཡར་ཞུས་པ་དྤེ་དག་ལས་འཆར་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་མྤེད་པ། སོམ་དངུལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་པ། དྤེ་
དག་དགོངས་པའྱི་ནང་དུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ལ་ཁ་སང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་བ་རྤེད།

ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་

གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཀང་། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་བསྟར་གནང་ས་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གོས་

ཚོགས་ད་ལྟ་བར་དུ་མྱིང་འབོད་གནང་རྒྱུའྱི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དྤེ་འད་བྤེད་དུས་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༣
ཚུར་ལྤེན་ཚར་བ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་དྤེ་དག་བཞྤེས་ཚར་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་སྟབས། ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་

དྤེ་རྨང་གཞྱི་ས་བརན་ཏུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་ཅྤེས་འདྱི་འདྱི་རྩད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་མང་དགས་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཚུར་ཟླ་

བསྱིལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ལོ་མང་པོའ ་ི སོན་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་མྤེད་པ། སོབ་གྲྭ་མང་བ། དྤེ་འདའྱི་ཟླ་
སྱིལ་གནང་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།

ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་དག་ཐོག་ལ་བསམ་

བཞྤེས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་དག་ངྤེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དོན་ཚན་དྤེ་དག་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཡོན་ནང་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གནང་མཁན། ང་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་
ལྟ་ University Grant Commission ཅྤེས་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། མས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། མས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཚོའྱི་སོབ་ཡོན་འབུལ་ཕོགས་སྐོར་གྱི་རྩྱིས་འགོ་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་
འདུག དྤེ་ཟུར་དུ་བཟོ་རོགས་གནང་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་མ་རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ནམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་དུས་རག་ཏུ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།

ཕག་བྱིས་བརྒྱུད་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་དུས་རག་ཏུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕག་བྱིས་ཀང་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཁས་ལྤེན་གནང་བ་གཞྱིར་

བཟུང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་དྤེ་དག་ལ་སོམ་དངུལ་དང་བཅས་པ་འདུག ཁ་ཤས་ལ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེར་ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་མྱི་མང་ནས་རྤེ་འདུན་མང་པོ་ཞྱིག་བཏོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ནས་རོགས་དངུལ་ག་རྤེ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་

གཞྱི་བཟུང་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བས་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
གྲུབ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འགོ་སྟངས་རང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་
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འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་གནང་བ་དྤེ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

ད་ལྟ་བསྟན་འཛིན་སྒང་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ྤེ་བའྱི་ཆར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་

འཛིན་སྒང་སོབ་གྲྭར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།

དྤེ་དུས་སོབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་འདུག

ཡྱིན་ནའང་གནས་སྡོད་གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་ཚོས་

གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ག་པར་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་འོག་

ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དྤེ་དག་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་དགྤེ་རྒན་དང་ལས་བྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོ་གནས་སོ་འགོ་
ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཁོང་ཚོས་འགྤེངས་ཤོག་བརྒྱངས་ཚར་བ་དང་། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་
དུ་ཁོང་ཚོ་གནས་སོ་གཏོང་རོགས་ཅྤེས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་དང་གནས་སོ་ཕྱིན་པ་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག བོད་སོབ་
འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཁབ་

ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་གྱི་སྟངས་འཛིན་དང་འཛིན་སྐྱོང་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་སོབ་གྲྭ་ཁག་
དྤེ་དག་རྩྱིས་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྤེད་ཁ་ཤས་གནས་
སོ་ཕྱིན་པ་དང་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ། ལས་ཁུངས་གཞན་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་བས་ནས་ལས་བྤེད་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་

ཆགས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བསྟན་འཛིན་སྒང་ནང་བཞྱིན་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགྤེ་རྒན་བསྐོ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ལ་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ནའང་
ཡུན་རྱིང་པོ་འགོར་རྒྱུ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་འདུག དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་རྤེད་མ་གཏོགས་ས་གནས་ནས་དགྤེ་
རྒན་གཅྱིག་ཆད་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ནས་ཚབ་ཤྱིག་གཏོང་རོགས་ཟྤེར་དུས།

ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྤེམས་འཚབ་དང་

སགས། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པར་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཏྤེ་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ ༢༠༠༦ ལོ་ནས་དགྤེ་རྒན་བསྐོས་པ་ཁ་ཤས་ལ་དགུང་གསྤེང་

དང་ཕོགས་མྤེད་པའྱི་སྐོར་གསུངས་ཡོང་དུས། ཕལ་ཆྤེར་ ༢༠༠༣ རྤེས་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། དྤེ་དག་ལ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ང་
ཚོས་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། སོན་མ་བོད་མྱི་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སྤེར་མ་ཡྱིན་དུས་གཏན་འཇགས་

བསྐོ་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་བསྐོ་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་རྤེ་རྤེའྱི་མཚམས་སུ་ཆོད་གན་ནང་བཞྱིན་བསྐོས་ཏྤེ། ལོ་རྤེ་རྤེའྱི་མཚམས་སུ་བསྐོ་
གཞག་གནང་རྒྱུ་དྤེའང་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ང་ཚོ་རྒན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

སུ་བཅར་ནས་ལོ་རྤེ་རྤེ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་འདུག བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དྤེ་ཐྤེངས་གཅྱིག་བསྐོས་པ་ཡྱིན་
ན་ལོ་ལྔ་བསྐོས་པ་ལྟར་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྤེད་དང་དགྤེ་རྒན་དྤེ་དག་ལ་དོགས་པ་དང་ཕག་ལས་
གནང་སྟངས་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་མཚམས་རྤེ་རྤེར་བསྐྱར་དུ་ཁྤེད་ཚོར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོས་མཁན་འད་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ལོ་ལྔ་བསྐོས་པར་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང།

ཁོང་ཚོས་ལོ་རྤེར་ Renew བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་

གཅྱིག་ལ་རྩྱིས་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་འད་ཞུས་དུས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་སོང་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ལག་
བསྟར་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་
མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་རོགས་དངུལ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ག་
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རང་རྤེད། ཡར་དབུས་གཞུང་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་དྤེའྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་ལོ་གསུམ་

གྱི་ནང་དུ་རྩྱིས་སྤྲད་ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གསལ་
བསགས་ཕྤེབས་ནས་ལོ་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ད་རྤེས་ང་ཚོས་དངུལ་ཁུར་སྟངས་

དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ Crore ༥༣ དྤེ་སམ་བྷོ་ཉའྱི་ཁོངས་སུ་བཙུགས་དགོས་དོན་དྤེ། གལ་ཏྤེ་ལོ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དངུལ་
འབོར་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚོད་དཔག་རང་བས་ཏྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
ཞྤེས་དྤེ་འད་མ་བཙུགས་ཐབས་མྤེད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་

ཡོད། སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་ཚང་མར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ། ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཡྱིན་ནའང་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད།

ཤྤེས་རྱིག་བོན་ཆྤེན་རྒན་པ་ཁོ་རང་ Andhra Pradesh ཀྱི་

Telengana མངའ་སྡྤེ་བཟོས་དང་མ་བཟོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་ཀང་སྱིད་བོན་ནས་

དགོངས་པ་མ་གནང་། བར་མཚམས་དྤེའྱི་དཀྱིལ་ལ་ལྷག་ཡོང་དུས། ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་

གྱིས་ཕྲན་བུའྱི་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་བོན་ཆྤེན་གཞོན་པ་ Shashi Tharoor ང་རང་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྒྱུས་
མངའ་ཡོད། ཁོང་ཡང་སྒྤེར་གྱི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། སོན་མ་ང་ཚོ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་

པའྱི་ལས་བྤེད་འགན་འཁྤེར་མཁན་རྣམས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང། ལས་བྤེད་རྱིང་པ་བས་ཏྤེ་མས་མོང་ཡག་པོ་ཡོད་ཀང། ད་ཆ་
ཚོགས་གཙོ་དང་འགན་འཛིན་གྱིས་ཀ་གསར་པ་གསར་རྐྱང་ཕྤེབས། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་ Kendriya Vidyalaya དང་ Navodaya གྱིས་ཀའྱི་འགན་འཛིན་ཡྱིན་དུས། ཁོང་གྱི་འོག་ལ་དགྤེ་

རྒན་དང་སོབ་ཕྲུག་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་གསུམ་བཞྱི་དྤེ་འདའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་འགན་ཁྤེར་

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་དུས་ཚོད་འགོར་སྟངས་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་སྐུ་རྩྤེད་དང་སགས་
ཚར་གཅྱིག་ཁོང་གྱི་དྲུང་དུ་བཅར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གསལ་བསགས་གནང་ཏྤེ་ལོ་གཅྱིག་

འཁོར་གབས་འདུག ཧ་ཅང་མང་པོ་འགོར་གྱི་འདུག དུས་ཚོད་གཅྱིག་བཟོས་ཏྤེ་མགོགས་ཙམ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།
གཅྱིག་གྱི་ཁྤེད་རང་ཚོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་གཅྱིག་གང་ཡང་མ་རྤེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱི་འགོ་སྟངས་ནང་དུ་
ལོ་གཅྱིག་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ལས་བྤེད་སོ་སོའ ་ི ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་

རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ྱིན་མ་གྱིས་གསུམ་སོན་ལ་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་ལྡྱི་ལྱིར་
ཆྤེད་བསགས་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོགས་འདུར་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནས་ཀང་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་ལྡྱི་ལྱིར་འགོ་ཞོར་དུ་དྤེའྱི་དོན་དུ་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན།

མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ སྡོད་ཁང་རྒྱག་དགོས་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་ཁྤེར་ཆྤེ་ཁག་ནང་དུ་

ས་ཆ་གོང་ཆྤེ་དགས། ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་འབོར་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གོང་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་སྟབས།

དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ལྟ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་ལྤེན་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོར་སོབ་
ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་ཆྤེད་བསགས་སར་བ་ཡྱིན་ན། མཐོ་སོབ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་སོབ་ཡོན་སར་ཡོད་པ་དྤེས་ཁང་གླ་དང་གང་ཅྱིའྱི་
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ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ནས་སར་བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་

ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དྤེ་དག་ Pre primary ༣༣ དང་ primary ༤ ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་དང་དམའ་
རྱིམ་སོབ་གྲྭ་བར་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སམ་བྷོ་
ཉ་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་རང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ནས། ལམ་སྟོན་གནང་ནས་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་

བས་དང་བྤེད་མུས་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་དགྤེ་རྒན་ ༦ ཁོང་ཚོ་གནས་སོ་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཚབ་ལ་བོད་
པའྱི་དགྤེ་རྒན་དང་ལས་བྤེད་ ༦ བསྐོས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་ས་ཆ་གསར་པར་ཕྤེབས་དུས་བཞུགས་ཁང་ཐོག་ནས་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་དྤེའྱི་ནང་ནས་ཁང་གླ་དང་བཅས་ཆ་ཚང་བསྡོམས་ཡོང་དུས་རྱིམ་བཞྱིན་

དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་སྤེལ་འགོ་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་སོན་གྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་བརྒྱ་མྱིན་ཙམ་བྱུང་འདུག མང་ཆྤེ་བ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ལག་བསྟར་བས་པའྱི་སྐོར་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་པ་མ་ཚད་གོང་འཕྤེལ་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་

པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དཔྤེ་དངས་རྒྱུ་གཅྱིག་གྱིས་གསུམ་ཙམ་ལས་མྱི་འདུག དྤེ་དག་མ་སུ་རྱི་
དང་། ལ་དྭགས། བལ་ཡུལ་རྤེད་གསུངས་སོང་། སྱིད་བྱུས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལག་བསྟར་བས་ཡོང་དུས། དམྱིགས་བསལ་ཤྤེས་ཡོན་

ལག་བསྟར་བས་ཡོང་དུས། རྱིམ་པ་རྱིམ་པར་བས་ནས་ཕྤེབས་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དྤེ་གློག་ཀླད་འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུ་དྤེ་འད་འགོག་རྒྱུ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་བཅུ་ལ་སྡྤེབ་གཅྱིག་ལ་འགོག་པ་ཡྱིན་ན། སང་ྱིན་རང་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། གྱིས་ནས་ཕར་
ཕོགས་ཀྱི་འདོད་པར་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་སམ་བྷོ་ཉ་
ཁག་གྱི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ལག་བསྟར་དང་གོང་འཕྤེལ་

གཏོང་ཐབས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་སྦུན་ཐར་བརྒྱུད་ནས་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་ཞུས་ཡོད། ད་རྤེས་ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཀློག་དྤེབ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་ཟབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ། སར་བཞྱིན་རྒྱུན་མྱི་
ཆད་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན།

སོབ་གྲྭ་མང་དགས་འདུག སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་རོག་ལ་སྱིལ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཤྤེས་རྱིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། སྒང་ཏོག་ལ་ཡོད་པའྱི་དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དྤེའྱི་སོབ་

ཕྲུག་དྤེ་དག་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཡོང་མཁན་མང་བ་རྤེད་འདུག སྒང་ཏོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་མྤེད་དུས།
ལས་བྤེད་དང་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཕྲུ་གུ་དང་། ཕྱི་ནས་ཡོང་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ཕུད་པའྱི་སྒང་ཏོག་རང་ནས་ཡོང་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་

རྤེད་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་དག་སོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་བཏང། དྤེ་ནས་སོབ་གྲྭ་དྤེ་རྱིམ་བཞྱིན་ང་ཚོས་བསྡུས་ན་ཐུབ་པ་
འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཁོངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་མན་སར་གཞྱིས་ཆགས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་
འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་ཡོད་པ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་མར་གཅོག་དགོས་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གཞྱིས་

ཆགས་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་བ་ཡོད་སྟབས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་མར་གཅོག་དགོས་དོན་དྤེ་རྤེད། ད་ཆ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་
དུས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་སར་རོགས་ཞྤེས་དང་བརྒྱད་པ་ཡོད་པ་བཅུ་པར་སར་རོགས་ཞྤེས་
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བསམ་ཚུལ་དྤེ་འད་འདོན་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་གྱིས་བར་དུ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཅྤེ་ན། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་

ལོན་པ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་
བསྡུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བའྱི་ནང་དུ་མས་ཞྱིབ་པར་གནང་
གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེར་རྩྱིས་འགོ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེའྱི་ནང་དུ་མས་ཞྱིབ་པར་དམྱིགས་

བསལ་ Informal བོད་ཡྱིག་རྐྱང་པའྱི་ཐོག་ནས་མས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་སུམ་ཅུ་ཐམ་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བས། ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་། ཁོང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟངས་ཀྱི་སྦྱོང་བརར་སྤྲད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་ཚོར་
ང་ཚོས་འདང་ངྤེས་བཞྱིན་པ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་དངུལ་གནང་ཏྤེ་ྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ཁོང་ཚོ་མས་ཞྱིབ་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་

རྤེད། བཅུ་ལ་ཡང་མས་ཞྱིབ་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་མས་ཞྱིབ་པར་ཕྤེབས་རྒྱུར་བྤེད་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད། སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། མས་ཞྱིབ་པ་ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་
རམས་པའྱི་ལག་འཁྤེར་ཞུས་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་ནའང་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བསྟན་བཞག་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ M phil དང་འབུམ་

རམས་པ་རང་གྱི་སོབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་ཡྱིན་ན། མཐོ་སོབ་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོར་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་ཡོད། སོབ་གྲྭ་
རང་གྱི་ནང་དུ་ཕྤེབས་ནས་མས་ཞྱིབ་པ་གནང་མཁན་ཚོར་སོབ་ཡོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས། གནད་འགག་གཅྱིག་ལ་
ངས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་ཐག་ྤེ་པོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ལ་འགོ་

ལམ་དྤེ་སྐྱོ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མར་ཆུའྱི་འགམ་དང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཡར་རྱི་འགམ་དུ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་
ཕྤེབས་ལམ་དྤེ་བཟོ་དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གླྤེང་སོང་བྱུང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཡྱིན་
དང་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་འཆར་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེས་ལམ་ཁ་གང་ལ་གང་འཚམ་བཟོ་

དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ནས་གནས་སྟངས་དྤེར་ཐུག་ཚར་རྤེས་ང་རང་ཚོས་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་
བསྡད་སོང། དྤེ་འད་བྤེད་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་འད། རྒྱ་གར་སྒྤེར་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཁོ་རང་ཚོས་ལམ་ཁ་དྤེའྱི་ལས་
འཆར་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་མཇུག་སྱིལ་ནས་དྤེའྱི་བར་དུ་ལམ་ཁ་ཚང་མ་བཟོས་ཟྱིན་འདུག་ལ།

ལམ་ཁ་དྤེ་ཧྲག་ཧྲག་བཟོས་ཚར་

འདུག དྤེ་ནས་སོབ་གྲྭ་བར་དུ་ལམ་ཁ་དྤེར་འགྱུར་བ་ཅྱི་གང་སོང་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྱི་ནས་ས་མར་ྱིལ་ནས་ལམ་ཁ་དྤེ་གུ་

དོག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ལམ་དྤེར་འགོ་དགོས་ནའང་ཕྲན་བུའྱི་ཞྤེད་སྣང་སྐྱྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག བྤེད་དུས་གཅྱིག་
76

བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། ཐག་རྱིང་པོ་གང་ཡང་རྤེད་མྱི་འདུག དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འདྱིར་སྦྱོང་བཤད་འད་བས་བསྡད་

ན་ཡག་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག རྒྱབ་ལོངས་ནྱི་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐག་ྤེ་པོ་དཀའ་ངལ་ཕྲན་
བུ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་སྦྱང་བཤད་ལྟ་བུར་མྱི་གཟྱིགས་པར་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚོ་དཀའ་ངལ་ནྱི་རྤེད་འདུག བཟོ་མྱི་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་
རྤེད་མྱི་འདུག དྤེ་བྤེད་དུས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་གསལ་དགོས་པ་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་
འད་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། ཐུགས་སྣང་འད་བྱུང་མྤེད་ན་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྤེར་ལན་འདྤེབས་བྱུང་སོང་། ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཡོད། ཐོག་མ་
དྤེར་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་སོབ་མ་ཚོའྱི་ཀུན་སོད་སོན་མ་ལས་ཞན་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་

གསལ་དོད་པོ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེས་རྐྱྤེན་པས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་དགྤེ་རྒན་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་ལ་ྤེས་བརྡུངས་བཏང་ནས་ལག་
པ་ཆག་པ་དང་དྤེ་མྱིན་གྱི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འདར་ཆ་བཞག་ན་གཅྱིན་པ་གཏོང་ས་དྤེ་འདར་རོག་རྒྱག་ཞུས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

པའྱི་གནས་བབ་དྤེ་འད། ཕྲུ་གུར་ྤེས་བརྡུངས་ཚབས་ཆྤེན་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲུ་
གུ་ྤེས་བརྡུངས་འཕོག་མཁན་ཚོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་བརྩྤེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ྤེས་བརྡུངས་རག་པ་དང་དངོས་གནས་ཁོ་རང་

རླུང་ལངས་ནས་བརྡུངས་པ་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཕྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརྩྤེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ྤེས་བརྡུངས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།
རྐང་ཆག་ལག་ཆག་དྤེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་མང་དུ་མང་

དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་འད་ཡོད་དམ་མྤེད།
དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆག་ཡོད་དང་མྤེད། བཀའ་རྩད་དྤེ་འད་གནང་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་ཐད་

ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། བརྒྱུད་ལམ་མང་པོའ ་ི ནང་དུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་རྒྱུ་
མྱིན། གང་ལྟར་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།
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གྱིས་པ་དྤེར་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ནས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྩྱིས་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡུན་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་དགྤེ་ལས་རྣམ་པ་ཁག་གཅྱིག་རྩ་དགོངས་ཞུས་
པ། ཁག་གཅྱིག་གནས་སོས་ཕྱིན་པ། དྤེ་འདའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་དགྤེ་རྒན་གྱི་གངས་ཚད་ཉུང་རྐྱྤེན་གྱིས་ཕྲུ་གུའྱི་
སོབ་སྦྱོང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།

དྤེ་འདའྱི་འཐུས་ཤོར་དྤེ་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་ནང་དུ་གསལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་

དགོངས་གཞྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དྤེ་ཡྱིན།

གཞན་ཞྱིག་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མཛད་འགན་བཞྤེས་པ་དང།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་

སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གང་ལྟར་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་སའྱི་གཞྱི་འཇོག་ས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྐོར་ལ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་
ལ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་རོགས་དངུལ་ཡང་ཐབས་འཚོལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་

རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༢ ཀྱི་གནས་དོན་དྤེའྱི་ཐད་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དྤེའྱི་ཐད་ལ་
གང་ལྟར་སོབ་སྦྱོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་སོང་ཙང། དྤེའྱི་ཐད་ལ་མང་པོ་གཅྱིག་གསུངས་བསྡད་པ་རྤེད།
གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་ས་ཡ་གྱིས་ཚུར་བཞྤེས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་དང་མྱི་འད་བར་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རྩ་

བརྒྱུད་ནས་ཚུར་བཞྤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དྤེ་འདའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་པ་སོང་ཙང་། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་དངུལ་
དྤེ་བོད་པ་རང་ལ་ཏག་ཏག་གཅྱིག་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རྩ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེའང་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག་

ཅྤེས་པའྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་བསགས་བརོད་ཡང་ཞུ་མོང། དྤེང་སང་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༢ དྤེ་བཀའ་མོལ་
གནང་ནས་གང་ཙམ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད་དྤེ། དངོས་སུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༢ དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ད་དུང་རག་

རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁབ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེའྱི་གནས་བབ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱི་ལམ་ཁའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏྤེ་གནས་སྟངས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་རོག་ཞྱིབ་བས་རྤེས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཞྱི་རྩའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ཁ་བཟོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ས་ཆ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞྱི་བཞག་ནས་ལམ་ཁ་བཟོ་ན་མ་གཏོགས། ཐྤེངས་གཅྱིག་ང་ཚོས་

སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་
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སྟབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུས་ཡོད་དུས། ཆོག་མཆན་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་དྤེ་འད་འགོར་བསྡད་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོད་པ་དང་ྤེས་བརྡུངས་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ནས་གསུངས་པ་རྤེད།

སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད། སོད་པ། དྤེ་དག་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མས་རྒྱུན་འཁོངས་ཡོང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཡྱིན་པར་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་སྱི་རྤེད། དགྤེ་རྒན་རྤེད། ལས་བྤེད་རྤེད། ཟབ་སྦྱོང་
ག་དུས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ྤེས་བརྡུང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེའྱི་སྐོར་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད། དམྱིགས་བསལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒན་བདག་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་ྤེས་བརྡུང་གཏོང་

རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་དན་གསོ་རག་ཏུ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ྤེས་བརྡུང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་སོན་མའྱི་རྩྱིས་བས་ན་དྤེང་སང་མང་དུ་དང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་དྤེའང་རྩོད་གཞྱི་རང་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་བས་ནས་ཐོན་ཡོང་དུས། དྤེ་དུས་སྐབས་
ཀྱི་ྤེས་བརྡུང་དྤེ་བརྩྤེ་བ་བས་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བས་ནས་མང་ཉུང་བས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེང་དུས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ྤེས་བརྡུངས་གཏོང་ཆོག་གྱི་མྤེད་
ཅྤེས་ཁ་གསལ་པོ་ཡོང་བར་བརྤེན་ནས་ྤེས་བརྡུངས་བཏང་སྟྤེ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།
ྤེས་བརྡུང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་མ་གཏོང་རོགས་ཞྤེས་དུས་རག་ཏུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་

ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུ། རང་བཞྱིན་གྱིས་དགྤེ་རྒན་དང་ལས་བྤེད་

གནས་སོ་འགོ་རྒྱུ་དང་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུའྱི་སྐོར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་
སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་དང་།

འབད་བརྩོན་

གནང་དགོས་དོན་དྤེ་ལོ་སུམ་ཅུའྱི་ནང་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྱིམ་

པ་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རྱིམ་པས་འབད་བརྩོན་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་རྤེས་
འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྩྱིས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུ་འཐུས་ཤོར་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། རང་བཞྱིན་གྱི་འགོ་ཡྱི་
རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དགྤེ་རྒན་གནས་སོ་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གནས་
སོ་གང་དུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ངྤེས་པར་དུ་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་ཚོས་ཟུར་དུ་དུས་ཚོད་གནང་

རོགས་གསུངས་ནས་ང་ཚོ་གནས་སོ་ག་དུས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། གང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག རང་བཞྱིན་གྱིས་
འཕྲལ་སྤེལ་རྱིང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འགོ་སྟངས་རང་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་འཐུས་ཤོར་དྤེ་གང་ཉུང་ཉུང་འགོ་རྒྱུ་དང་། དགྤེ་རྒན་དང་ལས་བྤེད་ཡྱིན་ནའང་གནས་སོ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་ཚབ་
ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ལས་བྤེད་གང་མགོགས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བས་དང་བྤེད་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོའ ་ི ངང་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།
བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

79

འབད་

ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ས་ཡ་ ༢ རག་ཡོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཤད་

ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་བཤད་ཡོད་ཀང་། དོན་དངོས་ཐོག་དངུལ་གཅྱིག་རྐྱང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་
པའྱི་བཤད་ཚུལ་དྤེར་ངས་རག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ར་རམ་ས་ལ་འདྱི་བཀའ་མོལ་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་གྲྭ་
བརྒྱུད་ནས་དྤེ་འད་བཟོས་ཡོང་དུས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་ནའང་

འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ལོའ ་ི སོན་རྩྱིས་ལ་གཟྱིགས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོའ ་ི སོན་རྩྱིས་ལ་གཟྱིགས་ནའང་

འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མ་མྱིག་མཐོང་ལག་འཛིན་རྤེད། བབ་ཡོད་པ་དྤེ་སོན་རྩྱིས་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ལོར་ཞུ་
རྒྱུ་བྱུང་སོང་། སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་མང་དུ་འགོ་དགོས་དོན་དྤེ་དག་གཙོས་པའྱི་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བཀའ་
ཤག་གྱི་འགན་དྤེ་ལས་ཀ་བས་པས་མ་ཟད་བཀའ་མོལ་བཟོ་གྲྭ་དྤེ་ལའང་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་དུས། ད་ལན་གོས་ཚོགས་ར་བ་

འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། དངུལ་དྤེ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ལོ་ལའང་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་སོན་རྩྱིས་ནང་
དུ་བླུགས་ནས་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན། ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་

དང་མཐོང་ཚུལ། གསོལ་འདྤེབས་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་འདུག དང་པོ་དྱི་བ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ནས་སོན་འགོའ ་ི ལོ་རྱིམ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེ་
ཤོས་ཡྱིན་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་
ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོར་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སོན་འགོའ ་ི སོབ་གཞྱི་དང་དྤེ་
བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ག་རྤེ་འདུག་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་གམ།

དྤེ་བཞྱིན་མཐོང་ཚུལ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་བྱུང། སྱིར་བཏང་ནས་དྤེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྤེད། ཚང་མ་ཞུ་ཡྱི་

མྤེད། མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དྤེ་འད་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་སྱིར་བཏང་ནས་དམྱིགས་

ཡུལ་མྤེད་ནའང་སོབ་ཡོན་རག་གྱི་ཡོད་སྟབས་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་སྦྱོང་གནང་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་
རང་ཚོས་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་གཅྱིག་བསམ་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཁ་ཤས་

ཤྱིག་རྤེད། ངས་ཚང་མ་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། སོབ་ཡོན་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་ནའང་མྤེད་ནའང་ཁོ་འགོ་བསྡད་

རྒྱུ་ཞྱིག ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུའྱི་འགན་དྤེ་མ་ཁྤེར་བར། དྤེ་བཞྱིན་ཕ་མའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུར་ཤྤེས་ཡོན་
དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་མར་འགན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་དུས། ཕ་མར་སོབ་གསོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་

ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་
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རྒྱུ་ཡྱིན། རྒན་ལགས་གཅྱིག་པུས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་
མས་འགན་ཁྤེར་རྒྱུ་དང་སོབ་གསོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་བརྩམས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་མདུན་

ལམ་སོབ་སྟོན་པ་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་ཕོགས་དྤེ་ད་
ལྟའྱི་ཆར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞྱིག་ཡར་སར་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སར་བའྱི་ཐོག་ལ་རྒན་ལགས་ཚང་མར་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་
འགན་དྤེ་འཁྱིད་དགོས་ཀྱི་འདུག དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་དང་རྒན་ལགས་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་
ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འགོ་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་ནས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་དང།

དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དག་རྤེ་བཟུང་ཞྱིག་བྱུང་འདུག གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་རང་ཚོ་མ་རྩ་འཇོག་ས་ཡོད་ན་མྤེད་ན་དྤེ་ད་ལྟ་སོབ་སྦྱོང་བས་བསྡད་མཁན་མྱི་རབས་གསར་པ་དྤེ་དག་རྤེད།

དྤེ་དག་

ཐོག་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་མ་རྩ་ཞྱིག་འཇོག་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ང་རང་ཚོ་ལུང་པ་མྤེད་དུས་སའྱི་ཐོག་ལ་མ་རྩ་གཞོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་ལ། རྒྱུ་ནོར་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ལ་མ་རྩ་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་མ་རྩ་འཇོག་རྒྱུ་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་འཇོག་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་དྤེའྱི་ཐོག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་ཡོད།
སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་

བོན་གྱིས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། སྐབས་སོན་མ་རྤེད། ཆ་ཚང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་རྤེད། སྐབས་
འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་སོན་རྩྱིས་ནང་དུའང་རྤེད། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་

ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སོ་སོ་དོ་བདག་སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ཕག་ལས་གནང་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་མ་དངུལ་དྤེ་དག་འཚོལ་སྒྲུབ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོན་

མའྱི་ཚོགས་དུས་སྐབས་ཤྱིག་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ། ཞྱིབ་འཇུག་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཆྤེད་ལས་མཁས་པ་དྤེ་འད་གདན་དངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་
ཀྱི་མྤེད་དམ་ཅྤེས་ངས་དྤེ་གཅྱིག་བསམ་གྱི་ཡོད།

རྒྱུ་མཚན་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཐ་དད་ཞྱིག་རྤེད།

སྐྱབས་བཅོལ་བ་

ཆགས། ད་ལྟ་ཕ་མ་དྤེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། བསམ་བོའ ་ི ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། འཚོ་བའྱི་ཐོག་ལའང་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། བསམ་བོའ ་ི ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་དང་འཚོ་བའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་སོབ་སྦྱོང་
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བྤེད་མཁན་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དང་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་སྤེབས། དྤེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དྤེ་དག་ཡག་པོ་བས་
ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བར་དྤེ་འདའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོབ་སྦྱོང་བྤེད་བསྡད་མཁན་ལ་ཚན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་

ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལམ་ཁ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་རག་གྱི་མྤེད་དམ། ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཐོན་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་དྤེ་དག་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་
གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོས་གཏན་འབྤེབས་བས་བཞག་པའྱི་སོབ་འཁྱིད་བྤེད་ཕོགས་དང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་གཏན་འབྤེབས་

བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལག་ལྤེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གྲུབ་འབས་ཀང་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་དག་ང་རང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་ཞྱིག་ཧ་ལམ་སྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

དྤེ་ཡོངས་

གགས་སྱི་ཚོགས་ལ་འཕྲད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་སོན་མ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་

ལན་ཆ་ཚང་གནང་སོང། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་མ་བཞུགས་པ་བས་ཕྤེབས་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེར་གདོང་ལྤེན་བྤེད་

ཕོགས་དྤེ་གང་འད་བས་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། བསྐྱར་ཞྱིབ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་ཅྤེས་སོ་སོར་སྣང་བ་རྣམ་རོག་ཞྱིག་ཤར་
བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ྤེ་བའྱི་ཆར་ང་ཡོད་ས་དྤེར་ཆོས་དགྤེ་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་སྤྲད་སོང། ཐོག་མའྱི་ཆར་གོ་

ཡོང་དུས་ཆོས་དགྤེ་ཚོར་ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་དུས་རྣམ་རོག་དང་འཚོར་སྣང་འད་གང་ཡང་

འཆར་མ་སོང། དངོས་སུ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་ཚན་རྱིག་ཕར་ཞོག་ཨང་རྩྱིས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་མྤེད་མཁན་དྤེ་འད་ཕྤེབས་འདུག སོ་སོར་
དོགས་པ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང། ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་རྨང་གཞྱི་རྩ་བ་ནས་མྤེད་མཁན་དྤེ་འདར་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་

ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད་དམ། ང་རང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། བྤེད་དུས་དྤེ་འད་ཞྱིག་
ཆོས་དགྤེ་ཚོར་ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་གང་དུ་གཟྱིགས་པ་རྤེད་
དམ། དགོས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོས་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་མཐོང་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལར་ནས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཟབ་སྦྱོང་ག་རྤེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྨང་

གཞྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྨང་གཞྱི་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ངའྱི་དན་ཕོགས་དང་ངའྱི་བསམ་བོའ ་ི འཆར་ཕོགས་ལ་ཆོས་
དགྤེ་དྤེ་དག་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྤེད་སྟངས་དང་དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཀུན་སོད་རྱིག་པ་དང་། ཀུན་སོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་
སོབ་སྦྱོང་སྤྲོད་སྟངས་མས་མོང་ཡོད་མཁན་ཆྤེད་ལས་པ་དྤེ་འད་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས།

ཁོང་རྣམ་པར་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་ཕུལ་

ཐུབ་ན། ངའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་དུ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་ནས་མས་མོང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཟབ་སྦྱོང་དྤེ་གནད་ལ་སྱིན་པ་

མ་ཟད། ཁོང་རྣམ་པ་ཕར་སོབ་གྲྭར་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུའང་བྤེད་སོད་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་བོའ ་ི ནང་དུ་
དྤེ་འད་ཞྱིག་འཆར་སོང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་མམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྩྱིས་ཐོག་ལ་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ལས་སྟངས་ཡག་པོ་འདུག་
ཅྤེས་བསགས་བརོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་ཕག་

ལས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་གནང་བར་དགའ་སོབས་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་

དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མཁས་པ་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ། དཔྤེར་ན། རྒྱ་གར་སྱི་ཡོངས་ནས་དགྤེ་རྒན་ཆྤེན་མོ་ཨཀ་ཤན་ཀུ་མར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ནས་ཤྤེས་ཡོན་ཞྤེས་པ་དྤེས་སོབ་ཕྲུག་
སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕུགས་ནས་མཐའ་འཁོལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ།

དམའ་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་

གྱིས་པ་རང་ནས་ཐག་ཆོད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཁོང་གྱིས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི སྒོ་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། མཁས་པ་མང་པོ་ཡྱིན་ནའང་

བསམ་ཚུལ་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད། དམའ་རྱིམ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ། ཐོག་མ་ནས་རྨང་གཞྱི་གདྱིང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་

ཡྱིན་པ་དྤེ་དག་སྤེམས་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། Pre Primary རྤེད། དྤེའྱི་དགྤེ་རྒན་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་
འབུལ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ Education Aid ཁོ་རང་ཚོ་ལ་རྩྤེད་མོ་རྩྤེད་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཚོ་སོབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཤྤེས་རྱིག་
གྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་འབུམ་ྱི་ཤུ་འགོ་སོང་བཏང་ནས་དགྤེ་རྒན་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་

ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕ་མས་འགན་ཁུར་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱི་བརྒྱུད་

ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་ཕ་མ་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་ཟྤེར་དུས། སོ་སོའ ་ི ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་ལ་བཅོལ་ནས་ཟླ་བ་
དགུ་དང་བཅུའྱི་རྤེས་སུ་ལྤེན་དུ་འགོ་དུས།

ཕ་གྱི་ནས་ཐོན་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པ་

ཙམ་མྱིན་པར། དུས་རྒྱུན་ནས་ཕ་མ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཁུར་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ཕྲུ་གུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཞལ་

པར་དང་ཡྱིག་འབྤེལ་བརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་རོགས་དགོས་པ། སོབ་གྲྭ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དགྤེ་རྒན་
ལ་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་སོ་སོའ ་ི ཕྲུ་གུའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་ཤྤེས་རོགས་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།

སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་དང་མྤེད་པ། ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་པ་དང་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དག་གྱི་
ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རྱིམ་པས་མཐུན་རྐྱྤེན་ཚང་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་
83

ན། ཕ་མ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སྦྱོང་འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་རྩོད་གཞྱི་ཐོག་ནས་

རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དབུས་ལ་གྱིས་དང་། ལྷོ་ཕོགས་ལ་གྱིས། དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ལ་
མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་བརྒྱད་ཡོད་པ་རྤེད།

ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བང་ཤར་ཁུལ་མདུན་ལམ་སོབ་

སྟོན་པ་འཛུགས་རྒྱུ་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་ནས་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་སོབ་
ཁྱིད་འཁྱིད་སྟངས་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་དག་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་

བཞྱིན་སོབ་སྦྱོང་བྤེད་སྟངས་ཐད་ནས། མ་འོངས་པའྱི་མདུན་ལམ། འཚོ་བའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་བཞྱིན་སོད་པ་དང་བསམ་བོ་གཏོང་
སྟངས། འགན་ཁུར་གནང་སྟངས་བཅས་ག་རྤེ་གནང་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགྤེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ྤེ་ཆར། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།
སོན་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ྤེ་སའྱི་དགྤེ་
རྒན་རྣམ་པར་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད།

དགྤེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་ཚད་གཞྱི་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་འབོར་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་པ་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དགྤེ་རྒན་དང་སོབ་སྱི་ཚད་མཐོ་ཤོས་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ཟུང་དྲུང་གྱི་ཕོགས་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་འབུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་སམ་བྷོ་

ཉའྱི་འགན་འཛིན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དྲུང་འཕར་གྱི་ཕོགས་འད་པོ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་སོབ་སྱི་ཚོ་ལ་དྲུང་འཕར་གྱི་ཕོགས་དྤེ་འད་ཞྱིག་
འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསལ་འདྤེབས་རང་རྤེད།
གསལ་འདྤེབས་ཕུལ་བ་དྤེ་དག་ཚང་མ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་ལ་མ་རྩ་ཚུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་བཞྱིན་མཁས་པའྱི་
ཚོགས་ཆུང་བསྐོང་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་རྨང་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན།

ཤྤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་

འད་བས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་མྱིན། ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་གང་འད་ཡོད་མྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་དཔྱད་ཞྱིབ་
བས་པའྱི་ཐོག་ནས།
ཡྱིན།

ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་

དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བསྐོང་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཕོགས་

བསྱིགས་བས་ཏྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཏང་ནས། སོབ་སྱི་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་དང་

བྤེད་མུས་རྤེད། མཐའ་མའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ཆོས་དགྤེ་ཟབ་སྦྱོང་གྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་ནས་གཟྱིགས་སོང་ཞྤེས་གསུངས་
སོང་། ཆོས་དགྤེ་ཚོ་ལ་ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ག་རྤེ་འད་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་
དམ་སྙམ་པའྱི་ཐུགས་འཚབ་དང་སགས་རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག་

ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོས་དགྤེ་ཚོ་ཚན་རྱིག་དགྤེ་རྒན་དང་ཨང་རྩྱིས་དགྤེ་རྒན་བཟོ་རྒྱུའྱི་
འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད།

དྤེ་འད་བཟོ་རྒྱུར་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་འབད་བརྩོན་གནང་བས་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་

ནའང་ཆོས་དགྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྩྱིས་ཀྱི་སོབ་ཚན་དྤེ་དག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རོགས་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་པོ་
འདུག

གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་རྱིགས་ལམ་ཐོག་ནས་འཁྱིད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྩྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་

མཁྤེན་པ་ཡྱིན་ན།

ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིགས་ལམ་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དྤེ་སོབ་ཐུབ་པ་དང་
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འཁྱིད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།
རྤེད།

ཁོང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་ཀང་ཡར་ཞུས་པ་

ང་ཚོས་ཀང་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྩྱིས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་ཞྱིག་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་དྤེ་དག་གཅྱིག་འཁྱིད་ཐུབ་པ་

ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། རྱིགས་ལམ་ཐོག་སོབ་ཚན་ཁྱིད་མཁན་གྱི་ཆོས་དགྤེ་ཚོའྱི་མམ་དུ་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཁོང་རྣམས་ལ་ཕལ་ཆྤེར་བརོད་གཞྱི་མ་འད་བ་ ༢༡ ཐོག་ལ་ཤོག་ལྷྤེ་བརྒྱ་ཙམ་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་
ཕོགས་བསྱིགས་བས་ཏྤེ། དྤེའྱི་ནང་བརོད་གཞྱི་མ་འད་བ་ ༢༡ ནང་ལ་ཤྤེལ་སྒོའ ་ི མྤེ་ལོང་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། ཚན་རྱིག་གྱི་ཐ་སྙད་

དྤེ་འད་ pressure འཐྤེན་ཤུགས། རྫས་རྱིགས། དྤེ་འདའྱི་བརོད་གཞྱི་མ་འད་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་ཅྤེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་
ཆྤེད་དུ་ཕུལ་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནད་དོན་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་
པོ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བ་དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བས།

ལས་བྤེད་ཚོའྱི་ཐུགས་ཤུགས་དྤེ་གོང་དུ་འཕྤེལ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དངོས་གནས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བ་
དྤེ་འད་དངོས་སུ་མཐོང་བ་དྤེ་འད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན། མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བདྤེ་སྐྱྱིད་
གླྱིང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འཛིན་གྲྭ་མཐོན་པོ་ཡྱིན་དགོས་པ་མྱི་འདུག

ཕྲུ་གུའྱི་སྤེམས་

ནང་ལ་སོ་སོའ ་ི ནུས་པ་ལ་དཔག་པའྱི་མདུན་ལམ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གདམ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། ང་རང་ཚོས་ཁོན་ནས་བསམ་བོ་ལ་
མ་འཁོར་བའྱི་དྱི་བ་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས། དྱི་བ་ཡ་མཚན་དྤེ་འད་བཀོད་ནས་མ་འོངས་པར་ག་སྱིག་བྤེད་དགོས་པའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་
ཏན་ཏན་བཟོ་བཞྱིན་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བདྤེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་ལ་དབུས་ཀྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཕྤེབས་སོང་། སོ་སོས་དྤེའྱི་སྐབས་
སུ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་ལྷོ་ཕོགས་མོན་གྷོ་ཉ་ནས་མདུན་ལམ་གྱི་ཚོང་

འདུས་ཞྤེས་རྣམ་པ་མ་འད་བའྱི་ཐོག་ནས། ཡར་འཛུལ་ཡོང་དུས་ནས་ནམ་རྒྱུན་དང་མ་འད་བའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་བྤེད་
ཡོང་དུས།

ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་སུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མམ་ཞུགས་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ནས་མ་འོངས་ཕྲུ་གུའྱི་མདུན་ལམ་འདྤེམས་

ཕོགས་ལ། མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཙམ་མྱིན་པར་ཕ་མ་དང་སྤུན་ྤེ་རྤེད། དྤེ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཏན་ཏན་
བྱུང་སོང་ཞྤེས་དྤེ་དག་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་དགོས་པ་འདྱི་ག་རང་ང་

རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ ་ི ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་པ་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།

ང་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལངས་རྒྱུ་འདྱི་དགྤེ་རྒན་རྒན་མོ་འད་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
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སོ་སོ་ཕྲན་བུ་དོ་སྣང་དང་དབྱིངས་འད་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་

དང་པོ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་དང་བསྟར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གོང་འཕྤེལ་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཟྤེར། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བར་
ལམ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་

ཐོན་ཡོང་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་

ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་བསྟར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དྤེབ་རྩོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་

ལ་སོགས་པའྱི་སོབ་དྤེབ་མང་པོ་ཞྱིག་པར་བསྐྲུན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
གཏན་འབྤེབས་མྤེད་པའྱི་སྐབས་ནས་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བསབས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་དྤེབ་རྩོམ་སྱིག་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཞན་དག་ཕར་ཞོག་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ལྟ་བུ་ཞྱིག

དྲུག་པ་བདུན་པ་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་སོ་སོས་ཆ་ཚང་

མཐོང་སོང་། བལྟས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུས་བལྟས་ན་སྤྲོ་སྣང་འཕྤེལ་བའྱི་རྱི་མོ་ཡག་པོ་ཡོད་པ། ཡྱི་གྤེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་མྤེད་

པ། མཐོང་བདྤེ་པོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་རྤེད། ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་དྤེབ་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་
དྲུག་པའྱི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་བྤེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ངའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ལམ་ཡྱིག་ཡོད་
པ་དྤེའྱི་ནང་ལ།

༢༠༡༣

བར་དུ་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡྱིག་

བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའྱི་བར་དུ་སྱི་ཚོགས་
ཚན་རྱིག་དྤེ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་རྤེད།

སོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭ་ ༣༣ དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ ༤ རྩྱིས་བཞྤེས་ཐུབ་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་རྩྱིས་བཞྤེས་དགོས་པ་
ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

སོན་མ་དང་མ་འད་བའྱི་ལྤེགས་བཅོས་དང་ཡར་རྒྱས་ཤྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་

དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས། ཤུགས་སྣོན་རབས་དང་རྱིམ་པ་བསྐྱོན་པའྱི་འབས་བུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་སོན་མ་ཡྱིན་

ནའང་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལོ་གསུམ་ནང་ལ་འཐུས་ཤོར་ལ་འགོ་གྱི་རྤེད་དོ་
ཞྤེས་པའྱི་སྐབས་ལ། དྤེས་ང་ལ་སྤེམས་ནང་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆགས་སོང་། དྤེ་རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེས་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་
ལ་རྨང་གཞྱི་བཏྱིང་བའྱི་ལོ་གསུམ་ཞྱིག་འཐུས་ཤོར་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་གོང་ཁ་དྤེ་ཚབས་ཆྤེ་ལོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་གྱི་རྤེད་དོ་ཞྤེས་གསུང་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ། དྤེ་གོང་ཁ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་གོང་ཁ་མྱི་རག་པར་ཐབས་ཤྤེས་གནང་བ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཐབས་ཤྤེས་བ་ཐུབ་པ་ག་རྤེ་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཐབས་ཤྤེས་གནང་ནས་མ་གྲུབ་པ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་དམ། དྤེ་ལ་ང་རང་ཧ་ཅང་གྱི་སྤེམས་འཚབ་འད་པོ་ཞྱིག་

སྐྱྤེས་སོང་། དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེ་ལ། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དོན་ཚན་ ༡༧ པའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་ཟྤེར་བ་
ཆྤེ་མཐོང་རྤེད། གནས་སྟངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་མ་ང་བ་མྤེད་པ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བསྐྱར་ཟློས་
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གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དྤེ་གཙིགས་ཆྤེར་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་ཚུར་བཞྤེས་པའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོ་དང་སམ་བྷོ་ཉའྱི་

སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་བར་གྱི་གླ་ཕོགས་ལ་བར་ཁད་ཆྤེན་པོ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཀ་གཅྱིག་པ་རྤེད། གླ་
ཕོགས་ལ་གཞུང་གྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ཧ་ལམ་ས་དང་གནམ་ལབ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

དྤེ་འད་

ཞྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་དུས། དགྤེ་ཆྤེ་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་གླ་ཕོགས་དྤེ་གཅོག་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོད་རང་ཚོ་ལ་འདྱི་རང་འཇགས་རག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ཁོད་རང་ཚོ་སོན་མ་གླ་ཆ་ཉུང་བའྱི་སྐབས་ནས་གླ་ཆ་ཉུང་བ་དྤེ་ག་རང་ངོས་བཞྤེས་གནང་ནས་ཡོང་བས་གླ་ཆ་ལམ་སྤེང་
འཕར་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འདུག

ཡྱིན་མྱིན་དང་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་

གནང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་ལྟ་སམ་བྷོ་ཉའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོས་གླ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྤེང་སར་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། སོན་རྩྱིས་ཤྱིག་བཞག་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་བསྐྱོན་ནས་ཐབས་འཚོལ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས།

འདྱི་ང་རང་གྱི་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདྤེབས་

ཡྱིན། འབོད་སྐུལ་གསལ་འདྤེབས་གྱིས་པ་དྤེ། གོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ Chennai ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
ཚོ་ལ་སྡོད་ཁང་རྒྱག་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བསྐྱོན་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གྱི་ཡོད།

ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོ་སོ་ས་བགོས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ Chennai ལ་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེར་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་

སུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སོན་ནས་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བར་ཁབ་མ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ནང་ལ་བསྡད་སྟངས་གང་འད་བས་
ནས་བསྡད་ཀྱི་འདུག

ས་དོ་གང་འད་བས་ནས་ལངས་ཀྱི་འདུག

བལྟ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོ་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་དྲུག་པ་ནས་

མམ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་དྤེ་དག་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞལ་བའྱི་སྒང་ལ་གདན་བཏྱིང་། སོབ་དྤེབ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕར་
བཀྲམས་ཚུར་བཀྲམས་ནས་ཁང་ཆུང་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་བསྡད་འདུག དྤེས་ག་རྤེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། མཚན་ལ་ཕྱི་པོར་སོབ་
སྦྱོང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དྤེའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་རྤེད་སོང་། སྡོད་སའྱི་ཁང་པ་ཕལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་

ཚང་མའྱི་ཁང་པའྱི་ཐོག་རྩྤེའྱི་ཐོག་དམའ་པོ་སྒང་གྱི་ལགས་ཤོག་ཚང་མ་ Asbestos དྤེས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། གཟུགས་པོ་ལ་ Cancer ན་ཚ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ། ཚ་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་དུས་ཚ་བ་ལ་བཟོད་ཐབས་མྤེད་པ་
དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཁང་གླ་གླས་ནས་མང་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་བསྡད་འདུག

རྒྱས་སྤྲོས་ཡོད་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་འདུག་མ་

གཏོགས་དྤེ་མྱིན་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་དྤེ་འད་ནང་ལ་བསྡད་བསྡད་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོ་ལ་དྤེ་འདའྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་ཞྱིག་སྦྱར་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ Chennai ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སོབ་སྦྱོང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོན་ཆས་ལ་དོ་
སྣང་མྱི་འདུག Jeans རལ་བ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོན། བསྱིལ་ལྷམ་ཞྱིག་གོན་ནས་སོབ་སྦྱོང་ཞྱིག་བྤེད་ཡོང་དུས། ང་རང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་

ནའང་ TCV ལ་ཆྤེད་མངགས་ཕྱིན་ནས་མ་འོངས་པར་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ Chennai ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག དམྱིགས་རྤེན་ཁོ་རང་སོབ་སྦྱོང་གྱི་དམྱིགས་རྤེན་འདུག སྤེང་ལོར་ནས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་

སྒང་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བས་ཙང་ཁོང་ཚོ་འད་པོ་དྤེ་དག་ལ་སྡོད་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་
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ཡོང་ས་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་ Mangalore ལ་ཡང་སོབ་ཕྲུག་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ྱིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ། དྤེ་དག་ལ་

ཡང་རྒྱལ་ས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ་དངོས་གནས་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཐབས་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་གནང་
བ་ཡྱིན་ན། ནམ་ཞྱིག་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་མྤེད་དམ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བཀའ་ལན་དྤེ་མ་གནང་ན་ཡང་འགྱིགས།
ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ལ་བཞག་རོགས་གྱིས་ལབ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞུ་རྒྱུ་དང་པོ་དྤེ། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་
ལ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ནང་ལ་ཡར་ཡོང་མཁན་དྤེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།

ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱྤེན་གྱི་སྒང་ལ་གྲྭ་ས་ཁག་ནས་ཡོང་བ་རྤེད།

སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོང་ནས་ལོ་

གསུམ་སོང་བའྱི་རྱིགས་ལ་མྱི་ཆོག་པ་འད་པོ་ཞྱིག་བཞག་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལོ་ཆུང་ཆུང་ར་རམ་ས་ལ་
སོགས་ནས་སྐོར་བ་བརྒྱབས་འགོ་ས་མ་རག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག

མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག

དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་

དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེ་ལ། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡྱི་གྤེ་འབྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་པ་དྤེ་ཚུགས་རྱིང་རྤེད་འདུག རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་
འགོ་སྟངས་དྤེ་སོལ་རྒྱུན་འད་པོ་ཡྱིན་པ་འད།

སོན་མ་ཡྱིན་ན་དབུ་ཅན་འབྱི་དུས་ཨ་མདོའ ་ི ཡྱི་གྤེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་

འད་གོ་རྒྱུ་འདུག གང་ལྟར་ཁད་པར་མྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་གཟུགས་ཚུགས་རྱིང་འབྱི་རྒྱུ་དྤེ། དྤེང་སང་ང་ཚོས་

བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་མང་ཤོས་དབུ་ཅན་རང་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་
འགྱུར་དང་ཚང་མ་དབུ་ཅན་སྒང་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ནང་ཁུལ་ནས་གཞུང་ཡྱིག་ཕན་ཚུན་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་དབུ་
ཅན་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཚུགས་རྱིང་བཏང་བ་དྤེས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་

བསྡད་ཀྱི་འདུག དཔྤེ་མཚོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ྤེ་བའྱི་ཆར་མ་སུ་རྱི་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་པའྱི་བུ་

མོ་ཞྱིག་ནང་བསྟན་སྱི་ཞུ་ཁང་ལ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་འཕྲོད་འདུག སང་ྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒན་ལགས་དྤེ་ཚོ་ལ་བོད་ཡྱིག་བསབ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག གཞྱི་ནས་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ངས་དབུ་ཅན་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས། དབུ་ཅན་གཞྱི་ནས་ནང་

སྦྱོང་བྤེད་ཀྱི་འདུག གཞྱི་ནས་ཀ་ཁ་ག་ང་ཟྤེར་ནས་དབུ་ཅན་གཞྱི་ནས་ནང་སྦྱོང་བྤེད་ཀྱི་འདུག འདྱི་འདའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འདུག ང་རང་ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་སོབ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ཚོ་ལ་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་བས་མོང་། འཛིན་གྲྭ་ཞྱིག་ནས་པང་ལྤེབ་སྒང་ལ་ཡྱི་གྤེ་
འབྱི་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་དབུ་ཅན་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ངས་ཚུགས་རྱིང་འབྱི་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་
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གོ་བར་མ་འཕྲོད་པ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས། ངས་རྩ་བའྱི་དབུ་མྤེད་དང་ཚུགས་རྱིང་དྤེ་འད་མྱི་དགོས་
པ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ལབ་ཀྱི་མྤེད།

ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཚུགས་རྱིང་བྤེད་སོད་བཏང་བསྡད་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་དགོངས་

བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ནྱི་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན། གསུམ་པ་དྤེ་
ལ།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དངོས་གནས་ལྷག་དཀར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ལྷག་དཀར་གྱི་དགོངས་དོན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གྤེ་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་

གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལས་བྤེད་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། སགས་སྐད་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྱོན་ཡོང་གྱི་འདུག སགས་སྐད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིར་བཏང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་
གྱི་ནད་ཡམས་ཤྱིག་རྤེད།

བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་སགས་སྐད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ལ་

ཐབས་ལམ་ཧ་ཅང་གྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སགས་སྐད་བསྐྱོན་པ་དྤེས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གནོད་

སྐྱོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་དུས། སགས་སྐད་ལ་
འཛེམ་ཟོན་གྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་སོབ་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཚོགས་ནང་ལའང་སགས་སྐད་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་གསུང་གྱི་འདུག

དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གོས་

སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཐུགས་སྣང་གནང་

རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐའ་མ་དྤེ་ལ། ཤྤེས་རྱིག་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མྱི་
འདུག་སྟྤེ། སྱིད་སྐྱོང་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གཅྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་ཞུས་བཞག་ན་མ་གཏོགས་

རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་མྱི་རག་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག་པས། ད་ལྟ་ཞུ་ཆོག་པར་མཁྤེན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགུང་གངས་ ༧༨ ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༥ ལ་ཕྤེབས་སྐབས་གསྤེར་ཁྱི་མངའ་གསོལ་ཞུས་པ་དང་། དགུང་གངས་ ༡༥ ལ་ཕྤེབས་སྐབས་རྒྱལ་

སྱིད་ཆོས་སྱིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་པ། དགུང་ལོ་ ༢༤ ཕྤེབས་དུས་བཙན་བོལ་དུ་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་བ་ཟྤེར་བའྱི་དགུང་
གངས་ཀྱི་ཐད་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཁོད་བཞག་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཡོངས་གགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་ལོ་
༦ ལ་ཕྤེབས་སྐབས་གསྤེར་ཁྱི་མངའ་གསོལ་གནང་བ་དང་། དགུང་གངས་ ༡༦ ལ་ཕྤེབས་སྐབས་རྒྱལ་སྱིད་ཆོས་སྱིད་ཀྱི་

ཐུགས་འགན་བཞྤེས་པ། དགུང་ལོ་ ༢༥ ལ་བཙན་བོལ་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཡོངས་གགས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་
གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀྱི་མྱི་མང་ནང་དུ་ཡང་བོད་ཤར་ཕོགས་སུ་ཤྱིན་

ཏུ་སྡུག་པོ་དྤེ་ལྟར་ཡོང་སྐབས། ལྷ་སར་བོད་གཞུང་ནས་ལྷ་དང་བ་མ་ཆྤེ་ཁག་སོགས་ལ་སོབ་སྟོན་ཞུས་ཏྤེ་ཁོང་ཚོའྱི་བསབ་བའྱི་
ལམ་སྟོན་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་ཀྱི་འགན་དབང་འཕྲལ་ནས་འཛིན་དགོས་པ་བྱུང་། ལྷ་བའྱི་ལུང་བསྟན་དྤེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཡང་

སྐབས་དྤེར་ང་རང་ལོ་ ༡༦ ལས་མ་ཕྱིན་ཞྱིང་ཞྤེས་པ་དྤེ་འདའྱི་དགུང་གངས་ ༡༦ ཡྱིན་པ་ཞལ་ནས་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནས་སྐབས་ལ་ཁད་པར་མྱི་འདུག་སྟྤེ། མ་འོངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྒང་ལ་སོང་དུས། ལོ་དུས་མཐུན་དང་

མྱི་མཐུན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
སྣང་གནང་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བསགས་བརོད་གནང་བར། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།
སོབ་དྤེབ་རྩོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཞྤེས་བརྩམས་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་བཞྱིན་

ཆྤེར་ས་རཱ་ནས་དགྤེ་རྒན་ཚོ་འཛོམས་ནས་ཨང་རྩྱིས་དང་ཚོང་གྱི་སོབ་དྤེབ་ཡྱིན་ནའང་། འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ དང་ ༡༢ བསྒྱུར་དགོས་

བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གང་འད་བས་ནས་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་
རྩའྱི་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་དྤེབ་བསྒྱུར་ཚར་བ་རྤེད།
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་བསྒྱུར་མཁན་ཚོ་ལ་བསགས་བརོད་

ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལ་སྦྱོང་བརར་སྤྲད་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།

ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྤེད་པར་དམའ་འཛིན་རྱིམ་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར་གྱི་

དགྤེ་རྒན་དྤེ་དག་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཟབ་སྦྱོང་ཐྤེངས་ ༢༥ ཙམ་གནང་ནས། སོབ་དྤེབ་དག་ཚང་མ་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས་སོབ་དྤེ་དག་

ཚང་མ་དགྤེ་རྒན་རྤེ་རྤེ་དང་། ཡང་མྱིན་ན་སོབ་ཁག་རྤེ་རྤེ་ནས་བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་འདུག་ཚང་མ་རོགས་ནས་ལག་བསྟར་རྱིམ་པས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་དྤེབ་དྤེ་དག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་སོབ་གྲྭ་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
གྱིས་འཕྲལ་དུ་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་དང་པོ་སོབ་དྤེབ་དྤེ་དགྤེ་རྒན་ཚང་མ་

མཁྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལོ་ནས་ད་ལྟ་ཀློག་དྤེབ་དྤེ་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་ལག་བསྟར་བྤེད་པར་སྦྱོང་བརར་
རྱིམ་པ་བས་ནས།

དགྤེ་རྒན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ཚད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསབ་ཐུབ་ས་རྤེད་ཅྤེས་སོབ་ཁྱིད་བས་ན་མ་གཏོགས།

དགྤེ་རྒན་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་མ་རག་པ་ཁོང་ཚོ་ལ་གདྤེང་ཚོད་ཡག་པོ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་དྤེབ་གང་འད་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

ཡྱིན་ནའང་བསབ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སོབ་ཚན་དྤེ་རོགས་མ་ཐུབ་པར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་ྤེན་ཁ་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད་འདུག བྤེལ་བ་མ་བས་པར་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་གོམ་པ་སོས་དང་སོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བོད་སོབ་

འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཚུར་ལྤེན་རྒྱུར་འཐུས་ཤོར་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོས་
ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། ད་གྱིན་གོང་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།

དགྤེ་རྒན་རྱིང་པ་ཞྱིག་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཞྱིག་ལ་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་རྒྱ་གར་གྱི་དགྤེ་རྒན་
རྩ་དགོངས་ཕྱིན་པའམ་གནས་སོས་ཕྱིན་ནས་དགྤེ་རྒན་གསར་པ་གཅྱིག་དྤེ་རྱིང་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གྱིས་བར་དུ་རང་བཞྱིན་
གྱིས་སོབ་སྟངས་དང་འཁྱིད་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་བའྱི་ྤེན་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན།
བཞྱིན་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་ཚུར་ལྤེན་དགོས་དོན་དྤེ།

ཡྱིན་ནའང་

ྤེན་ཁ་ཡོད་

ལོ་སུམ་ཅུ་རྱིང་སྱི་

ཚོགས་ནང་བགོ་གླྤེང་བས་པའྱི་མཐའ་བསྡོམས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཚུར་རྩྱིས་ཆ་ཚང་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལག་བསྟར་
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བས་པ་ཡྱིན་ན། ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་འགོ་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་གདྤེང་ཚོད་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གདྤེང་ཚོད་
ཡོད་དགོས་དོན་དྤེ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དང་།

བོད་ཁྱིམ་གཙོས་པའྱི་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་

ཁྱིམ་གཙོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གཞན་ཁག་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་ ༡༢ ཀྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས། དྤེ་དག་གྱི་གྲུབ་འབས་བསྡུར་ཡོང་དུས་
རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་མྱི་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་བཏང་འཛིན་བས་པ་དྤེ་དག་གྱི་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

རྤེད། གངས་ཀ་སྐྱོར་རྒྱུ་ཡོད་པ། དཔྤེར་ན། ན་ནྱིང་ལོ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༣༣ ཡོད་པའྱི་
ནང་ནས། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཐོན་མཁན་ཕལ་ཆྤེར་སོབ་ཕྲུག་ ༡༦

རྤེད། ཡང་ད་ལྟ་ངས་དན་ཤྤེས་ལ་ཡོད་པ་ལས་ཡྱིག་ཆ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཧང་སོང་འགོ་ཡོང་དུས་
སྐབས་ལ་ང་ཚོ་རང་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུའྱི་གདྤེང་སོབས་འདྱི། སོབ་
གྲྭ་གཞན་དག་གྱི་འགོ་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཡྱིན་དུས་ཕུགས་ནས་ཏན་ཏན་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་གདྤེང་
ཚོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པ་ལབ་དུས་མ་འོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ནས་ལག་

བསྟར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༧ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་དགྤེ་རྒན་ལ་གུས་བརྩྱི་བྤེད་

དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ད་རྤེས་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཤྤེས་ཡོན་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་

དོན། ཤྤེས་ཡོན་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་པའྱི་མཇུག་ལ་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་
པ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
༢༠༠༨

༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་ལོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག་ཅྤེས་

ལོ་ཐྤེངས་གྱིས་བཀའ་གསལ་པོར་ཕྤེབས་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་གཟྱིགས་པ་འདྱི་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ནས་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་མུས་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ནས་གསར་གཏོད་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ།

གོས་ཚོགས་གོང་

མའྱི་ནང་གསར་གཏོད་ཀྱི་སྐོར་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསར་གཏོད་ལས་གཞྱི་ ༩༧ འདུག་ཅྤེས། ༢༠༡༣
ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རང་ནས་ངོས་ལྤེན་གནང་གཏན་འབྤེབས་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་

ནས་ ༢༧ ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད། འདྱི་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འབད་
བརྩོན་རྱིམ་པས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགྤེ་རྒན་ལ་ཟབ་སྦྱོང་རྤེད། མཐུན་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཐུན་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་

རྒྱུ་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སམ་བྷོ་ཉའྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་དང་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་
པའྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་གྱིས་བསྡུར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་དུས་ཕོགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཐོ་བ་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་།

ྤེ་ཆར་བོད་ཁྱིམ་

གྱིས་ཀྱི་ཕོགས་སར་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་དང་ཕོགས་རང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། སམ་བྷོ་ཉའྱི་དགྤེ་རྒན་ལས་བྤེད་
ཀྱི་ཕོགས་དྤེ་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ྤེ་ཆར་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་ཀྱིས་རྩ་ཕོགས་རང་སར་བ་རྤེད། ང་

ཚོས་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་སར་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་མ་འད་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་རྩོད་གཞྱི་རྤེད།
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ཁ་སང་ང་ཚོས་མཁས་པ་དྤེ་འད་གདན་འདྤེན་ཞུ་དུས། ཕོགས་ཆྤེ་ཆུང་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ལ་ཕོགས་མཐོ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།

སྒྤེར་བདག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཕོགས་ཆུང་བ་ཡོད་ས་དང་

བསྡུར་ཡོང་དུས། ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་ཕོགས་ཉུང་བ་ཡོད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་བརོད་ཀྱི་འདུག ངས་

མཚན་འབོད་ན་ཡང་འགྱིག་གྱི་འདུག Himachal University ད་ལྟ་ Central University ཤཱ་སྤུར་ལ་ཡོད་པ་ཁོང་
གྱིས་གསུངས་སོང་། དཔྤེར་ན། Jamia Millia Islamia University སོན་མ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ངོས་ལྤེན་མྤེད་
པའྱི་སྐབས་ལ་ཕོགས་ཉུང་བ་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་དུས་དགྤེ་རྒན་གྱིས་ཁུར་འཁྤེར་སྟངས་དང་ལས་བྤེད་ཚོས་ཁུར་འཁྤེར་སྟངས།

སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་བརྩོན་འགྲུས་བྤེད་སྟངས་རྤེད།

དྤེ་དུས་སྐབས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་དང་ྤེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་

འཛིན་བས། ཕོགས་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ལ་ལག་ཁྤེར་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཤྤེས་
ཡོན་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་གྲུབ་འབས་གྱིས་བསྡུར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། Jamia Millia Islamia University དགྤེ་རྒན་ལས་
བྤེད་ཀྱི་ཕོགས་མཐོ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་མཐུན་རྐྱྤེན་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ལག་ཁྤེར་རྫྱིག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་

ཡོན་དྤེ། དྤེ་འད་ཡྱིན་པས། གཙོ་བོ་ག་རྤེ་རག་ལས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། ཕོགས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་དགྤེ་རྒན་ལས་བྤེད་
རྣམས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ཤ་ཚ་དགོས་པ་དང་དོ་སྣང་དང་དབྱིངས་དྤེ་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་དག་ཡོད་པ་

ཡྱིན་ན་ཡར་རྒྱས་འགོ་བར་ཁབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་མཐོ་སོབ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁོང་ཚོས་སྡོད་ས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མཐུན་རྐྱྤེན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་

ཕྲུག་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་སོ་སོར་ལ་ཁྱི་མྤེད་པ་དང་། གདན་སྒང་ལ་ལ་བའྱི་མས་མོང་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ང་ཚོ་འདྱིར་མཐོ་སོབ་ལ་
བསྐྱོད་མཁན་སོབ་ཕྲུག་མང་ཆྤེ་ཤོས་ལ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མཐོ་སོབ་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དུས་
ཚོད་དྤེ་ཡང་ལྷུག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོའ ་ི འཕྲོད་བསྟྤེན་ཡྱིན་ནའང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཡོན་མ་རག་མཁན་གྱི་གས་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོབ་ཡོན་མ་རག་
མཁན་གས་ཡྱིན་ལ། ན་ཚ་ཡོད་མཁན་གྱི་གས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོབ་ཡོན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབུལ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་སོབ་ཡོན་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ ༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༢ ལོར་སོབ་ཕྲུག་ ༢༠༢ ལ་ཕལ་ཆྤེར་སོབ་ཡོན་
ཕུལ་བ་བྱུང་ཡོད། ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༣ ལ་ཕལ་ཆྤེར་མྱི་གངས་ ༣༡༦ ལ་ཕུལ་ཡོད། ན་ནྱིང་ལོ་ཕལ་ཆྤེར་སོབ་ཕྲུག ༣༤༣
ལ་ཕུལ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག

ད་ལོའ ་ི སོན་རྩྱིས་ལ་སོབ་ཕྲུག་

༤༡༢

ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད།

༢༠༡༡།༢༠༡༢ དང་ད་ལོའ ་ི ལོ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ལྡབ་གཅྱིག་གྱི་ཁད་པར་ཡོད། ༢༠༢ ནས་ ༤༡༢ བྤེད་དུས་ལྡབ་ལོག་གཅྱིག་

གྱིས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་སོབ་ཡོན་འབུལ་གྱི་ཡོད་པས། སོབ་ཡོན་མང་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བའྱི་
སྐབས་ལ་བརྒྱ་ཆ་སུས་མཐོ་པོ་ལོན་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་མང་བ་རག་གྱི་རྤེད། མང་བ་རག་པ་ཡྱིན་ན་བཞུགས་ཁང་ཡྱིན་ནའང་ཡག་
པ་ཞྱིག་གླ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ Chennai སོབ་ཕྲུག་དྤེ་དག་གྱིས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་
ཚོའྱི་ཚོགས་པ་TSAM ཞྤེས་པའྱི་ཕ་གྱིར་བཅར་མོང་། སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཚོགས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་འདུག ད་
ལྟའྱི་བར་དུ་མཐུན་རྐྱྤེན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་གནང་བ་དང་གོས་ཐུང་རལ་བ་གོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡ་རབས་བཟང་
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སོད་དང་། སོབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་གནང་བ་དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས། སོབ་ཕྲུག་
ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། དྤེ་དག་དགོངས་འཆར་རང་ཡྱིན་བཀའ་འདྱི་མྱིན་གསུངས་སོང་། དགོངས་

འཆར་ཡྱིན་གསུངས་སོང་སྟྤེ་དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་གསུངས་སོང་། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ལ་གོ་སྐབས་གྱིས་པ་དྤེ་འབུལ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཆ་རྐྱྤེན་གཅྱིག དགོན་པ་ཁག་ཏུ་ལོ་གསུམ་ནང་ཁུལ་ལ་བཞུགས་པ་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོ་
ནོར་མྱི་ཐྤེབས་པར་འདྱིར་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུར། ཁབ་ཚད་དྤེ་ག་ཚོད་ལ་ཁབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ན་ནྱིང་ལོ་རྤེད། ཟླ་

ཚེས་དན་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གསལ་བསགས་གནང་བའྱི་རྤེས་
ལ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ཁུལ་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་བཞུགས་འདོད་མྤེད་ན་གོ་སྐབས་གྱིས་པ་ཞུ་ཆོག་གྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དྤེའྱི་གོང་ལ་དགྤེ་འདུན་པ་ཡོད་ན་ཁོང་ཚོ་གོ་སྐབས་གྱིས་པ་བཞྤེས་འདོད་ཡོད་ན་ཤྤེས་རབ་དགའ་

ཚལ་སོབ་གླྱིང་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་ཆ་རྐྱྤེན་དྤེ་གསལ་བསགས་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཞྱིག་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕྤེབས་ལམ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ལ་ཆ་རྐྱྤེན་དྤེ་

ཙམ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ་དྤེ་དག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་པ་དང་སགས། དབུ་ཅན་དང་དབུ་མྤེད་ཀྱི་བགོ་གླྤེང་
དྤེ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ཚོས་ཤྤེས་

རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར་དབུ་མྤེད་རང་སོབ་མཁན་དྤེས་དབུ་མྤེད་རང་བསབ་རོགས་གནང་། དྤེབ་དབུ་མྤེད་རང་ལ་
བཟོ་རོགས་བྤེད་མ་གཏོགས།

སོལ་རྒྱུན་གྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག

བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཨ་མདོ་ཁུལ་དང་གཞན་ས་ཆ་ཁག་ནས་དབུ་ཅན་རང་ཐད་ཀར་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་དང་ཕག་རྱིས་གནང་བ་ཆ་ཚང་དབུ་ཅན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག བགོ་གླྤེང་གྱི་
བརོད་གཞྱི་རང་རྤེད། དྤེ་ལ་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་འཚོལ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ཁག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་

ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ད་ལྟའྱི་འགོ་སྟངས་བཞྱིན་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནས་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་ལ། ཕལ་ཆྤེར་ན་ནྱིང་ལོ་
འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་གྱི་དགུང་ལོ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་འཁོད་བཞག་ཅྤེས་གསུངས་པ་

རྤེད། དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བོད་ལོ་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལོ་རྩྱིས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ལོའ ་ི ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་དྤེ་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ཚེས་ ༡༥ ལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ། བོད་ལོ་རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཟླ་ ༥

པའྱི་ཚེས་ ༥ ལ་འཁྲུངས་པ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པ་ལ་འཁྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགུང་ལོ་ཡང་ ༨༡ ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

རྤེས་མའྱི་ལོ་ལ་ ༨༠ ཟྱིན་ནས་ ༨༡ ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ལོ་རྩྱིས་སྟངས་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལོ་རྩྱིས་སྟངས་
ཐོག་ནས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཡར་ལངས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དྤེ། རོབ་ཙམ་ཞྱིག་འབུམ་རམས་པ། ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག མཁས་དབང་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་

འཐུས་མྱི་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་
གནང་བ་ལ་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། དྤེའྱི་གོང་ལ་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞྤེ་ན། ང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་འགམ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་པ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པས།

ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིར་ཕྤེབས་

འདུག དྤེར་ཕག་ལས་གནང་བ་ལ་ངས་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཞུ་གྱི་མྱིན། ཁོང་རྣམ་པས་ད་བར་ཕག་
ལས་གནང་བ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་

བྱུང་། གྱིས་པ་དྤེ་ལ། ག་རྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། སོན་མ་བཀའ་བོན་
གྱི་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཞྤེ་ན། ར་རམ་ས་ལ་འདྱི་སྐད་ཆའྱི་བཟོ་གྲྭ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་

སྐབས་སུ་འགྱུར་བ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། དོན་དག་ལ་ཁད་པར་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ར་རམ་ས་ལ་འདྱི་བཀའ་མོལ་གྱི་

བཟོ་གྲྭ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ར་རམ་ས་ལ་འདྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་འདྱི་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཟག་ཁག་ཅྱིག་འདུག སྐད་ཆ་བཟོ་བཞྱིན་འདུག ཁ་ཚུམས་ཞྤེས་པའྱི་གོ་བར་ཞྱིག་མྱིན་
འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག འོ་ན་གང་ཟག་དྤེ་སུ་སུ་རྤེད། ལངས་ནས་བཤད་མཁན་འདྱི་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་

ཁུངས་སྐྱྤེལ་རོགས་གྱིས། མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཚིག་འདྱི་དག་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་དགོས། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁུངས་སྐྱྤེལ་

དགོས་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡར་ལངས་མཁན་འདྱིས་ཡྱིན་ནའང་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དང་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྩོན་
བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། དྤེ་མ་གཏོགས་སོ་སོ་ལ་ྤེ་ཕོགས་ཤྱིག་ལ་ལན་རྒྱག་སྟངས་གཅྱིག་དང་། སོ་སོ་ལ་དགའ་ཡྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་
ཚོར་སྣང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་དྤེ་དག་དམའ་གཅོག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ལན་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་

འདུག སྱིར་བཏང་ནས་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་མ་རྤེད། Parliament language མ་

རྤེད། ཁ་སང་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་སོང་ཞྤེ་ན། ལས་བྤེད་དྤེ་ཧ་ཅང་ཛབ་ཆྤེན་པོ་

རྤེད། ཛབ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ངས་བཏང་འཛིན་ཞྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་བསམས་སོང་། བསྒུགས་བསྡད་པ་ཡྱིན།
གནང་མ་སོང་།

ཡྱིན་ནའང་ལས་བྤེད་དྤེའྱི་སྤེམས་ནང་ལ་སྤེམས་འཚབ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་ཚོད་དཔག་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སོ་སོ་མ་རྤེད་པ། ཡྱིན་ནའང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་སོང་། ལས་བྤེད་ལ་གང་ཡང་མ་གནང་རོགས་གྱིས། དྤེ་འད་རང་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་

འཐུས་མྱིའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་ས་བརོད་རང་དབང་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཁྱིམས་རྩོད་པའྱི་སོབ་སྦྱོང་
གནང་བ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྱི་བ་བཀོད་རྒྱུ་དྤེ་ལས་འགན་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ངས་དྱི་བ་དྤེ་ཕུལ་དུས་ག་རྤེ་བསམ་པ་

རྤེད་ཅྤེ་ན། འདྱི་བཀའ་ཤག་གམ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་བར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཞྱིག་བསྐྲུན་
པ་ཡྱིན་དན་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་གྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་འདྱི་ག་ཙམ་འདུག་པ་ཁོད་རང་གྱིས་ཀང་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། འདྱི་ནང་ལ་
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འདུག་པ་ད་ལོ་ཡང་འདྱི་ག་ཙམ་འདུག་པ། དྤེ་འད་གསུང་མཁན་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད་དོ། དྤེ་ཡོད་དོ། པད་ཤག་རག་ཡོད། འགོ་
སོང་གཏོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་སོབས་པའྱི་ངང་ནས་གསུང་གྱི་རྤེད་བསམས་སོང་།

ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གསུང་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་དོ་བདག་སྱི་

འཐུས་ལ། གང་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། ཚིག་རྒྱགས་ཡྱིན་འགོ། མཐོང་ཆུང་ཡྱིན་འགོ། མ་འོངས་པར་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་
འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་འགོ་དྤེ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིགས་མ་སོང་།

དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་གནང་

རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་དང་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ཡོད། དྱི་བ་དྤེ་
མོན་གྷོ་ཉ་ས་གནས་གཏན་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན།
རྤེད་ཅྤེ་ན།

དྤེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

སྱི་འཐུས་ཀྱི་ས་བགོས་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ལ་གུས་པ་དང་གུས་པའྱི་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་སྐུ་ངོ་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་དང་མམ་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ཚེས་ ༡༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ ་ི ཚེས་ ༡༦ བར་དུ་ཕོགས་བསྐྱོད་བས་པ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད།) འོ་དྤེ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ། སྐབས་དྤེར་ས་གནས་ལ་འགོ་
དུས་མོན་གྷོ་ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་བསྡད་པ་ཞྱིག་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་བས་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་གྱི་འདུག

སོབ་སྱི་མྤེད་ནས་ཟླ་བ་བཞྱི་ལྔ་ཕྱིན་སོང་། སོབ་སྱི་མྤེད་ནས་ཟླ་བ་དྤེ་འད་མང་པོ་འགོ་དུས། ས་གནས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོབ་
གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་དང་དངངས་སྐྲག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འབྤེལ་ཡོད་ལ་ཡང་ཞུས་ཡོད།
ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཀང་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བར་བསྐོ་གཞག་ཀང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་།

ད་རྤེས་ངྤེད་གྱིས་སུད་ཉ་

བཙོང་སའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྤེབས་ཡོང་དུས། དྤེ་རྱིང་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་ཏན་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་
གནང་སོང་།

དྤེ་ནས་ངྤེད་གྱིས་འདྱི་ལ་ཡར་བཅར་བ་དང་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་མམ་དུ་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་

ནས་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཕུལ་ཡོད་དྤེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེའྱི་སྐོར་གཅྱིག་གནང་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ལན་དང་དྤེ་དག་གང་ཡང་བྱུང་མ་
སོང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ན་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་

ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། དོན་དག་གྱིས་པ་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེ་ན། གོང་ནས་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་

གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཡར་རྒྱས་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསུང་གྱི་འདུག དངོས་གནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡང་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་དྤེ་དང་འབྤེལ་
ནས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན།
གསར་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།

༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་འགོ་བ་མྱི་ཡྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཕག་དྤེབ་

བོད་སྐད་དུ་འཇྱིག་རྤེན་གྱི་མཚམས་ལ་བརྒལ་བའྱི་འགོ་བ་སྱི་ལ་ཕན་པའྱི་བཟང་སོད་ཕལ་ཆྤེར་
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ཡྱིན་པ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྒང་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Beyond the Religion ཟྤེར་བ་དྤེ་
རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་ར་རམ་ས་ལའྱི་བོད་ཀྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་ནས་བོད་སྐད་དུ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས།
དྤེབ་དྤེ་དྤེང་སང་གོ་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་དྤེབ་བཟོ་བའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་གོ་རྒྱུ་བྱུང་།

ང་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་ཁག་ལ་ཁག་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་དྤེ། ཆྤེ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཟབ་སྦྱོང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གོ་རོགས་སྤེལ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་སྒང་ལ་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་གནང་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སོད་ལ་ཕན་པ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་
ཆྤེས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་འགོ་བ་མྱི་སྱིའྱི་བཟང་སོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དྤེ་མཁྤེན་རོགས་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་
དམ། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བཀའ་མོལ་བཟོ་གྲྭའྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རྤེད།

ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱི་དྱི་བ་དྤེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་

ལས་ཁུངས་ལ་ཐོབ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་བཅར་དུས་དང་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱིའྱི་

ནང་ལ་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། གོ་ཐོས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཌོ་ལར་གཅྱིག་ཀང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་རག་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་དུས། བཀའ་མོལ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་དང་གོས་ཚོགས་རྭ་བའྱི་ནང་ལ་

དངུལ་རག་སོང་། ན་ནྱིང་ལོའ ་ི སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་དངུལ་དྤེ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ད་དུང་ཌོ་ལར་གཅྱིག་ཀང་
རག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་དུས། བཀའ་མོལ་གྱིས་པོ་དྤེ་ཧང་སོང་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས། བཀའ་མོལ་བཟོ་
མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་པར་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།

ན་ནྱིང་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ད་ལོའ ་ི གོས་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གསལ་
པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་མོལ་བཟོ་མཁན་དྤེ་ལ་བཀའ་མོལ་བཟོ་གྲྭ་ཡྱིན་དང་། ར་རམ་ས་ལར་བཀའ་མོལ་བཟོ་གྲྭ་ནས་བཀའ་
མོལ་བཟོ་བཞྱིན་འདུག ཌོ་ལར་ས་ཡ་གྱིས་རག་པའྱི་ཐོག་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ། ད་དུང་ཌོ་

ལར་གཅྱིག་ཀང་རག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱིའྱི་ནང་སྤེབས་ཡོང་ན། མྱི་མང་གྱིས་གོ་བ་ཡྱིན་ན་ག་རྤེ་བསམ་

གྱི་རྤེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དྤེ་ག་ཙམ་བཤད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་པས། བཀའ་མོལ་བཟོ་གྲྭ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སྐྱྤེལ་དྤེ་དངུལ་རག་
ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་བཞྱིན་དུ་ད་དུང་ཌོ་ལར་གཅྱིག་ཀང་རག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཡོང་དུས། བཀའ་མོལ་ཧང་སོང་ཧ་
ཅང་ཆྤེན་པོ་རྤེད།

དྤེ་ལ་བལྟས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་བཀའ་མོལ་བཟོ་མཁན་སུ་ཡྱིན་དང་མ་ཡྱིན་ངས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་
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མྤེད།

སྱི་ཡོངས་ནས་ང་འདྱི་ལ་སྤེབས་ནས་ལོ་གྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་འགོ་བའྱི་སྐབས་རྱིམ་པས་བཀའ་མོལ་གོ་ཐོས་ཡོང་བའྱི་

སྐབས་སུ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་འད་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས།

བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དང་བཟོ་

མཁན་སུ་ཡྱིན་དང་མྱིན། དྤེ་ལ་གཏམ་བརོད་ཀྱི་རང་དབང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཞུ་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཞྤེ་ན། མོན་གྷོ་ཉ་སོབ་སྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་རང་དཀའ་

ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་འདུག ང་ཚོ་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པར་སོབ་སྱི་ཞྱིག་དགོས་

ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་སོན་ལ་སོབ་སྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དཔྤེ་ཡག་པོ་ཡོད། མོན་གྷོ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཚང་མས་
རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རྤེད།

ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་གྱིར་སོབ་སྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་དང་མམ་དུ་བཀའ་

མོལ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་འགོ་བ་སྱི་ལ་ཕན་པའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཕག་

དྤེབ་དྤེ་ངས་ཀང་མཇལ་མོང་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ྤེ་བའྱི་ཆར་བཀའ་སོབ་གནང་ས་དྤེ་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་
ནྱིང་ལོའ ་ི འཁྲུངས་སྐར་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཡང་དྤེབ་དྤེ་གཙོ་བོ་གཞྱི་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡ་

རབས་བཟང་སོད་ཀྱིས་ཀློག་དྤེབ་རྤེད། སོབ་ཚན་ཞྱིག་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ལ་འགྤེམས་སྤེལ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་འགན་གཙོ་བོ་ཁུར་གནང་མཁན་དྤེ་ Mind and life Institute ཞྤེས་པ། དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐུབ་
བསྟན་སྦྱྱིན་པ་ལགས་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་ནང་པའྱི་བར་བགོ་གླྤེང་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

རྤེད། ཁོང་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་སོབ་དྤེབ་རང་དང་མ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་རྨང་གཞྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་
སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཀློག་དྤེབ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སོབ་ཚན་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ས་གནས་སོ་སོ་དང་
ལུང་པ་སོ་སོའ ་ི སོབ་གྲྭས་འགན་ཁུར་ནས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཐོག་མའྱི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ Minnesotta ལ་གྤེར་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་སོམ་ཞྱིག་

བཟོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱིའྱི་ནང་གྱི་མངའ་སྡྤེ་ North Carolina སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་
གྱི་ནང་དུ། ཡོ་རོབ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་དང་། འབྲུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་། རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་
བཅས། ང་ཚོས་རྤེ་འདུན་ཞུས་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་དྤེའྱི་སོམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར། དཔྤེ་སྟོན་

སོབ་གྲྭས་གཙོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གཞན་པའྱི་ནང་དུ་དང་བངས་བྤེད་མཁན་ཡོད་ན། ང་ཚོས་མཐུན་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་འབད་བརྩོན་བྤེད་
ཀྱི་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱིས་ནས། ད་ལྟ་དཔྤེ་མཛོད་ནས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་ཚན་འཁྱིད་སྟངས་ཁ་

ཁག་ཡྱིན་དུས། སོབ་ཚན་འཁྱིད་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྤེས་སུ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་དྤེ་ལ་ཧ་ཅང་ཧྤེ་བག་ཕྱིན་སོང་། ཧྤེ་བག་ཕྱིན་པས་སྐད་ཆའྱི་བཟོ་གྲྭ་
རྤེད། སྐད་ཆ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་མ་རྤེད། ངས་ག་རྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། མྱི་མང་ནང་ལ་

སྐད་ཆ་དྤེ་འད་སྤེབས་ཀྱི་འདུག ང་མགོ་མ་འཚོས་པའྱི་གལ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཡར་ལངས་མཁན་འདྱི་ཐུགས་ལ་བབས་ནའང་
རྤེད་མ་བབས་ནའང་རྤེད། རྱིག་པ་ཏོག་ཙམ་གྲུང་པོ་ཞྱིག་དང་གནད་དོན་ཏོག་ཙམ་མགོ་འཚོས་མཁན་ཞྱིག་ལ། མྱིས་བརྩྱི་ཡྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ང་རང་གྱིས་ཀང་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། དྤེང་སང་དྤེ་འད་ལབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེང་སང་དྤེ་འད་ལབ་དགོས་ཀྱི་འདུག
དྤེ་མ་ལབ་ན་སོལ་རྒྱུན་གྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་ཆུང་རང་བས་ནས་བསྡད་ན་འཐུས་ཤོར་བྤེད་གབས་བྤེད་ཀྱི་འདུག བས་

ཙང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད། ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། མྱི་མང་ནང་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་མྤེད་པ་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འུར་མ་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས། སྡྤེ་ཚན་སུ་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་འདྱི་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདྱི་
རྤེད་ཞྤེས་གསལ་བཤད་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། བཟོ་གྲྭ་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་ཁོས་བཟོ་བཞྱིན་འདུག དྤེ་བརྩད་གཅོད་

གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་མ་རྤེད་བསམ་པ་དན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཡྱིན་དང་མ་ཡྱིན་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་
ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ག་རྤེ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁ་སོན་ངས་གོ་སྐབས་བངས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འོས་

བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་བདམས་པའྱི་གང་ཟག་དྤེ་ཚོའྱི་བྤེད་བབ་སྐོར་ལ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡར་
ཕྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་འོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མྱི་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག ངས་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་གནོད་ཀྱི་རྤེད་
བསམས་ནས་ཞུ་གྱི་མྤེད། ཇྱི་ཙམ་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་འདུག བས་ཙང་ཚོར་བ་དྤེ་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ངས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་

ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་མོལ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་རྤེད། ངས་བཤད་པ་མ་རྤེད། མྱི་མང་གྱིས་བཤད་པ་རྤེད། མྱི་མང་གྱིས་

བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་རྤེད། ང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བསྐྱར་ཟློས་མྱི་དགོས་
པ་གྱིས། ) འོ་ལགས་སོ། གོ་བར་འཕྲོད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ང་མར་སྡོད་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོས་ཚོགས་ནང་ཁ་སང་ཁ་ྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཀང་ད་ནངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྤེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྤེད། མཚམས་མཚམས་ང་ཚོས་མཐོ་ཙམ་དམའ་ཙམ་དྤེ་འད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་རྤེ་རྤེ་ལ་བཏང་འཛིན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་

དུས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སོ་སོའ ་ི གསུངས་བབ་དྤེ་གཟབ་
གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས།

དྤེ་དང་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་བཅད་དྤེ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་

ཁག་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་དགོས་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ།
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དྱི་བ་དང་གསལ་བཤད་དྤེ་དག་ཟྱིན་པའྱི་

རྤེས་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྩྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་ཧྱིན་སྒོར་

༡༣,༣༧༩,༦༤༩ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༢༠,༨༠༤,༤༩༡ བཀའ་ཤག་
གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤། ག་པ། མདུན་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་
ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཆྤེ་འབྱིང་ཆུང་

གསུམ་གྱི་ནང་ལ་གླུ་གཞས་ཀྱི་སོབ་ཚན་དངོས་སུ་འཛུགས་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ང་རང་གྱིས་གཅྱིག་དན་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱིར་

བཏང་གླུ་གར་དང་གླུ་གཞས་ཀྱི་སོབ་ཚན་དྤེ་འད་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་མཐོང་སོང་། དཔྤེར་ན་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་སྐབས་སུ་གླུ་གར་འཁབ་
སྟོན་བས་བསྡད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད།

ཆོས་ཕོགས་ནས་གླུ་དང་གར་སོགས་ལ་ཕན་ཡོན་ཡོད་མྤེད་ག་རྤེ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་མ་ཤྤེས། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་གྱི་ཆ་ཤས་ངོ་མ་གཅྱིག་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ལ་གླུ་གར་གྱི་རྒྱ་
མཚོ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕ་ཡུལ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན། དང་པོ་ནས་གཡུག་སྟངས། འཁབ་

སྟངས། འགུལ་སྟངས་ཚང་མ་བསབས་པ་དྤེ་འད་བྤེད་དགོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕ་ཡུལ་གྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྐྱ་སྤེར་ཕོ་མོ་
རྒན་གཞོན་ཚང་མ་དུས་ཆྤེན་འད་ཞྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན། མམ་དུ་འགོ་ནས་གླུ་གར་དྤེ་ཚོ་སོ་སོ་སྙྱིང་ཁོངས་རུས་པའྱི་གཏྱིང་
ནས་གོམས་གཤྱིས་མྱི་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་ཐྱིམས་བསྡད་ཡོད་དུས། གླུ་གར་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ལྷ་བྱིས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན། མྱིའྱི་

སྤེམས་ཁམས་གསོ་བྤེད་དང་བདྤེ་སྐྱྱིད་བསྐྲུན་བྤེད་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ལྷ་བྱིས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་
དྤེ་མྱི་འད་བ་རྤེད་དྤེ། བྱིས་པའྱི་གོ་རྱིམ་ནང་སོ་སོའ ་ི སྤེམས་ཁམས་ལ་ཕན་པ་སོགས་དམྱིགས་བསལ་བ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་རྱིག་

གཞུང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁད་ཆོས་ལྡན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ཙམ་མ་རྤེད། ཇྱི་ཙམ་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཚན་གྱི་དངོས་གཞྱི་
ནང་ལ། དཔྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྐད་ཡྱིག་ལ་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་དངོས་གཞྱི་སོབ་ཚན་ནང་གླུ་
གར་གྱི་སོབ་དྤེབ་དང་འགོད་རྒྱུ།

ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གླུ་གཅྱིག་པ་དང་གར་གཅྱིག་པ་སོགས་དྤེ་འདའྱི་

དབྤེ་བ་ཕྤེ་ནས། ཆྤེད་ལས་ཀྱི་མཁས་དབང་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཇྱི་ཙམ་ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་
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བརྒྱུད་འཛིན་ཚོ་ལ་གདམ་ག་ཁྤེར་རྐྱང་མྱིན་པར་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ།

མཛུབ་མོ་ལ་རྱིང་ཐུང་ཡོད་པ་བཞྱིན་མྱི་ཚང་མའྱི་འདོད་

མོས་གཅྱིག་པ་མྱིན་པས། སོབ་ཚན་ནང་ལ་གླུ་གར་དངོས་སུ་འཛུགས་ཐབས་གནང་རོགས་ཞུ། ད་ལྟ་མྤེད་པ་རྤེད་ལབ་ཀྱི་མྤེད།

དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་ ༤ པའྱི་ནང་གྱི་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པའྱི་བྱིས་པའྱི་དཔྤེ་ཚོགས་
རྩོམ་སྱིག་དང་དཔར་སྐྲུན་ཞྤེས་པ་དང་། ༩ པའྱི་ནང་ལ། སོབ་དྤེབ་རྩོམ་སྒྱུར་ལས་རྱིམ་ཞྤེས་པ་གཅྱིག་དང་། རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༢
པ་ལ་འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཀྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་དྤེབ་བོད་བསྒྱུར་ཞྤེས་པ་དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཡྱིག་
བསྒྱུར་གྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་དག་ཧ་ལས་ཧོན་ཐོར་བའྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་དང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པས།

དཔལ་ལྡན་

ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡོད་ན། མ་འོངས་ང་ཚོའྱི་རྤེས་རབས་པ་ཚོའྱི་བརན་འཕྲྱིན་གྱི་མདུན་ལ་ཐོན་
རྒྱུ་དང་། མངོན་ཚན་ཆྤེན་པོ་དང་གསར་འགྱུར་ཤོག་ལྷྤེ་མདུན་ལ་ཐོན་རྒྱུ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྤེད་པ་རྤེད། ལོ་ཙཱ་བའྱི་རྱིགས་ཁོ་ཚོ་
ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་བའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ།

མྱི་རབས་རྤེས་འཛིན་པའྱི་སྤེམས་ཁམས་ཀྱི་བཟོ་མཁན་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་རྤེད་བསྡད་ཡོད་

དུས། སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡོད་ན་ལོ་ཙཱ་བ་ཁོ་རང་ཚོ་སུ་དང་སུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྩྱིས་འགོ ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ ་ི ༤ པ་དྤེ་ལ་དྱི་བ་འབུལ་གྱི་ཡོད།
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཞྤེས་འཁོད་འདུག

ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ཞྤེས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་

ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། དྤེའྱི་འགོ་གོན་དྤེ་སོན་མ་ཉུང་དུ་བཏང་བཞག་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག སོན་མ་འབུམ་གསུམ་དང་ལྷག་ཙམ་ཡོད་
བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་འབུམ་གྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ། ཤྤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་འབུལ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། གྱིས་པ། ཟུར་འཛར་ ༣ པའྱི་ནང་ལ། ཁ་སང་དྤེ་དང་

འབྤེལ་བའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རྤེད། མཐོ་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་
གཞྱི་ནང་ལ་འདུག

དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མཐོ་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་

ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ད་ལོའ ་ི སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་མྱི་འདུག ས་ལོའ ་ི སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༩༥༧,༠༦༠ ཞྱིག་
གསལ་བསྡད་འདུག བས་ཙང་མཐོ་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལ་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་

སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཁ་སང་དྱི་བ་ཕུལ་བའྱི་
སྐབས་ལ། སྱིད་བྱུས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་སོམ་པོ་དྤེ་དག་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་བྤེད་སོད་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ངས་ཁ་སང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་
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འགོ་མ་ཐུབ་ན་མཐོ་རྱིམ་དྤེ་གང་འད་འགོ་གྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་སོ་སོའ ་ི བོ་དོགས་བས་ནས་ཕུལ་བ་རྤེད།
བསྡད་ཀྱི་འདུག་པས། དྤེའྱི་ཕག་ལས་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཅྤེས་འདྱི་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

དྤེ་འདྱི་ལ་གསལ་

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

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་གླུ་གར་འཁབ་སྟོན་གྱི་སོབ་དྤེབ་སྐོར་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་
རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གསུངས་སོང་། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཟློས་གར་རྒན་ལགས་ལ་རོགས་དངུལ་
ཞུས་ནས་ TIPA ལ་ཟླ་བ་ ༡༢ ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་སྤྲད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཟླ་བ་ ༡༨ བར་བསྣར་ནས་ཟབ་སྦྱོང་

སྤྲད། གཞས་སྣ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་བསབས་ནས་དགྤེ་རྒན་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་
གནང་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གླུ་དང་གར་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་

མུས་ཡྱིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་སོབ་དྤེབ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཟློས་གར་ཁོང་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་སོབ་

གྲྭ་ཁག་ལ་སོབ་དྤེབ་རང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་རྤེས་ལ་
གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཀློག་དྤེབ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིག་བསྒྱུར་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།
ལོ་ཙཱ་བ་དྤེ་འད་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་སྐོར་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཨྱིན་ཇྱི་སོབ་དྤེབ་མང་པོ་
ཞྱིག་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ལ།

དྤེ་ག་རང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་ང་ཚོས་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་ཀང་བཞག་

ཡོད། བསྒྱུར་སྟངས་ཁག་གཅྱིག་གྱི་འགན་ཁུར་མཁན་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་ང་
ཚོས་སོབ་ཚན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོ་འདྱིར་ཕྤེབས་རོགས་བོས་ཞྤེས་ཞུས་ནས།

སོབ་ཚན་དྤེ་བསྒྱུར་བར་ཁོང་

ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ལྤེན་རྒྱུ་རྤེད། མཚམས་མཚམས་སུ་དགྤེ་རྒན་ཡག་པོ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་འགན་དྤེ་དགྤེ་རྒན་
ཁོ་རང་ལ་ཕུལ་ནས་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་

ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ཏོག་ཙམ་མར་ཆག་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ། གཞྱི་རྩའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར། ལས་བྤེད་དང་མཐུན་རྐྱྤེན་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་གང་ཡང་མྤེད། ད་ལན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་འབུལ་ཐུབ་ཐབས་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། མཚམས་
མཚམས་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་འཁོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བར་བརྒལ་ནང་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་

ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་ལ་ཕྱིན་བཞག་པ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་
ལ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ན་ནྱིང་ལོར་སོམས་དངུལ་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་
བསྡུར་མང་པོ་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་གནང་ཐུབ་པ་དྤེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་
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ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མཐུན་རྐྱྤེན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་ན་ཞྤེས་ད་
ལོའ ་ི ལོ་འདྱི་ལ་ཐག་གཅོད་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད།

གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་མཁས་པའྱི་སོབ་སྟོན་པ་དྤེ་འད་གདན་འདྤེན་

ཞུས་ནས། ཁོང་ཚོ་ལ་མཐོ་རྱིམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཚོགས་འདུའྱི་བརོད་གཞྱི་ནང་ལ་
ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ། དྤེ་ནས་འབྱིང་བ་དྤེ་དག་
སྒང་ལ་མང་ཆྤེ་བ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་ལ་མཐོ་སོབ་མྤེད་དུས། ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེ་ཝཱ་རཱ་

ཎཱ་སྱི་མཐོ་སོབ་གཅྱིག་པུ་རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་སྤེང་ལོར་དུ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཞྤེས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཡོད་པའྱི་མཐོ་
སོབ་རྤེད། ས་རཱར་ལག་བསྟར་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། རྱིམ་པས་མས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་སོམ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་

དུས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་
དྤེ་འད་མྤེད་འགོ་ཞྤེས་ད་ལོའ ་ི ལོར་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ཁུར་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
བཀའ་ཤག་ནང་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

སོབ་ཡོན་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་གང་འད་བས་ནས་འབུལ་དགོས་པ་རྤེད།

སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ལ་དགོས་ངྤེས་ཞྤེས་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བགོ་གླྤེང་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་
མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཤར་གླྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཤར་གླྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པའྱི་ཅ་པ། དྤེ་ཡྱིན། དཔྤེ་དྤེབ་དཔར་
བསྐྲུན་དང་འགྤེམས་སྤེལ་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་ནས་འབུམ་ ༢༧ ཙམ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག ས་ལོ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༤༡ དང་བསྡུར་ན་ད་ལོ་

ཉུང་དུ་འགོ་འདུག ལས་འཆར་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡག་པོ་འདུག བསགས་བརོད་ཞུ། རྩ་བའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་འབྤེལ་བ་རྤེད་འདུག
ཅ་པ་དྤེ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་གོ་བ་ལྟར་བས་ན་ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ན་གཞོན་དང་བྱིས་པའྱི་ལས་གཞྱི་འད་པོ་རྤེད་འདུག སྐད་ཡྱིག་བདག་

གྤེར་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འད་པོ་འདུག དྱི་བ་དྤེ་འགྤེམ་སྤེལ་བྤེད་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེབ་ཁ་ཤས་ནྱི་
སུས་ོས་ནའང་ོ་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་རྤེད་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་ན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོགས་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འབད་བརྩོན་བྤེད་མུས་རྤེད།

བོད་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ས་དྤེ་ཚོ་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་པ་དང་།

བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དཔྤེ་སུད་སྱི་འད་པོ་ཡྱིན་ན་གཟའ་ྱི་མ་རག་པར་བོད་ཡྱིག་ཐུན་གཅྱིག་སོབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡང་སུད་སྱི་ནས་བོད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་བར་ལ་སྐད་ཡྱིག་འགན་བསྡུར་དྤེ་འད་གནང་གྱི་འདུག ཧང་སང་བའྱི་ཚད་མཐོན་

པོ་རྤེད་འདུག སྒྤེར་གྱི་མས་མོང་ལ། ཕྱི་ལོགས་སུ་འགོ་སྐབས། སྐུ་མཁྤེན། དྤེབ་དྤེ་ཚོ་ཁུར་ཡོང་རོགས་གསུང་གྱི་འདུག

གནམ་ཐང་ལ་དྤེབ་ཀྱི་ལྱིད་ཁོག་དྤེས་ཁུར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྩ་བའྱི་དྱི་བ་རང་ཡྱིན་ནའང། འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ལ་འགྤེམ་སྤེལ་དྤེ་རྒྱ་
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བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཤྤེས་རྱིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། གཙོ་བོ་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭ་
ཚོ་ལ་མཐུན་སྦྱོར་རོགས་རམ་དང་སགས། འགྤེམས་སྤེལ་ཐོག་ལ་མཐུན་སྦྱོར་དང་། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་

དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ལྷག་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གཙོ་བོ་དྱི་བ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་ལོགས་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭར་འགོ་བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་
ལ་སྱིག་འཛུགས་རང་ངོས་ནས་མཐུན་སྦྱོར་རོགས་རམ་དྤེ། རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དང་། རྱིན་འབབ་དྤེ་ཁོ་ཚོས་ཕུལ་
འདོད་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ། ཟུར་འཛར་ཨང་ ༤ པའྱི་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༩ པ་དྤེ་ལ། ལྷ་མོའ ་ི

གཞུང་འགྤེམ་སྤེལ་ལས་འཆར་རྤེད་འདུག འགྤེམས་སྤེལ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དོ་
སྣང་ཞྱིག་བསྤེབས་སོང་། སྐད་ཡྱིག་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆུང་དུས་ནས་འཐུས་ཤོར་སོང་བའྱི་གང་
ཟག་གཅྱིག་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་ལོ་བཞྱི་དང་ལྔ་ཅན་ཚོའྱི་མམ་དུ་རྩྤེད་མོ་རྩྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་ཅག་ཁོད་རང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ང་

Chotta Beem ཡྱིན་དོ་ཞྤེས་ལབ་པ་འད་པོ་དང་། ཡང་ང་ཚོ་ཕྱི་ལོགས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ན། ང་ Hello kitty

ཡྱིན། ང་ Little nomads ཡྱིན། དྤེང་དུས་ cartoon བོད་སྐད་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་ངས་རྤེད་མ་སོང་། ཡང་དྤེང་སང་ལག་ཐོག་

གློག་ཀླད་དྤེ་ཚོའྱི་བང་གྱི་གློག་བརན་དྤེ་ཚོ་ལ་སྤེམས་སྦྱར་ནས། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ནང་ལ་དྤེ་འད་ག་རྤེ་བས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ང་ཆུང་དུས་ནས་བསམ་གྱི་ཡོད། ལྷ་མོའ ་ི ནང་ལ་ཨ་ཅག་སྣང་ས་འོད་འབུམ་དང་། འགོ་བ་བཟང་མོ་སོགས་སྙྱིང་རྤེ་པོ་
དྤེ་འད་མང་པོ་འདུག ང་རང་ཚོས་བདག་པོ་མ་བརྒྱབས་ནས་ལྷག་སོང་བ་འད་པོ་མཐོང་སོང་། ལྷ་མོ་བལྟ་བར་ཤོག་ལབ་ན་མང་
པོ་ཞྱིག་ོབ་ཀྱི་ཡོད། ཆུ་ཚོད་ཆུ་ཚོད་ལྷག་གྱི་རྤེད། ད་ལྟ་དཔྤེ་དྤེབ་ཀྱི་དཔར་བསྐྲུན་དང་འབྤེལ་བའྱི་འབུམ་ ༢༧ གཏོང་གྱི་ཡོད་

པ་རྤེད། རྩྱིས་འགོ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༤༡ ཙམ་ཞྱིག་བཏང་འདུག ལྷན་ཁང་རང་ནས་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ཀང་།
དངུལ་ཞྱིག་ལོགས་སུ་བཞག་ནས་བོད་པའྱི་ཆྤེད་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་ཕར་གཏོང་ནས་

བོད་པའྱི་སྒྲུང་སྙན་པོ་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་པར་བླུག་པ་དང་། རྩྤེད་མོ་རྩྤེད་རྒྱུ། དཔྤེར་ན་ལག་འཁྤེར་གློག་ཀླད་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་
རྩྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ། སོན་མ་བོད་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྒྲུང་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། དྤེང་སང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཆུང་དུས་

ནས་དབྱིངས་བསྤེབ་ཐབས། Chotta Beem དྤེ་འད་ལབ་པ་ལས་བོད་པའྱི་སྒྲུང་དང་འབྤེལ་བ་དང་། བཟང་སོད་དང་འབྤེལ་

བ། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕྲུལ་ཆས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། འབད་བརྩོན་བས་ནས་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཐོན་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་གཞོན་སྐྱྤེས་དང་། གཞོན་སྐྱྤེས་གཞན་དག་ཀང་བོད་པའྱི་སྒྲུང་ལ་དབྱིངས་སྤེབས་ནས་བོད་
པའྱི་སྐད་ཡྱིག་སྦྱོང་ཐུབ་པ་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྱི་བ་གོང་དུ་ཞུས་ཚར། དྤེ་ཚོ་བསམ་འཆར་རང་ཡྱིན།
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༤།༡༥།༡༩
ཐད་ལ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་དྤེ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༤ པ་དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། ཟུར་འཛར་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། རྩྱིས་འགོ་ཁོ་རང་ ༡༤།༡༥ དྤེ་འད་མཐོང་མ་སོང།) ཟུར་འཛར་ ༡ དྤེའྱི་ནང་གྱི་ ༡༤ ཡྱི་
ནང་ལ་འདྱི་འཁོད་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཀམ་པུ་ཉར་འཕྲུལ་ཆས་སྦྱོང་བརར་སོབ་འཁྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག འོག་

དྤེར་ ༡༥ དྤེའྱི་ནང་ལ་གཏན་ྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་གློག་གླད་སྦྱོང་བརར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཅྤེས་འདུག ༡༩ དྤེའྱི་ནང་དུ་ཀམ་པུ་

ཉར་གསར་ོ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དབྱིན་སྐད་སྦྱོང་བརར་དང་ཀམ་པུ་ཉར་གསར་ོ་ཞྤེས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། ད་ལོའ ་ི སོན་རྩྱིས་ནང་དུ་མྱི་འདུག དོན་དག་དྤེའྱི་ཐོག་གསུང་རོགས་གནང།) ཟུར་འཛར་དྤེའྱི་ནང་དུ་ ༡༤།༡༥།༡༩ དྤེ་

དག་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ཁག་གཅྱིག་ལ་གློག་གླད་ཅྤེས་བཀོད་འདུག ༡༤།༡༩ ནང་ལ་ཀམ་པུ་ཉར་ཅྤེས་བཀོད་འདུག བས་ཙང་དྤེ་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ནང་དུ་ Computer ལ་ཀམ་པུ་ཉར་རང་རྤེད། བས་ཙང་དྤེར་གློག་གླད་ཟྤེར་བ་དྤེ་
གཞན་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ Computer རང་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྩྱིས་ཐོག་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ནས་ལྷ་མོ་དང་། ཟློས་གར། གཏམ་བརོད་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་དྱི་བ་

གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ལྷ་མོའ ་ི སྐོར་ཟློས་གར་ནས་ཕོགས་སྱིག་བས་པའྱི་དྤེབ་མཐུག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ། ད་རྤེས་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་འགྤེམ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། བས་ཙང་སོན་རྩྱིས་གསལ་དགོས་དོན་དྤེ་རྤེད། དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལྷ་མོ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་སྐོར་ནས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་མཁྤེན་རོགས་ཆྤེད་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཟློས་གར་དང་གཏམ་

བརོད་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕོགས་སྱིག་བས་པ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་ཟློས་གར་

སོགས་གང་འད་བསབ་དགོས་མྱིན་དྤེབ་དྤེ་འད་སོན་མ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བོད་ཡྱིག་སྦྱོང་
ཆྤེད་དྤེབ་དང་། དྲྭ་རྒྱ། བརན་འཕྲྱིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། སུད་སྱི་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་ཞལ་འདྤེབས་
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གནང་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དྲྭ་རྒྱ་བཟོས་ནས་དྲྭ་རྒྱ་ནང་ལ་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཡྱིག་སྦྱོང་

སྟངས་སོགས་ལ་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། བྱུང་ན་རྱིམ་པས་ I-pad ནང་ལའང་ Application དྤེ་འད་ཡོང་
རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཆྤེད་དུ་བོད་ཡྱིག་སོབ་རྒྱུའྱི་སོག་དྤེབ་དྤེ་འད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕོགས་བསྱིགས་

བས་དང་བྤེད་མུས་རྤེད། བང་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ནས་གཟའ་སྤེན་པ་ྱི་མའྱི་བོད་ཡྱིག་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་ཚོགས་
འདུ་ཐྤེངས་གསུམ་བཞྱི་འཚོགས་ཟྱིན་པ་རྤེད། བོད་ཡྱིག་སྐད་གྱིས་པ་ཐོག་ནས་ Tibetan as a second language
བསབ་རྒྱུའྱི་དྤེབ་གྱིས་ཕོགས་སྱིག་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག

ཐ་སྙད་སྡྤེ་ཚན་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་དུ་ Mahabharat, Ramayana, Chotta Beem ནང་བཞྱིན་སོལ་རྒྱུན་དང་

འབྤེལ་བའྱི་སྒྲུང་དྤེབ་དྤེ་འད་ལོ་ལྟར་དཔར་སྐྲུན་དང་འགྤེམས་སྤེལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་རྱིན་མྤེད་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་
དཔར་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༩ པའྱི་ནང་ལ་ཀམ་པུ་ཉར་དང་གློག་ཀླད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གློག་ཀླད་རང་
རྤེད། དྤེ་རྩྱིས་འགོར་བཞག་པ་མ་གཏོགས་དངུལ་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་འཛར་ཨང་ ༥ པ་དང་། རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་མཁས་དབང་གདན་ཞུ་ཟྤེར་བ་

ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལ་ཁྱི་ ༥༠༠,༠༠༠ འདུག དྤེ་ནས་ཕར་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག མཁས་དབང་ཡྱིན་མྱིན་
གྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཡོད་ས་རྤེད། མཁས་དབང་ཡྱིན་ན་ཆ་རྐྱྤེན་གང་འད་ཞྱིག་
དགོས་སམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཀ་པའྱི་ནང་ལ་གོང་དུ་མཐོ་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་ས་ཡ་

གསུམ་ལྷག་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་འདུག སོབ་ཚན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ལ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ག་པའྱི་ནང་ལ་མདུན་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལ་འབུམ་
གསུམ་ལྷག་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་གསུང་སྟངས་བས་ན་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་བང་ཤར་ཁུལ་ལ་བསྐྱོད་ཀྱི་
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ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དྤེ་མགོགས་ཙམ་བསྐྱོད་རོགས་གནང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཕ་གྱིར་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་མྤེད་ནས་ལོ་
གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་འགོ་ཚར་ཡྱིན་ས་རྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དངུལ་འབོར་དྤེ་མཐོ་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་ལས་གཞྱི་ལ་ས་ཡ་ ༣༨ དང་བདུན་འབུམ་ལྷག་ཙམ་རྤེད། མདུན་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ལས་གཞྱི་དྤེ་ལ་ས་ཡ་ ༣ དང་གཅྱིག་འབུམ་ལྷག་ཙམ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མཁས་དབང་གྱི་ཐ་སྙད་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་སོང་། དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེས་
ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། མཐོ་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སོབ་ཡོན་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེབ་ལང་ཁུ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་སྱི་ཡོངས་ལ་

བཀྲམ་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེབ་ལང་ཁུ་དྤེ་ཕུལ་
ཆོག སོབ་ཚན་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང།

ལོ་ལྟར་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་འགྱུར་བ་

གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞྱི་རྩའྱི་སོམ་དྤེ་གཅྱིག་པ་རྤེད། གཙོ་བོ་ང་ཚོས་མང་བ་དྤེ་ཨང་རྩྱིས། སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག
སྱི་ཡོངས་ལ་ཡོད་པ་དང་། མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་རྐྱྤེན་གང་འད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་རྱིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བླུགས་ཡོད། གཙོ་ཆྤེར་དྤེབ་ལང་ཁུའྱི་ནང་ལ་ཡོད། ཤོག་ལྷྤེ་གཅྱིག་ཙམ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གང་དང་
གང་དུ་སོབ་ཡོན་རག་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་

འཁོད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་ཞུས་ཡོད། ཨ་རྱི་ལ་སོབ་སྦྱོང་བྤེད་སྐབས་མཐོ་སོབ་ཁ་ཤས་ནས་རྱིན་མྤེད་
ཐོག་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལྤེན་གྱི་ཡྱིན་ཞུས་ནས། ན་ནྱིང་ལོར་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་བཏང་ཐུབ་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་
རྤེས་ཀང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མྱི་མང་གྱིས་མཁྤེན་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སོན་མ་ག་རྤེ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཨ་རྱི་ལ་སོབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་ཡྱིན་

ན། SAT ཞྤེས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་གསོལ་རས་རག་མཁན་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ལས་མ་ཐོབ་པ་དང་། ན་ནྱིང་ལོར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་
གངས་ཐོབ་པ་བྱུང་བ་རྤེད། ད་རྤེས་དམྱིགས་བསལ་བས་ནས་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་ SAT དྤེ་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་བྤེད་རོགས་

ཞུ་སྐབས། དམྱིགས་བསལ་གནང་བ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་སོབ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ SAT མྤེད་ན། ཚུད་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། དྤེ་མྱི་དགོས་པར་ང་ཚོས་བས་ཐུབ་པ་རྤེད། ད་རྤེས་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཅྤེ་ན། དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཡྱིག་ཚད་ Toefl
གཏོང་ཆོག་པ་དང་། དབྱིན་ཇྱི་གཅྱིག་པུའྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་ན་བཙུགས་རོགས་ཤོད་སྐབས། མཐོ་སོབ་ཁག་ཁ་

ཤས་ཀྱིས་ཁས་བངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་མཐོ་སོབ་གསུམ་གྱིས་ཁས་བངས་ནས་ད་ལོ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྤེ་རྤེ་བདམ་
གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཡྱིག་འབྤེལ་བས་ནས་ཁས་ལྤེན་ཆ་ཚང་བྱུང་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཡྱིག་ཚད་དབྱིན་ཇྱི་རང་རྤེད། SAT ནང་
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ལ་ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད། Toefl ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢༠ ནས་ ༡༠༠ ལོན་པ་ཡྱིན་ན་
ཕྲུ་གུ་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན། མ་ཟད་སོབ་ཡོན་ལ་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་འབུམ་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་དྤེའང་རྱིན་མྤེད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཕར་ལམ་

གནམ་གྲུ་གླ་ཆ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། ལོ་གཅྱིག་གྱིས་རྤེས་སུ་ནང་ལ་ཚུར་ལོགས་སྐབས་ཀང་གནམ་གྲུ་
གླ་ཆ་ཡང་ང་ཚོས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག

དྤེ་བཞྱིན་ལོ་གཅྱིག་ Gap Year བས་ནས་ཁོང་ཚོ་སོབ་སྦྱོང་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྱིག་བས་ནས་སོབ་ཕྲུག་རྤེར་ཨ་སྒོར་ཁྱི་གཅྱིག་ནས་གྱིས་བར་དུ་འགོ་
ཡྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ལོ་གཅྱིག་ཕ་གྱིར་དབྱིན་ཇྱི་སྦྱོང་དུ་འགོ་དགོས་པ་རྤེད།

དྤེའང་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་

གནང་གྱི་ཡྱིན་བཤད་ཀང་། བོ་ཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་ Toefl ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ལོན་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་
ལས་བྱུང་མ་སོང་། གསུམ་ལ་རྐུབ་བཀག་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་གསུམ་གྱི་འབུམ་བརྒྱ་རྤེའྱི་སོབ་ཡོན་རྱིན་མྤེད་གནང་གྱི་ཡྱིན་

ཞྤེས་སོབ་གྲྭ་གསུམ་ནས་ཁས་ལྤེན་ཆ་ཚང་བས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་བས་པ་ཡྱིན། དབྱིན་ཇྱི་གཅྱིག་པུའྱི་སྒང་ལ་

གཏོང་དགོས་སྟབས་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་བསམས་སོང་ཡང་། སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལོན་འདུག

སོབ་ཕྲུག་གྱིས་དྤེས་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་དང་། བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ཤྱིག་ལོན་ནས་མ་ཚུད་པ་རྤེད། བས་ཙང་གཏམ་བཟང་
གསུམ་ལས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརྩོན་བྤེད་མུས་ཡྱིན། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ངྤེས་པར་དུ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་

དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྱིན་མྤེད་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་བཙུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས། SAT ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལོན་ནས་
ཤར་བཀག་འགོ་ཐུབ་ན། ཚང་མ་ལ་སྟབས་བདྤེ་བ་ཡོད་པ། དབྱིན་ཇྱི་གཅྱིག་པུ་བཏང་ནས་མ་འཕྲོད་སྐབས་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་

ལས་ཁུངས་ཀང་དབྱིངས་རྦད་དྤེ་བརླགས་མ་སོང་ཡང་། དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཙང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་
བུའྱི་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང་། དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།

མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་དབུས་དང་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། བང་ཤར་ཕོགས་སུ་བསྐོས་དང་བསྐོ་མུས་ཡྱིན། མདུན་

ལམ་སོབ་སྟོན་པ་མཐོ་སོབ་ཐོན་པ་ཡོད་ནའང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་མྱི་འདུག བང་ཤར་ཁུལ་ལ་དྤེ་འད་

ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་རོགས་གནང་། བསྐོ་བ་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་
ཡྱིན། དབུས་ནས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་བང་ཤར་ཁུལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡།༡༢ ལ་ཕྤེབས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་དང་གནང་མུས་
རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མྤེའོ། ཏྱི་ཛུ། བསྟན་འཛིན་སྒང་སོགས་སུ་སོབ་གྲྭ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐོར་བསྐྱོད་ཅྱིག་རྒྱབ་ཚར་
ཙམ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཕག་རྐྱོང་མཁན་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤོག་གངས་ ༣༡༨ ཟུར་འཛར་ཨང་བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ། ད་ལོ་སྱིར་བཏང་ལས་འཆར་གསར་
པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་གསར་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད། བུན་གཡར་དང་ས་འདོན་ཆྤེད་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་ཙམ་
ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ཞུས་གནང་འདུག བུན་གཡར་དང་ས་འདོན་དྤེ་ཚུར་རག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་དམ། གལ་
སྱིད་དྤེ་བསྐྲུན་ནས་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་གླྤེང་ཞྱིག་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་ཡག་པོ་རྤེད་
ཀང་རྤེས་མ་དཀའ་རོག་མ་འཕྲད་པའྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་སམ་བྷོ་ཉའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་ཙང་སམ་བྷོ་ཉའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་རོགས་གནང། 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 ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༤ པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་དགྤེ་རྒན་གྱིས་སོབ་
ཕྲུག་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༡༥ ལྷག་ཞྱིག་ཞུས་འདུག དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་

ཡྱིན་ན། རྩ་བའྱི་ཟུར་འཛར་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་སོབ་ཁྱིད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོབ་ཁྱིད་བྤེད་

ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་ལམ་གོན་དང་། ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་མཁན་གྱི་གླ་ཆ། དྤེ་ཚོའྱི་
གས་རྤེད་འདུག སྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དྤེ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཆབ་སྱིད་དང་བཅས་པའྱི་གཞྱི་རྩ་དང་།

བ་སོག་

ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་ཡང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་དགོངས་དོན་གཙོ་བོ་

ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དྤེའྱི་སྐོར་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན། དགྤེ་རྒན་ཚོ་ཚུར་བསྐོངས་ནས་སོབ་ཁྱིད་བྤེད་ཐབས་ཀྱི་
ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་པ་དང་། དྤེ་དང་མམ་དུ་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་རྩ་བ་ཚུགས་རྒྱུ་དྤེ་སུམ་རགས་

དང་དྤེ་ཚོའྱི་དགོངས་འགྤེལ་གྱི་སྐོར་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སྙན་དངགས་དང་རྩོམ་ རྱིག་གྱི་སྐོར། དྤེ་ཚོའྱི་ཁྱིད་རྒྱུན་གང་ཡོད་པ་དྤེ་
རྒྱུན་འཁོངས་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བསྐྱོན་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་མཐོང་ཞྱིང་། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དགྤེ་རྒན་གྱིས་སོབ་ཁྱིད་ཡར་རྒྱས་

ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བའྱི་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་སོང་། ཟུར་འཛར་ཨང་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་སོབ་དྤེབ་རྩོམ་
བསྒྱུར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལ་འབུམ་ ༡ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག སོབ་དྤེབ་རྩོམ་བསྒྱུར་བྤེད་མཁན་གྱི་ལོ་ཙཱ་

བ་དང་། ཡྱིག་བསྒྱུར་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གལ་ཆྤེའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་། རང་
བཞྱིན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་བསྒྱུར་བ་དྤེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་རྤེད་ལ། དྤེའྱི་སྐོར་ནས་ལས་འཆར་འད་པོ་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་འདྱི་

འདོད་བྱུང་། དྤེ་སོན་ཡང་གོས་ཚོགས་ཐོག་ཞུས་མོང། ས་སྒྱུར་ལོ་ཙཱ་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་
ཕག་ལས་འད་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ཡང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་
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བཤད་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཆ་ཡོང་སའྱི་གཙོ་བོ་དང་། འཁྲུན་ཐྤེབས་སའྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་དྲྭ་ལམ་ཁག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྲྭ་
ལམ་ཁག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་མས་ཞྱིབ་བྤེད་ཐུབ་ན་གནད་འགག་ཅྱིག་མྤེད་དམ་སྙམ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་གཏམ་བཤད་

བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དྲྭ་ལམ་ནས་གླྤེང་ཕོགས་དྤེ་ཕར་རྒྱ་ནག་ཕོགས་སུ་ཁ་བསྐོར་ཐུབ་ན་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་དན་སོང་། ང་རང་དྤེ་
ཙམ་དྲྭ་ལམ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་དང་འབད་བརྩོན་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན་ཡང་། སྐབས་དང་དུས་སུ་གླྤེང་ཕོགས་ཆྤེ་བའྱི་སྐབས་

སུ་དྲྭ་ལམ་ལ་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ། འདྱི་ཚོ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ལས་འགན་ཁུར་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་
མ་འདང་བ་ཡྱིན་ནམ། ལམ་སྟོན་གྱི་ཆ་ནས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག སྨྱུ་གུ་འཛིན་མཁན་ཚོ་ལ་གོ་

སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས། ང་ཚོའྱི་དག་དྤེ་ཕར་ཕོགས་སུ་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ནང་ལ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། ཕོགས་གང་
ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་སྐྱོན་བརོད་ཅྱིག་བྤེད་བསྡད་པ་དྤེ་ལ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཁ་ཕར་ཕོགས་ནས་ལན་འདྤེབས་ཤྱིག་བྤེད་ཐུབ་ན་ཁད་པར་

མྤེད་འགོ་བསམ་པ་འད་དན་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་རྤེད། ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ཕྲན་
ཚེགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སོ་བཏགས་བསྡད་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་བཤད་འདོད་བྱུང་།

རྩ་བའྱི་ས་

བརོད་རང་དབང་རྤེད། རྩོམ་པ་པོ་ལ་རང་དབང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྣམ་དཔྱོད་བྤེད་སོད་གཏོང་བའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་དུས་རབས་འདྱི་ལ་དཔག་པའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་གྱི་ཁ་ཕོགས་སྟངས་དྤེ་ཕར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་བསྐོར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་
པར་ཞྱིག་མྤེད་དམ་བསམས་སོང་། མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ངའྱི་དོན་ཚན་དྤེ་གསུམ་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༤ པ། སོབ་ཁྱིད་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་དྤེ། གཙོ་བོ་དགྤེ་རྒན་གྱིས་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་ལ་སོབ་འཁྱིད་བྤེད་སྟངས་གཞྱིར་བཞག་ནས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཁྤེ་ན་ཌ་ནས་བོད་པའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྒང་ལ་མས་
ཞྱིབ་གནང་མཁན་དང་། བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་མཱ་དྷྱི་ཞུ་བ་ཁོང་གྱིས་དྤེབ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བརྩམས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།

དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་སོབ་ཚན་ཁྱིད་གནང་སྟངས་སྐོར་ལ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་ནས། སོབ་ཕྲུག་གཙོ་བོ་བས་ནས་
སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱིས་འགན་ཁུར་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་གསུངས་ནས་

བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དྤེ་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་འགོ་སྟངས་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གོང་ནས་སོབ་ཁྱིད་འདྱི་འད་འཁྱིད་
དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་སོབ་དང་། ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་དགྤེ་རྒན་གྱིས་སོ་སོའ ་ི འཛིན་གྲྭར་སོབ་ཁྱིད་གནང་བ་

གཅྱིག་དང་། འདྱིའྱི་འགྱུར་བ་འདྱི་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། གོང་ནས་བཀའ་སོབ་དང་ལམ་སྟོན་མྱི་དགོས་པར་ས་གནས་ཁག་ལ་
109

སོབ་གྲྭ་མྱི་འད་བ་དང་སོབ་ཕྲུག་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་རྤེད།

སོབ་ཕྲུག་གང་འད་ཡོད་མྤེད་དགྤེ་རྒན་གྱིས་མང་བ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་

སྟབས། དགྤེ་རྒན་གྱིས་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་གནང་སྟངས་ཐོག་སོབ་འཁྱིད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལྤེགས་པ་མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཐོག་
ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་སྤེལ་བ་རྤེད། སོབ་ཚན་ཁྱིད་པའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་ག་རྤེ་འཁྱིད་དགོས་སམ། གང་འད་བས་ནས་འཁྱིད་དམ།
དགྤེ་རྒན་རང་ལ་ཐག་གཅོད་པའྱི་རང་དབང་དྤེ་ཆྤེན་པོ་བས། དྤེ་བཞྱིན་དགྤེ་རྒན་ནང་ཁུལ་ལ་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་དང་བཀའ་

བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་རང་དབང་གནང་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ཁ་སོན་
ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆྤེན་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པར་གནང་། དོན་ཚན་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དགྤེ་རྒན་
དང་སོབ་སྱིའྱི་དགོངས་པ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཕོགས་བསྱིགས་བས།

དགྤེ་རྒན་མང་ཆྤེ་བས་འདྱི་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པ་ལྟར་

ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་འདྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང། སྐད་ཡྱིག་དང་སྙན་ངག་སུམ་རགས་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོལ་རྒྱུན་གྱི་གཞྱི་འཛིན་ས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་

འགོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེར་ང་ཚོས་ཀང་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་དང་།

ཟབ་སྦྱོང་། འོས་སྦྱོང་། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའྱི་སོབ་དྤེབ་བསྐྱར་ཞྱིབ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བོད་ཡྱིག་དགྤེ་རྒན་གྱིས་
སོབ་འཁྱིད་གནང་སྟངས་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

དྤེ་

བཞྱིན་རྩོམ་བསྒྱུར་ལས་གཞྱི་དྤེའང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་སོགས་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་

ལ། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་མུས་ཡྱིན། སོབ་དྤེབ་རྩོམ་ཐུབ་མཁན་དང་བསྒྱུར་ཐུབ་མཁན་ཁག་པོ་ཡྱིན་པ་
ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དཀོན་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།

དྤེ་བཞྱིན་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་དྤེ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་གསལ་པོ་གསུངས་
སོང་། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྭ་རྒྱ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྩོམ་གང་འད་ཞྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྨྱུག་རྩྤེ་གཏོད་ས་དྤེ་

རྱིའྱི་ཕར་ཕོགས་སུ་གཏོད་དགོས་པ་ལས། ནང་དུ་ག་ཚོད་བྱིས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ནང་འཁྲུག་དང་། ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་འད་མྱིན་
འབྱུང་གཞྱི་ཙམ་ལས་ཕན་ཐོགས་པ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མཁྤེགས་འཛིན་སྱིད་བྱུས་ཟྱིན་པ་དྤེ་དག་གྱི་

འབད་བརྩོན་བྤེད་པའྱི་ཐོག་དང་། དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་གྱིས་འབད་བརྩོན་བྤེད་བཞྱིན་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་རྩོམ་
ཡྱིག་འབྱི་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཚོས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ག་ཚོད་བྱིས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ནའང་ནང་ལ་གནོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་
ཕན་གྱི་མྤེད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཚང་མས་སྨྱུ་གུ་ཁ་གཏོད་ས་དྤེ་མ་ནོར་བ་བ་དགོས་པ་རྩོམ་པ་པོ་ཚོའྱི་

འགན་རྤེད། ཅྤེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་ག་རང་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཞྱི་རྩའྱི་བཙན་བོལ་ནང་ལ་མྱི་འབོར་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ལས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བོད་ནང་དང་ཕྱི་གྱིས་བརྩྱིས་ན་བརྒྱ་ཆ་
གྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་ལས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་གྱིས་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་འགན་དྤེ་བོད་ལ་ཡོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་དང་

ཕྤེད་ཀའྱི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་པ་ལ། རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་གྱིས་འགན་ཁུར་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་བཀའ་འཁོལ་གནང་བཞག་པ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༢,༨༠༤,༤༩༡
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སམ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་
ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཤོག་གངས་ ༣༠༢།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སམ་བྷོ་ཉའྱི་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༨༠,༩༨༢,༨༧༨ ལ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་གྱིས་སྒང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཟུར་འཛར་ ༤ པའྱི་ བུན་
གཡར་དང་ས་འདོན་ཆྤེད་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ཞུས་གནང་འདུག ལས་འཆར་ཡག་པོ་རྤེད་དྤེ། མ་འོངས་པར་
ལས་གཞྱི་འདྱི་སྒང་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་ཐུབ་མྱིན་དང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་ཚུར་མ་
བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

བས་ཙང་ལས་འཆར་འདྱི་གཞྱི་བཟུང་འགོ་རྒྱུའྱི་གསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་

གནང་རོགས་གནང། བུན་གཡར་དང་ས་འདོན་དྤེ་ཚུར་རག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་དམ།

གལ་སྱིད་དྤེ་

བསྐྲུན་ནས་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་གླྤེང་ཞྱིག་ལྷག་གྱི་རྤེད། ལས་གཞྱི་ཡག་པོ་རྤེད་ཀང་རྤེས་མ་དཀའ་
རོག་མ་འཕྲད་པའྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་དམ།

ཤོག་གངས་ ༣༡༥ ནང་ལ་ཟུར་འཛར་གྱིས་པའྱི་ཁ་པ་ལ། ད་ལོ་སྱིར་བཏང་ནང་ལ་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་

ཞུ་བསྡད་པ་མཐོང་བསྡད་འདུག ཤོག་གངས་ ༣༡༥ ནང་ལ་འབུམ་ ༡༧ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག དྤེ་ཚོ་ལས་གཞྱི་ལས་ལྷག་
པའྱི་རྩྱིས་འགོ་མཐོང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། དྤེ་ལ་འགྤེལ་བརོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གནད་དོན་གཅྱིག་འབོད་
སྐུལ་ཡྱིན། ཆོས་དགྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་ལོ་རྤེའྱི་མཚམས་ནས་ཡྱིག་ཚད་རྤེ་རྤེ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ།

ཁོང་རྣམ་པ་བཞུགས་འདོད་ཡོད་ནའང་ཡྱིག་ཚད་དྤེས་ཐུགས་བསུན་སྣང་གནང་གྱི་འདུག ཡང་སྤེ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་
དང་ཆོས་དགྤེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེད་གནང་རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སམ་བྷོ་ཉའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སྡྤེ་ཚན་
ནང་ནས་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་ལའང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། སམ་བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭའྱི་སོན་རྩྱིས་དྤེ་

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་འད་གནང་ན་དགྤེ་མཚན་གང་
ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སམ་བྷོ་ཉའྱི་སོན་རྩྱིས་སྐོར་དྤེ་ལ་དགོངས་སྤེལ་དང་སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན། མགོ་རོག་པོ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ནས་ཚུར་རྩྱིས་རག་དང་མ་རག་གྱི་བར་

ལ་ལྷག་ཡོད་སྟབས། རྩྱིས་དྤེ་རག་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་སོན་རྩྱིས་ཁུར་ཡོད་ཙང་། དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་མར་
གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ཐྤེར་འབུམ་གཅྱིག་དང་ས་ཡ་བདུན་ཅུ་ཙམ་གྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་བསྤེབས་འདུག་གསུངས་པ་

རྤེད། དྤེ་ཚོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་པའྱི་ྤེན་ཁ་ཞྱིག་ང་ཚོས་མཐོང་སོང་། ད་རྤེས་མ་ཁུར་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་
སྟབས་ཏོག་ཙམ་མགོ་རོག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བུ་ལོན་གཡར་བ་དྤེའང་དྤེ་ག་རང་རྤེད། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་
ཚོགས་པའྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ལས་བྤེད་ཀྱི་དངུལ་བསགས་བཞག་པ་

Provident Fund

བརྒྱུད་ནས་རླངས་འཁོར་ོ་བ་སོགས་བྤེད་མཁན་ཡྱིན་ན། ས་འདོན་གཡར་རོགས་ཞུས་ན་གནང་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་
འདྱིར་ང་ཚོས་སོམ་དངུལ་བཞག་པ་དྤེ་ཡྱིན།

སམ་བྷོ་ཉའྱི་སོན་རྩྱིས་དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་

སྟངས་འགོ་ལུགས་བྤེད་དགོས་པ་དང་། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་དང་བསྟུན་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

ཆོས་དགྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཁོང་ཚོ་ལ་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་ག་རང་འདུག ན་ནྱིང་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་ལ་ཆོས་དགྤེ་དང་སགས་ནས་ ༢༠༠༣ ལོ་ནས་བཟུང་ལོ་རྤེ་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་དགྤེ་རྒན་
དྤེ་ཚོ་ལའང་ལོ་ལྔའྱི་དུས་ཡུན་ཡྱིན་པ་རྩྱིས་རོགས་ཞུས་ཡོད། ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། སྟངས་འཛིན་བྤེད་ཆོག་གྱི་

རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད་དྤེ། ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་དྤེ་ང་
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ཚོས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་དགྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོན་

རྩྱིས་གཅྱིག་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཆོས་དགྤེ་གནང་འདོད་ཡོད་ན། དགྤེ་བཤྤེས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱིན་ནའང་རྤེད།
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་མ་འོངས་པར་ཆོས་
དགྤེ་གནང་རྒྱུའྱི་དབྱིངས་ཡོད་ན། མཐུན་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏྤེ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྩྱིས་
བངས་པ་ཡྱིན་ན། སམ་བྷོ་ཉའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་དྤེ་ཚོ་ཐག་ཆོད་ཡོང་

གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སོན་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བ་
དྤེ་དག་ཤྤེས་རྱིག་དང་བཀའ་ཤག གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བརན་པོ་ཡོད་པ་དང་། སྟངས་འཛིན་གནང་བ་

ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་རྱིག་དང་། སམ་བྷོ་ཉ་གྱིས་མམ་འབྤེལ་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག གཞྱི་རྩའྱི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
གཏོང་དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་གནང་སྟངས་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་འགྱུར་བ་

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

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་འཆར་
རྒྱབ་གྤེར་གནང་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ལས་དོན་ཆྤེད་དུ་ས་ཡ་བདུན་བརྒྱ་བཅོ་བརྒྱད་དང་ལྔ་འབུམ་ྱིས་ཁྱི་ལྷག་

ཅྱིག་སོན་རྩྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ལ་འདུག ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སོན་རྩྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཀོལ་སམ་བྷོ་ཉ་དྤེ་ཚོ་

བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན། ཧྱིན་སྒོར་ ༨༡༥,༡༦༧,༠༡༨ ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་གང་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སོན་རྩྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ས་བཅད་གཅྱིག་ལ་ཕྤེ་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་ན།

མ་ཐག་ལྟ་སྐྱོང་ནང་ལ་ཕར་འཁྤེར་

བསྡད་ཡོད། དྤེ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ལས་དོན་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པ་རྣམ་པ་ཚོར་ཤྤེས་ཡོན་
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གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ལྟ་སྐྱོང་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་ཁྤེར་

བསྡད་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་དྤེ་དུས་དགོངས་པ་ལ་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་སོ་སོ་སོ་སོ་ལ་འགོ་སོང་ག་ཚོད་ཅྱིག་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
དམ། དྤེ་མང་ཚོགས་དང་གོས་ཚོགས་ནས་མཁྤེན་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་
བཏང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གངས་ཀ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་དྤེ་སོན་རྩྱིས་ཨ་མའྱི་བགོ་གླྤེང་གྲུབ་པར་བརྤེན་ངས་ཡྱིག་

སྣོད་དྤེ་ཕར་བསྐུར་བཞག་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ཆ་ཚང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་དཔྤེར་ན་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱི་འགོ་
སོང་འད་པོ་ཡྱིན་ན་འཕར་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་རོགས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་
དྤེའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱིས་སུ་སམ་བྷོ་ཉ་ལ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་སོན་མ་ཤྤེས་རྱིག་ཁོངས་

གཏོགས་ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིབ་ཕྲ་མཁྤེན་འདོད་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
ལ་ཟུར་དུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སམ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བཞག་པ་ཧྱིན་སྒོར་
༥༨༠,༩༨༢,༨༧༨ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་
ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་དང་། ཤྤེས་རྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱི་སོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་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་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༡,༤༧༤,༥༨༦ བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་འགོའ ་ི སྐོར་ལ་གང་ཡང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་བཀའ་

འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་ལ་གོས་ཚོགས་ཐྤེངས་དྲུག་པའྱི་སྐབས་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བོད་པ་སྒྤེར་དང་སྱི་
ཚོགས་སྡྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་མྱིང་ཐོག་ོས་ནས་ ༡༩༩༦ ལོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་རྤེད།
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དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་

སྐབས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་དུས། ཐབས་ཤྤེས་གང་ཡོད་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་གང་གནང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དང་
པོ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན།

གྱིས་པ་དྤེ་ལ་བར་ལམ་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་ནང་ལ་མྤེག་ལོར་གྷན་ཇྱིའྱི་རྒྱ་གར་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་

བསྡད་པའྱི་གོང་པ་ ༢༡༠ དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཛ་དག་ཆྤེན་པོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
གནས་ཚུལ་ཡག་སྡུག་མང་པོ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གྱིས་ཐོག་
ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་འགོ་བཞྱིན་པར་བརྤེན་གང་གསུང་ཕོད་པ་དྤེ་ཚོ་གསུང་རོགས་གནང་།
དྤེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་གནང།

གང་གསུང་ཕོད་པ་དང་ཆོག་པ། གསུང་འོས་པ་དྤེ་ཚོ་

གཟྱིགས་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 དོགས་འདྱི་དང་པོ་དྤེ་ད་ལྟ་བོད་མྱི་མྱིན་པ་ཡུལ་མྱིའྱི་མཚན་ཐོག་ོས་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ལ་དྤེའྱི་སོན་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་

དང་གང་མགོགས་མགོགས་ཀྱིས། དྤེའྱི་སོན་ནས་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་གྱི་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གང་མགོགས་མགོགས་
འགོ་ཐུབ་ན་ཞྤེས་འབད་བརྩོན་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ག་རང་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།
དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དཔྤེར་ན་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།

དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག stamp duty ཡྱི་གོང་ཚད་དང་ས་ཆའྱི་གོང་ཚད་དྤེ་ག་དུས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བསང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་ཐུབ་པ་བས་ནས་ཏོག་ཙམ་ལྷག་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱིས་ཐོག་ནས་
ད་ལྟའྱི་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་རྩ་བ་རང་ནས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་

ངོས་ནས་མངའ་སྡྤེའྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆྤེ་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་དྤེར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱིས་ནས་སྙན་

སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དྤེ་ནང་བཞྱིན་མངའ་སྡྤེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆྤེན་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འགན་ཁུར་གནང་
མཁན་གྱི་བོན་ཆྤེན་མཆོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཟུར་དུ་གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་བཅར་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཇུག་གནོན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་རམ་ས་ལ་ལ་སག་སུའྱི་ལམ་དང་ཟློས་གར་ལམ་ཁུལ་ལ་བཞུགས་མཁན་

བོད་མྱི་ནང་མྱི་ ༢༡༠ ལ་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་གསལ་པོ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། ང་
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ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་བོ་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
རྤེད། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སོན་ལ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཁང་ནས་གཏོར་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་དྤེ་འད་ཕྤེབས་ནས་དངངས་སྐྲག་ཆྤེན་པོ་

བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱི་ལྷ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་
མ་བརྤེན་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་མྱི་ལ་གཟྱིགས་རོགས་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པས་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས།

རྒྱ་གར་

དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་ར་རམ་ས་ལ་རང་གྱི་ཛ་དག་དཀའ་རོག་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་

གསུམ་བསྐོངས་གནང་སོང། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེའྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་དྲུང་
ཆྤེའྱི་གནས་བབ་ཡོད་མཁན་མངའ་སྡྤེའྱི་སྐུ་ཚབ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྫོང་ནས་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔོན་པོ་དང་ས་གནས་ཀྱི་
SDM ལ་སོགས་པ་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་མ་གྱིར་བསྐོངས་གནང་ནས། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀང་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟྤེ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་བོད་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་

གཟྱིགས་རོགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ངས་རྱིང་པོ་བས་ནས་གནད་དོན་རང་སྐོར་ལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་

ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་གཏོར་རྒྱུའྱི་ཛ་དག་དྤེ་གནས་སྐབས་མྤེད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ཚེས་
༢༧ དྤེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་གསལ་དུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གལ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དྤེར་སོན་རྩྱིས་རྤེ་
རྤེའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་བརྩད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་

བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལོ་རྒྱུན་གོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་
གནང་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་ལ་ཞུས་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་གཙོ་བོ་ང་ཚོ་བང་མཛོད་ནས་མ་གཏོགས་ཟུར་བཀོལ་ནས་མ་

རྤེད། དངུལ་དྤེ་ཚོ་བང་མཛོད་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ཤྤེས་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད་དམ། མ་དངུལ་བང་མཛོད་ནས་གཏོང་གནང་
རྒྱུ་རྤེད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ལངས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་
གྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་རྩྱིས་འགོ་གྱིས་བསྐྱར་ལྡབ་ཕྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྤེས་ལ་བསྐྱར་ལྡབ་ཕྱིན་པའྱི་རྩྱིས་འགོ་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུས་
ཆོག་པ་བྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་དྤེ་ད་ལོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡང་གནང་བ་རྤེད། སྐྱྤེད་

ཆུང་བུན་གཡར་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསགས་དང་ལས་འཆར་བང་བསྱིགས་ནས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཡོངས་ཁབ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད་དྤེ། བར་ལམ་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།
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ཐུགས་ཕན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསོས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ངྤེས་པར་དུ་གསལ་བསགས་དྤེ་མཐྱིལ་

ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། གསལ་བསགས་དྤེའྱི་ནང་ལ་གན་རྒྱ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་འདྤེམས་
ཀ་ཡོད་པ་འད་པོ་བས་ནས་གསལ་པོ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་ལས་དོན་བཟང་པོ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་དྤེ་བང་རྒྱུར་

ཐྤེ་ཚོམ་སྐྱྤེས་ཏྤེ་འདྤེམས་ཀ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་གང་འདྤེམས་དགོས་པ་ཡོད་དམ། དྤེ་ང་ལ་ཆ་རྐྱྤེན་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག
ཕ་གྱིྤེར་ཆ་རྐྱྤེན་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་སྐུ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་མཁན་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག དྤེར་བརྤེན་མཇུག་མ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གྱིས་གསལ་བསགས་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྤེ་རྤེ་གྱིས་རྤེ་ཀློག་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་

ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལྤེགས་སྤེལ་ྤེས་འགོག་ཅྱིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་དང་

ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་དོན་གནང་བ་ཚང་མ་ལ་ལྤེགས་གསོ་བསགས་བརོད་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཡང་

བསྐྱར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁ་སང་ྤེ་ཆར་སུད་ཚོང་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་
སྤེལ་རྒྱུའྱི་མངའ་སྡྤེ་ ༡༨ ལ་ཕག་བྱིས་གནང་འདུག དྤེ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། ) སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་སུད་ཚོང་གྱི་འབྤེལ་བ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད། སུད་ཚོང་ད་ལྟ་མངའ་སྡྤེ་ ༡༨ དྤེ་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ནང་སྱིད་ལས་

ཁུངས་ལ་ཕག་བྱིས་གནང་བ་དྤེ།ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གསུངས་སོང་ངོ། ) ལགས་སོ་སྐུ་ངོ། དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། བར་
ལམ་ནས་ང་ཚོ་དགུན་ཁ་སུད་ཚོང་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།

བོད་པ་ས་ཁུལ་ཡོད་ས་

མམ་དུ་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་མཁན་ཚོས་བོད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་གཅྱིག་པ་བས་ཏྤེ་དགུན་ཚོང་

རྒྱག་པར་ཡོང་ནས། ས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་འགམ་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་མཁན་ཚོ་བས། བོད་པ་ཚོའང་བས་
ནས། ཁོམ་ས་གྱིས་དྤེ་ནང་ཁུལ་དཀའ་རོག་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་ས་གནས་རང་ལ་ཟླ་བ་ ༡༢ ཚོང་རྒྱག་བསྡད་མཁན་ཚོས་

རོག་ད་བརྩམས་ཏྤེ་འདྱི་ཟླ་བ་ ༤ ལ་ཡོང་བ་བས། ང་ཚོས་ཁལ་བརྒྱབས། ང་ཚོ་ལོ་ཆ་ཚང་བསྡད་མཁན་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ཀྱི་འདུག་ཅྤེས། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འབྤེལ་ཡོད་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཁོ་རང་ཚོ་ནས་རྒྱབ་
གྤེར་ཕུལ་ནས་སྐུ་ངལ་ཏོག་ཙམ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་སྟྤེ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ཕལ་

ཆྤེར་བཟོ་ཐབས་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནང། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཕག་ལས་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག་ཅྤེས་
དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དོན་ཚན་གཞན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ལྷན་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཞུ་གྱི་མྤེད།

རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༤ དྤེ་ཡག་ཐག་ཆོད་རྤེད། ད་ལྟ་ Rajpur བཟོ་གྲྭའྱི་ྤེ་འཁོར་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་གཅྱིག་ཕལ་ཆྤེར་མ་སུ་རྱི་

ཁྱིམ་ཚང་ཁོངས་ལའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ང་
རང་གྱི་ངོ་ཤྤེས་པ་དྤེ་འད་ཕྱིན་ནས་དངོས་ཡོད་རང་རྒས་འཁོགས་ཚོ་ཁོག་པ་བཤལ་ཏྤེ་བཙོག་པ་མང་པོ་བཏང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་
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ཞལ་ལག་མ་སྤྲད་པ་དྤེ་འད་ཡང་འདུག བཙོག་གཅྱིན་དྤེ་ཚོ་གཟུགས་པོ་ལ་འབར་ནས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོ་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཚོ་ཕྱིན་ནས་
བཀྲུས་ནས། དངོས་གནས་ཁོ་རང། དྤེ་ང་ལ་གང་ཟག་དངོས་སུ་ངོ་སྤྲོད་དགོས་ཡོད་ནའང་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་ཆོག་པ་དང་།

གནས་

སྟངས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུག ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།
བར་བར་ལ་དྤེ་འད་ཡོང་བསྡད་མཁན་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ང་ཚོའྱི་ཁབ་
ཁོངས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ནན་ཏན་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ལ་ད་རྤེས་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལས་ཤག་དྤེ་འད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འདུག ྤེ་བའྱི་ཆར་ལས་

ཤག་བརྒྱབས་ཚར་བ་དྤེ་ཚོའྱི་སྒྤེའུ་ཁུང་ནང་ལ་ཆར་པ་རྒྱག་དུས་ཆུ་འཛུལ་བས། སྒྤེའུ་ཁུང་ཕྤེ་ཡང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཆུ་ཡང་
ཚུར་འཛུལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་ཁང་པ་རྒྱག་མཁན་
ལ་དང་པོ་ནས་ཆར་དུས་ཆྤེ་བའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ལས་ཤག་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་།

ལས་ཤག་གསར་པ་

བརྒྱབས་ཚར་བ་དྤེ་ཚོ་ལས་ངྤེས་པར་དུ་སྤུས་དག་ཡོང་རྒྱུ་དང་དམ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ད་ལྟ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བསྡད་མཁན་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་ས་རྤེད།

དྤེ་ནས་བར་ལམ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་པ་རྤེད། ར་རམ་ས་ལ་རྤེད། ཨོ་རྱི་ས་རྤེད།

སྤེལ་ཀོབ་རྤེད། སྱིམ་ལ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ྤེ་བའྱི་ཆར་སྤེལ་ཀོབ་ཀྱི་ས་ཆའྱི་
དཀའ་ངལ་དྤེ་ཞུ་གཏུགས་ཀང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཞུས་གནང་འདུག

ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཚུར་

དགོས་ཀྱི་རྤེད་མདོག་མདོག་བས་ནས་ྤེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པ་དང་མམ་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྟྤེ། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོ་ཡོངས་རྫོགས་

ཀྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཐོག་ཡོད་དམ། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ལས་འཆར་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་
ལ་ལྤེགས་གསོ་བསགས་བརོད་དང་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་མྱི་ཁོ་རང་གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་ལྤེགས་གསོ་བསགས་བརོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཟྤེར་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལྤེགས་པ་ལ་ལྤེགས་པ་མ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཁོ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ནམ་རྒྱུན་མ་གསུངས་པ་དྤེ་རྱིང་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ལྱིད་ཁོག་ལྱིད་བ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་པ་ནང་བཞྱིན་ལྱིད་ཁོག་ཆྤེ་བ་རང་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ནས་ཐུགས་རྤེ་

ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁྤེར་མཁན་ཚང་མ་ལ་ལྱིད་ཁོག་ཆྤེ་བ་འད་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་
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ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་

བསགས་བརོད་ཀྱི་ཚིག་གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོ་ལས་བྤེད་ནང་ཁུལ་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ལ། སར་ལས་ལྷག་པ་གནང་དགོས་པ་
གཅྱིག་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་གྲུབ་འབས་དྤེ་འདོན་ཐུབ་པ་བྤེད་དགོས་རྒྱུ། དྤེར་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་
ཀྱི་འདུག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་འབོར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་

སྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་གཅྱིག་གནང་སོང། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྩྱིས་འགོ་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་ལྷག་པར་དུ་རྩྱིས་འགོ་གཅྱིག་སོན་མ་

ད་ལྟ་ནམ་རྒྱུན་ཟུར་བཀོལ་ནང་ཡོད་པ་གཅྱིག་དམྱིགས་བསལ་ནང་སྤེབས་བསྡད་པ། རྩྱིས་འགོ་གཅྱིག་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་ཕར་
འགོ་དགོས་མཁན་དྤེ་འདའང་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ནམ་རྒྱུན་དང་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ཚུར་བསྤེབས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་
ཤྤེས་གནང་རྒྱུའྱི་ཁོངས་ལ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསྐྱར་བལྡབ་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། བསྐྱར་བལྡབ་གསུང་ཡོང་དུས། ངའྱི་དན་ཚོད་བྤེད་

པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བོན་པོའ ་ི གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གསུང་གྱི་མྤེད་དམ་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ཟླ་ ༩
གོས་ཚོགས་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ས་ལོ་ང་ཚོའྱི་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་སྐབས་ལ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་གཞྱི་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་སོན་མ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ། ཡྱིན་ནའང་སྦྱྱིན་བདག་བཙལ་རྒྱུ་དང་རོགས་

ཚོགས་བཙལ་པ་བས་ནས་ལྷག་པ་འདྱི་འད་འདྱི་འད་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་མངགས་གནང་པ་རྤེད། དོགས་འདྱི་
གནང་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཅྤེས་དོགས་འདྱི་གནང་སོང། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱིས་
བས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་གཅྱིག་སྡུད་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་གྲུབ་འབས་མ་སོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད།

བཀའ་གནང་ཡོང་དུས་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་གཞྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་རོགས་རམ་མ་རག་ནས་ལྷག་ཡོད་
པ། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་དགོས་ངྤེས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས།

ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དགོས་ངྤེས་ཅན་ཡོད་པ་གང་འད་གང་འད་

འདུག་དྱིས་དུས། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སྐུ་
ངོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་ཡང་དྤེ་འད་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་
བདྤེ་སྡུག་ཞུས་པ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཕལ་ཆྤེར་ས་བགོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལའང་ཕལ་ཆྤེར་ཁ་གསལ་གྱི་

འདུག་བསམས་བསམས་འད་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག དངུལ་དྤེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ནང་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་
གནང་བའྱི་དངུལ་འབོར་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ནང་གསལ་བསྡད་ཡོད།

དྤེས་མ་འདང་བའྱི་དངུལ་འཕྲོས་དྤེ་རྩྱིས་འགོ་གཞན་

གཅྱིག་ནང་ལ་བསྤེབས་བསྡད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་བས་ན་རྩྱིས་འགོ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་
སྐབས་དྤེ་ལ་གསལ་དུ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དྤེ་ནས་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་

ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་གནང་ནས་གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་སོན་སྐབས་ནས་ལྷན་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་སྟྤེ་ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་བུན་

གཡར་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་བསྐྱར་བཅོས་བཏང་འདུག དྤེའྱི་ནང་གནད་འགག་འདྱི་འད་འདྱི་འད་ལྷག་བསྡད་འདུག་ཞྤེས་བཀའ་གནང་

སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཕན་ཐོགས་པོ་བྱུང་ལ། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་
མ་ལ་ངས་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཚམས་མཚམས་ལ་ང་ཚོས་མ་འགྱིག་པ་དང་ཆད་པ། ལྷག་པ་ལས་

ཀ་བྤེད་བཞྱིན་པ་དྤེ་འད་ཚགས་ཚུད་དུ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཐད་ཀར་ཞལ་པར་དང་ཡྱིག་
འབྤེལ་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་གནང་རོགས་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་
འབྤེལ་བ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་ནོར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཀང་བྱུང་སོང། སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་དང་

འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་གསལ་བསགས་དྤེ་ད་དུང་ཁ་གསལ་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་ལ། དྤེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ག་རང་ཞུ་ཆོག་པ་བྤེད།

ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་

ནའང་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་མང་མང་ཞྱིག་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།
བཤད་ཀྱི་ཡོད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་རྤེས་གོ་སྐབས་འདྱི་

བངས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ང་ཚོའྱི་ན་གཞོན་
རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བུན་གཡར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་འདོད་

ཡོད་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་། དགའ་པོའ ་ི ཐོག་ནས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞྱིག ཚད་ལྡན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་དགོས་མཁོ་ལ་བལྟས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་

ཤག་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་འགྱུར་བ་ཡོད་ས་གཅྱིག་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁབ་ཚད་འད་པོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན།

དྤེའྱི་སོན་ལ་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཁབ་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཐོར་མྱི་མང་ལ་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས། ང་ཚོ་འདྱིར་ཕལ་ཆྤེར་ཀ་
རོར་སྒང་གསུམ་ལ་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ཆ་བགོས་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་གསུངས་

ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་ལ་དྤེ་འད་གསུང་མཁན་བྱུང། ཁ་ཐོར་མྱི་མང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ངྤེས་པར་དུ་
ཐོབ་ཐང་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཁ་ཐོར་མྱི་མང་ནང་ནས་ར་རམ་ས་ལ་བཟོ་འད་པོ་ཡྱིན་

ནའང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་དྤེ་འད་ངྤེས་པར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་འཆར་

ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ད་ལན་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བུ་ལོན་
བང་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ལས་ས་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཞུང་གྱི་བུ་ལོན་གཡར་བཞག་པ་དྤེ་ཚུར་ལོག་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལྤེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ལམ་ཁའམ་བདམས་ཀ་དྤེ་རྱིམ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་

སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བས་ཏྤེ་རྱིམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
སྒོ་ཕྤེ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡར་ལངས་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ལྤེན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།
དཔྤེར་ན་ང་ཚོའྱི་མྱིག་གྱི་འགམ་ལ་མཐོང་བ་གང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ན།
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དྤེ་བསྐྱར་བཅོས་མ་བས་སོན་ལ་ངྤེས་པར་དུ་མྱི་

གྱིས་འགན་ལྤེན་ཁག་ཐྤེག་སྡོད་མཁན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཏྤེ་

གཞུང་ཞབས་ལས་བྤེད་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབོར་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥% ཞྱིག་སོ་སོ་ལ་གསོག་དངུལ་
ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལས་བྤེད་དྤེ་ག་རང་གྱིས་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་ལ་འགན་ལྤེན་ཁག་ཐྤེག་བྤེད་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་

གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ལས་བྤེད་ནང་ནས། ང་རང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་ནང་བཞྱིན་དང་
སོབ་ནང་ཡོད་མཁན་དང་དྤེ་འདའྱི་སྐུ་མཆྤེད་ཡོད་མཁན། ངའྱི་ཟླ་བའྱི་ཕོགས་ནས་དངུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་མར་བཅག་ན་འགྱིག་གྱི་

ཡོད་ཟྤེར་ནས། དྤེ་འདའྱི་སྤུན་མཆྤེད་ཐོག་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་ཁུངས་དངུལ་
གང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་དྤེ་ལ་ཕར་འབྤེལ་བ་བས་ནས་ཟླ་བ་ལ་མར་གཅོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་བས་ནས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སྐྱྱིད་སྡུག་ཅྤེས་

མྱིང་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་གཅྱིག་བས་ན་དྱི་བ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ས་མཚམས་བཞག་ས་གང་དུ་འཇོག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། དྤེ་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་བ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་བསམས་བས་
ནས། ཚོགས་པ་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གྤེར་ཕག་བྱིས་དྤེ་འད་གནང་ནས་ཁོ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་བུ་ལོན་སྤྲོད་རོགས་ལབ་ནས་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕར་གཏོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཚོགས་པ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚད་ལྡན་གྱིས་ཕུགས་བརན་པོའ ་ི ཕ་གྱིར་

གཟུང་ས་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་དྤེ་ངའྱི་ཁུངས་ཡྱིན། ཁོ་ལ་བུ་ལོན་གཡར་རོགས་གནང་། ཁོས་བུ་ལོན་དྤེ་མ་
གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་འཁྤེར་མཁན་དྤེ་ཚོགས་པས་འཁྤེར་གྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལམ་ཁ་སྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེ་

ཡང་འགྱུར་བ་དྤེ་འད་ཕྱིན་པ། དུས་ཚོད་མང་པོ་ལྤེན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་དྤེ་རགས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོ་
བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱིས་མཁྤེན་པ་གཅྱིག་དང་དོ་སྣང་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་འགན་ཁྤེར་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་མྱི་མང་གྱིས་ཁ་གསལ་པོ་མཁྤེན་པ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ལས་
འགན་རྤེད་ལ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་ནས་རྤེ་འདུན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་ངྤེས་པར་དུ་བསྟར་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

སུད་ཚོང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་སྒང་ལ་མར་མ་འབབ་སོན་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡང་

བསྐྱར་གཅྱིག་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུས་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཐོག་ནས་མངའ་སྡྤེ་སོ་སོ་ལ་མར་ཡྱི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེའྱི་ཐོག་དང་རྒྱ་

གར་དབུས་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རྐྱང་པ་མ་རྤེད། ཁ་སོན་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཐོག་
ནས་ཀང་སྙན་སྤེང་གནང་སོང་ལ། ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཐོག་ནས་རྐང་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ། སྐུ་ངོ་བསྟན་པ་ལགས་
རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དྲུང་ཆྤེ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁུར་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་

བཞྤེས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་ནུས་པ་བསྱིགས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རྐྱང་རྐྱང་གྱི་

ཡྱིན་པ་བཟོ་བས་ན། དྤེ་ཡང་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འད་བྱུང་སོང། གནས་སྟངས་ཁོ་རང་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བོ་ཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་དྤེང་སང་ང་ཚོ་སུད་

ཚོང་བརྒྱབ་ས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ནང་ཁུལ་དང་ཏོག་ཙམ་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ། བོད་རྱིགས་ཡྱིན་མཁན་གྱི་བོད་པ་
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རང་མྱིན་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་དང་ང་རང་ཚོའྱི་བར་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་མཐོ་ཙམ་དམའ་ཙམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་
ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་འདྱིར་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས།

དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་མཚམས་

མཚམས་ལ་ས་གནས་ལ་སྐུ་ཚབ་གཏོང་དགོས་ས་དྤེ་འདར་སྐུ་ཚབ་བཏང་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་སོབ་གསོ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བསྐྱོན་དགོས་པ། ཡ་རབས་
བཟང་སོད་དང་མཐུན་ལམ་ཐོག་ནས་ཕར་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་འད་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ང་ཚོ་ཡྱིན་

ནའང་གང་དག་དག་གྱིས་ལས་བྤེད་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དྤེ་ནས་ད་ལྟ་རཱ་ཇྱི་པུར་རྒས་གསོ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འདྱིར་བཀའ་

གནང་བ་དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་དྤེ་འད་དཔྤེ་སྱིད་ཐོག་མྤེད་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་
རྱིང་རང་ཚོགས་འདུ་འདྱི་གོལ་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ང་ཚོས་འབྤེལ་ཡོད་ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་གནས་སྟངས་

གང་འད་རྤེད་འདུག་དང་མྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་བལྟས་ནས། རྤེས་མ་གོས་ཚོགས་སྐབས་
དྤེ་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་རྤེད་འདུག་གམ་ཞྤེས་ཏན་ཏན་རང་ཡར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་

ཀར་ལྟ་སྐྱོང་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་གཅྱིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཟུར་དུ་གཞག་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ལས་ཤག་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐད་ནས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་གོ་བསྡད་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དོ་སྣང་ཆྤེ་རུ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཨར་པོ་ག་རྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཨར་པོའ ་ི ཐོག་ལ་
མང་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། འགན་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཡར་རྒྱུགས་མར་རྒྱུགས་བས་ནས་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་ངས་

འདྱིའྱི་སོན་མ་གཅྱིག་ཞུས་མོང་། སོ་སོའ ་ི རང་བདག་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་པ་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བདག་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུར་ཏོག་
ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འདྱི་ཁབ་ཆྤེན་པོ་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་དང་།

ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་བས་ནའང་མཚམས་རྤེ་ཉུང་ཉུང་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་ལ་ཁག་དཀྲྱིས་
ནས་བཞག་ན་གང་ནས་འགྱིག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཤག་འདྱི་དང་འདྱི་ལ་སྐྱོན་འདྱི་དང་
འདྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་སྟབས་བདྤེ་པོ་འད་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་འད་དན་གྱི་

འདུག ཡྱིན་ནའང་ངྤེས་པར་དུ་གོས་ཚོགས་རང་ནང་བཀའ་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་དྤེ་འད་
བཀའ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་ཆའྱི་རོག་གླྤེང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་

སོང། མང་པོ་གཅྱིག་སྒང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་ར་རམ་ས་ལའྱི་སྐོར་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། སྤེལ་ཀོབ་དང་
འབྤེལ་ནས་གཅྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞུ་འདོད་འད་ཞྱིག་མ་བྱུང། ལྷག་པར་དུ་
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ས་ཆ་དྤེ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་གྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ལ་སྤྲོད་བཞག་པའྱི་ས་ཆའྱི་ཁོངས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་ལྟ་སྱིམ་ལའྱི་གནད་དོན་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་

རང་རྤེད། དཀའ་ངལ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འཕྲད་བསྡད་ནས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཁང་ཐོག་ནས་བོད་པ་ནང་མྱི་ ༢༢༥ ལ་ order
དང་། མྱི་གཅྱིག་གྱི་ order མ་སྤེབས་ནས་གང་ལྟར་བོད་མྱི་ ༢༢༦ བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་

Sanjauli རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ Bus stand ལབ་བས། གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོ་དྤེ་འདའྱི་ནང་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་

ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་མ་ཟད་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་རྤེད། ཁ་སོན་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་

བས་པའྱི་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་བོད་པ་གཞྱིས་ཆགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ལ་
རོགས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཅྤེས་ཞུས་པ་དང་སགས་སྱིམ་ལ་དྤེ་དཔྤེ་མཚོན་འད་ཞྱིག་བཞྤེས་ནས་སྒོར་མོ་འབུམ་

༨༠༠

འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་དབུས་ས་གཞུང་གྱིས་ཀ་ལ་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རོགས་སྐྱོར་བཙལ་ནས་དངུལ་དྤེ་

རག་པའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་སྱིམ་ལའྱི་ Kusumti གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་ནང་ལ་འུ་ཐུག་པ་བྱུང་ན།
ཨར་ལས་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་འདའྱི་བང་འད་ཞྱིག་བསྱིགས་བསྡད་ཡོད། གང་ལྟར་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་བ་རྒྱུར་
ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདས་པའྱི་ལོའ ་ི ནང་ལ་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕག་ལས་གང་མང་ཞྱིག་གནང་བ་ལ་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་ྱིད་ཀྱི་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལོ་མང་པོའ ་ི སོན་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
ཞུས་ཀང་དཀའ་ངལ་དྤེ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་བསྡད་འདུག དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕག་

ལས་གནང་རྒྱུ་ལ་མཐུན་རྐྱྤེན་འདང་ངྤེས་བཞྱིན་པ་གནང་དགོས་འདུག་ཟྤེར་བ་དང་གཅྱིག སོན་མར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཕྱི་
ལོགས་སུ་ཕྤེབས་ན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་དམ་མྤེད།

དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་གནང་

དགོས་པ་འདུག འགན་ཆྤེན་པོ་དང་དུས་ཚོད་ངྤེས་མྤེད་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟབས། དྤེ་ཚོ་ལ་དབང་ཚད་དང་མཐུན་རྐྱྤེན་ཡག་
པོ་དགོས་འདུག དྤེ་ཚོ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འཐུས་ཤོར་དྤེ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་
མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལས་བྤེད་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་གྱི་
ཞུ་དགོས་པ་མ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟ་སྒྲུབ་སོགས་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཀང་མྱི་མང་ནང་ལ་སོབ་

གསོ་སྤྲོད་དགོས་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ནས་མྱི་མང་ནང་ལ་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གསོ་ཉུང་དག་གྱི་འདུག འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་
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གྱིས་ནང་དུ་མཛད་སྒོ་ཞྱིག་ཡོད་ན་མཛད་རྱིམ་ཀློག་རྒྱུ་ལས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་བཀའ་མོལ་སོབ་གསོ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་

མཐོང་མ་སོང་། མྱི་མང་ལ་སོབ་གསོ་ཉུང་དག་ནས་འཐུས་ཤོར་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ག་ལྤེར་ལ་ཛ་དག་པོ་
ཆགས་དུས་ཚུར་ཡང་བསྐྱར་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། བས་ཙང་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་
གནས་པ་དང། སར་ལྷག་འགོ་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དང་དུས་ནས་དུས་སུ་སོབ་གསོ་མང་ཙམ་བསྐྱོན་རོགས་གནང་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་དང་།

ན་གཞོན་བུན་གཡར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསྐྱར་

བཅོས་གནང་བ་ཡྱིན་གསུངས་སོང། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། གཞོན་སྐྱྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བུན་གཡར་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀང་གཡར་དུ་
འགོ་སྐབས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུང་མཁན་འདུག དཔྤེར་ན་ན་ནྱིང་ངས་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་

ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། Physiotherapist གྱིས་ཀྱི་ད་ལྟ་དགའ་གདོང་དགོན་པའྱི་འཁྱིད་ལ་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་སྦྱོང་
བས་ནས་སོ་སོའ ་ི རྐང་པའྱི་སྒང་ལ་ལངས་འདོད་ཀྱིས་བུ་ལོན་ཞུས་སྐབས་རྩ་བ་ནས་རག་མྱི་འདུག སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་ར་
ས་ནས་མྱིན་སྟབས་རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོ་སོབ་སྦྱོང་བས་ནས་ཚང་མ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་
པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་རང་གྱིས་སོབ་སྦྱོང་གང་བས་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་འདོད་ཡོད་པ་དང།

དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོ་སོའ ་ི སྱི་ཚོགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་འདོད་ཡོད་པ་ཚོར་ཆ་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་སྙམ། ང་ཚོས་སྦྱྱིན་བདག་སོགས་གནང་བ་ལས་བུ་ལོན་གཡར་ནས་སོ་སོ་རྐང་པའྱི་སྒང་ལ་ལངས་རྒྱུའྱི་རོགས་སྐྱོར་གནང་
ཐུབ་ན་ལྤེགས་པ་འདུག་སྙམ། ཁོང་ཚོས་ཀང་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བས་ནས་བཙུགས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་གཞན་ལའང་རག་མྤེད་

པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་། ཆ་རྐྱྤེན་གཞན་གྱི་
ཐོག་ནས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐུབ་ན་དགྤེ་མཚན་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ལན་ལས་འཕྲོས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་མྱི་མང་ནང་ལ་སྤེམས་

ཤུགས་སར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་ཐོག་ལ་སྤེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ངས་གང་མཐོང་མ་

སོང། ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་ལན་ལ་ཞྱིང་ལས་འདྤེབས་ལས་ལ་བུ་ལོན་གཡར་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆྤེར་ད་ལོ་
གསར་པ་ཡྱིན་པ་འད། འདས་པའྱི་ལོ་ལ་དྤེ་འད་མཐོང་མ་སོང། འཆར་གཞྱི་དྤེ་གསར་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་ལས་འཕྲོས་

པས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཅྤེ་ན། སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱི་ས་ཆའྱི་ནང་ལ་གཞོན་སྐྱྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ལས་སྒང་ལ་དབྱིངས་ཞུ་
མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་སྤེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་མྱི་

མང་འདུ་འཛོམས་ནང་ལ་ཁོ་ཚོར་སྤེམས་ཤུགས་སར་ཐུབ་ན། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་འདུག དྤེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་
རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་སྤེམས་འཚབ་ཀྱི་གནད་དོན་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་གསུངས་གནང་
སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ད་ལྟ་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་དོ་སྣང་མ་བས་པ་དང་ཐབས་ཤྤེས་མ་བས་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད།

དུས་རྒྱུན་དུ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ག་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ས་གནས་
རྤེ་རྤེ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་པ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་སོན་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་བཀའ་མོལ་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་ཀང་བཀའ་གནང་སོང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ས་ཐག་ཐག་གཏོང་དགོས་

གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ཀང་མོས་མཐུན་ཡོད། མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་སྡུག་ལ་ལྟ་ཐུབ་མཁན་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་
མཐུན་སྱིལ་བཟོ་ཐུབ་མཁན། བོད་མྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་བྤེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་

དུས་ཡྱིན་ནའང་སྤེམས་ལ་བཞག་ཡོད། ངས་རག་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་བྤེད་ཀྱི་

ཡོད་ཞུས་བསྡད་ན་རན་པོ་མྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་ང་ལ་ཡོད་དུས། མྱི་མང་གྱི་ལས་དོན་ཆྤེད་སྒོ་ག་དུས་
བརྡུང་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། མཚམས་རྤེ་ས་གནས་ལ་ང་ཚོ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་འདོད་པ་ཆ་ཚང་མ་

ཁྤེངས་པ་དྤེ་འདའང་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་དང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡོངས་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
དང་སགས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གསོ་གནང་ནས་ངྤེས་པར་དུ་ར་རམ་ས་ལ་དང་སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་

ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཁོ་ན་ལ་མ་བསྡད་པར། མྱི་མང་ཡོད་སར་མར་ཕྱིན་ནས་འགན་འཁྤེར་བ་ཡྱིན་ན། གྱི་བརར་བ་དང་གཅྱིག་པ་རྤེད།

ཡག་པ་དྤེ་ཚོ་འདོན་དགོས་ཀྱི་རྤེད། འགོ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། མཚམས་རྤེ་དུས་
ཐོག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་དང་། མཚམས་རྤེ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ལ་བརྤེ་དགོས་པའང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཐུགས་རྤེ་དང་ཚོར་སྣང་མྤེད་པ་གང་ཡང་མྱིན། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་མུས་
ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྤེད་ངྤེས་ཀང་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་ས་གནས་གཞན་ཞྱིག་ལ་

ཕྤེབས་དུས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྐོར་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་འད། དྤེ་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཞྱིག་སྤེབས་ཀང་མ་ཕྱིན་པ་འད། དྤེ་ཚོའྱི་
སྐོར་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས་སུ་བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཐོག་རྣམ་པའྱི་དགོངས་འཆར་

རོགས་ནས་གནང་ན་དན་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་དང་ལས་དོན་གང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སྱིར་བཏང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་
ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་བདྤེ་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཀང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ང་ཚོའྱི་ཧ་གོ་བའྱི་ནང་ལ་
མྤེད་ཀང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བྤེད་ཆོག་པ་ཞུ།

ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་མྱི་མང་ལ་སོབ་གསོ་ཉུང་དག་འདུག་བཀའ་གནང་སོང། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་

ལའང་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡྱིན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ལའང་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཟྤེར་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་
པ་མ་རྤེད་ལ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོགས་འདུ་དང་བསྟུན་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཟབ་སྦྱོང་ྱིན་མ་

གཅྱིག་གྱིས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ ་ི མྱི་མང་ལ་སོབ་གསོ་བསྐྱོན་དགོས་པའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་
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བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་བས་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་མྱིན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་པ་འགན་འཁྤེར་གྱི་ཡྱིན།

བུ་ལོན་གཡར་མཁན་ནང་ནས་ Physiotherapist གྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་མདུན་ལ་

བསྤེབས་མ་སོང་། ཕལ་ཆྤེར་ས་གནས་ནས་བཀག་མྱིན་ནམ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ།
ཚུར་ལོག་དགོས་པ་དྤེའང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས། ཕལ་ཆྤེར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་རང་ཁུངས་མྱི་མང་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིག་
དགོས་པ་ཡོད། ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་ཡྱིན་མྱིན་ལབ་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ནང་ལ་འགོ་དུས།
བསྡད་དགོས་པ་ཞྱིག་གསལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད།

ས་གནས་དྤེར་ལོ་ལྔ་

མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་སངས་ཐབས་ལ་གང་འད་འདུག

ཡྱིན་ནའང་

physiotherapist སྐོར་ནས་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ལ་བརྩད་གཅོད་བས་ནས་མས་མོང་ལྤེན་རྒྱུ་མྤེད་དམ་སྙམ།

གོང་དུ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱིས་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་

པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་གསལ་པོ་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱིས་ནས་རྒྱུན་འཁོང་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཞྱིང་

འདྤེབས་ལས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཟུར་དུ་ཐྤེངས་མང་པོ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས། སོ་ནམ་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་མཐུན་རྐྱྤེན་སྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱྤེས་དྤེ་ཚོ་སོ་ནམ་ལ་དབྱིངས་སྤེབས་དགོས་པ་ལ་
ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་འདུག་ཟྤེར་དུས། གཅྱིག་དྤེ་བུན་གཡར་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ལའང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དགོངས་འཆར་དྤེ་འད་བྱུང་

བ་རྤེད། དྤེ་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་གཞོན་པ་ཚོའྱི་མམ་རུབ་བྤེད་ནས་ཞྱིང་ཁ་བཏབ་མཁན་ཚོར་ངོས་ལྤེན་དང་སྤེམས་ཤུགས་
སར་དགོས་འདུག་ཞྤེས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཏོན་པའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་ཚོ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ྱིན་མོ་ལ། སོ་ནམ་ལས་གཞྱི་དངུལ་བུན་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་
སྟོན་ཞྤེས། སོ་ནམ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་བུན་གཏོང་ཐད་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡང་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ཡོད། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིང་ཆུ་འདྤེན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི། གལ་སྱིད་ཞྱིང་པ་གཅྱིག་གྱི་དངུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་ ༢༠༠,༠༠༠ བར་དུ་
རག་གྱི་ཡོད་པ། མྱི་གྱིས་ལས་ལྷག་པས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་ ༣༠༠༠༠༠ བར་དུ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ། དྤེ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་ཚང་
མ་འདྱི་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གཞོན་སྐྱྤེས་གྱིས་གསུམ་མམ་རུབ་ཀྱི་

ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་ཡོད་པ། སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱི་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་མཁན་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ཁའྱི་ཨྤེ་ཀར་ལ་
བརྩྱིས་ནས་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་ཡོད་པ། དྤེ་འདའྱི་སྐོར་མང་པོ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་ལ། དྤེ་བཞྱིན་ད་རྤེས་སོན་
རྩྱིས་ནང་ལའང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚོས་ཐུགས་འཁུར་བཞྤེས་ནས་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བས་ནས། ད་རྤེས་ང་ཚོས་དངུལ་མ་
ཉུང་བ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུར་འཁྤེར་བསྡད་ཡོད། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་སྱིག་

གཞྱི་དྤེའང་ཐོན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ལས་གཞྱི་འགོ་བརྩམས་རྒྱུར་ལས་བྤེད་ཚང་མས་ཨང་བསར་ག་
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སྱིག་བས་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་བྱུང་ན། རྱིམ་པ་བས་ནས་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་
རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་སྐོར་ལ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དམྱིགས་བསལ་སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཆོག སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་རྤེ་གྱིས་གཅྱིག་ཡོད། དགུ་བཅུ་
གོ་གངས་ནས་ཁང་པ་མ་རག་པ་དྤེ་དག་ཐད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ྱིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་

སོང་། གནས་སྟངས་དྤེ་ལོ་མང་ཕྱིན་པ་རྤེད། ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། ཁོང་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནང་སྟངས་
གནང་ལུགས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་གནང་བ་དྤེར་བསམ་བོ་བཏང་

སྐབས་ངའྱི་གོ་སྟངས་ལ། སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་སོ་ནམ་ནང་ལ་མ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་
ནའང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་གོ་བསྡད་འདུག ད་ལྟའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་སྱིད་བྱུས་རང་

ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་སྐྱྤེས་སོང་། ནོར་འདུག་ན་བཀའ་གནང་རོགས་གནང། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ག་རྤེ་གནང་ནའང་དྤེར་
མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་དུས་དངོས་གནས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག

རོགས་རམ་གནང་བ་དྤེ་

གཞུང་གྱིས་མྱི་མང་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས་བསགས་བརོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ག་རྤེ་བས་ནའང་དྤེར་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་གསུང་དུས་སྱིད་བྱུས་རང་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག

དྤེ་ནས་ཁ་སང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞྱིག་སྟོན་པ་རྤེད། དྤེ་སྐབས་སུ་སྐུ་ལས་

བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཚོར་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། ངས་དྤེ་ཚོ་ལ་ངོས་ལྤེན་ཡོད། བསགས་བརོད་ཅྤེས་

པའྱི་ཚིག་དྤེ་ང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གྲུབ་འབས་གང་འཚམ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་ཀང་ཡོད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་
པའྱི་རྒྱུ་འབས་གཏམ་བཟང་གྱི་རྱིགས་གང་ཡོད་ནའང་ད་ལྟ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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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 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་
བཏང་འབྤེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་བཙན་བོལ་ཁོན་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མྱིག་གྱི་

མཐོང་གསལ་གྱི་གྲུབ་འབས་བཟང་པོ་ཐོན་པར་རང་ྱིད་ཀང་མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་ཡོད་སྟབས། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཕག་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། རྤེ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ལྷོ་ཕོགས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ཡོད་ཅྱིང་། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་གྱི་གསར་འབོར་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་དང་ཁང་པ་བསྐྲུན་ཐབས་བྤེད་པའྱི་

ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རྩྱིས་འགོའ ་ི ནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་གསར་འབོར་བ་དྤེ་ཚོས་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་བྤེད་བཞྱིན་འདུག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ལ་ད་ཡོད་གསར་

འབོར་བ་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གནང་འཆར་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་གཅྱིག་གསུང་རོགས། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དྤེ་ཚོ་
བཤད་དགོས་པ་དྤེ་འདའང་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག

དྤེ་ནས་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་རྒས་འཁོགས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་

བསམས་སོང་། འཚོ་ཐབས་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ལ་ཡོང་བསྡད་པ་དྤེ་འདའང་འདུག

ཁ་ཤས་དཔལ་

འབོར་ཡོད་ནའང་ལྟ་སྐྱོང་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱིས་བསྤེབས་བསྡད་པའང་འདུག སྐབས་ ༡༣ པའྱི་སྐབས་མ་ཐག་ལྟ་སྐྱོང་
བསྐྱར་ཞྱིབ་སྐབས་ས་གནས་སུ་སྐོར་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་མཐོང་བ་དྭང་ཟུར་མ་ཐག་སོགས་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་སོན་མ་དཀའ་

ངལ་ཆྤེ་བའྱི་སྒང་ལ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བསྡད་མཁན་དྤེ་ཚོ་རྤེད། ད་ལྟ་རྤེ་བ་བརྒྱབ་ས་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།
ཁོང་ཚོ་ལ་བལྟ་རོག་བྤེད་དགོས་དུས་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ལ་བསྤེབས་པ་དང་སྤེམས་ཤུགས་ཆགས་ནས་མྱིག་བཙུམ་འགོ་བའྱི་

གནས་སྟངས་དྤེ་འདའང་ཡོད་ས་རྤེད། ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཅྤེ་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དུས་
ནས་དུས་སུ་སྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འཚོ་བ་དང་། ན་ཚ། བསམ་བོ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ལྟ་རོག་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དྤེ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན། ང་གོམ་པ་བརྒྱབས་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་
ནང་ལ་བསྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་ནང་ལ་བསྡད་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་རྤེ་བ་ཞྱིག་བརྒྱབ་བསྡད་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འཕྲོད་
བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་དབུས་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ནས་ཐག་གཅོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་

ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མང་ཉུང་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ) ཏོག་ཙམ་
ཞུས་ན་བསམས་སོང་།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྩྱིས་དྤེ་ཡྱིན། དགྤེ་
བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྒས་འཁོགས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་སྐོར་ལ།

སྱིར་བཏང་གོང་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒས་འཁོགས་དྤེ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ནས། ང་ཚོ་མྱི་རབས་ཚོར་གང་ལྟར་བཀའ་དྱིན་

ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ཆ་ཁོང་ཚོ་རྒས་འཁོགས་ཡྱིན་ཙང་རྤེ་བ་རྒྱག་ས་དྤེ་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་
ལས་གཞན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕྲུ་གུའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས། སྱིར་བཏང་གཞོན་གཞོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡར་
རྒྱུགས་མར་རྒྱུགས་བས་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒས་འཁོགས་ཚོ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཚོ་ཡར་རྒྱུགས་

མར་རྒྱུགས་བྤེད་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ག་ཚོད་ཡོད་ན་དྤེ་
དང་། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱིས་གྤེར་བསྡད་པ་དང།
སྒྤེར་གྱིས་གྤེར་བསྡད་པ་དྤེ་འད་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དང་བསྡུར་ཚད་བངས་ནས། ལ་ཆས་རྤེད། འཚོ་བ་རྤེད། བསམ་

བོ་མ་ཕམ་པའྱི་སོབ་གསོ་རྒྱག་སྟངས་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧྤེ་བག་ག་ཚོད་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་
གནང་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དྤེ་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དུས་

ནས་དུས་སུ་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ལ། མྱི་སྒྤེར་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ཕར་འབོད་སྐུལ་གནང་

ནས། རྒན་སྐྱོང་དང་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དང། སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཕྱི་བྤེད་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་དུས་ནས་དུས་
སུ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས།

དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གུང་སྤེང་གྱི་སྐབས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྱིགས་

ལམ་སོབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྤེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། སྤེམས་ཁམས་བོ་སྦྱོང་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འདའྱི་ལས་འཆར་
མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་རྒས་འཁོགས་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་གྤེར་རྒྱུའྱི་

འཆར་གཞྱི་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་འདའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
རྒས་འཁོགས་ཚོ་ལ་གང་ཡག་ཡག་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དང་།

དྤེ་ཡྱིན་ཙང་སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་

ཚད་ལྡན་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་སྱིར་ཞུ་རྒྱུ་

གཅྱིག་དང། དྤེ་ནས་བྤེ་བག་ཏུ་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དུ་རྒས་གསོ་ཁང་ཁ་ཤས་ལ་ལྟ་སྐྱོང་
བྤེད་རྒྱུ་ལ་ཚད་ལྡན་མ་རྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་འོག་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྤེད་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས།
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དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཞུ་

བསྡད་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

བས་ཙང་སོན་མ་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་

ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་གྲྭ་ཚང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ནང་སྱིད་ལ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་དང་།
མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་

ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་ནས་ངས་དྱི་བ་དྤེ་མམ་དུ་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 ༡༩༥༩ དང་དྤེའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་སྤེབས་མཁན་གྱི་གས་ནང་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་མ་རག་པ་བས་ནས་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འགོ་བཞྱིན་པ་གཅྱིག་དྤེ། ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་དུད་ཚང་ ༡༡༦ ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

༡༡༦ གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། སྱིར་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་
རྤེད་འདུག

ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོའ ་ི ནང་གྱི་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ལ་བརྩྱིས་ནས།

དྤེ་ལ་གནང་

ཐབས་ག་རྤེ་འདུག བྤེད་ཐབས་ག་རྤེ་འདུག དྤེར་བལྟས་ནས། གང་ལྟར་ ༡༡༦ ནང་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མ་ཐག་ཡྱིན་པའྱི་དུད་
ཚང་མང་པོ་ཞྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལྷག་འདུག དྤེང་སང་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད་ལ། ཨར་ལས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་

དངུལ་རོགས་སྐྱོར་རག་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག འབྤེལ་ཡོད་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་
ཆྤེས་གཙོས་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་དང་གོ་བསྡུར་བྱུང། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་བཀའ་
བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བས་ནས་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དུད་ཚང་ ༡༡༦ གྱི་ཆྤེད་དུ་ས་ཆ་དྤེ་ག་

རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེའྱི་འགོ་སོང་བཏོན་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འཚོལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་དང་། ད་ལྟ་མངའ་སྡྤེ་
གཞུང་གྱིས་ས་ཆ་བོགས་གཡར་བཏང་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དུད་ཚང་ ༡༥༤ ཡྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་དྤེ་ལ། བོད་
པའྱི་ནང་ནས་དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་སོ་སོའ ་ི ཁང་པ་ཁང་བདག་མྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་ཡོད་ནས།

ཡང་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་

སྟངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས། སོ་སོའ ་ི མྱིང་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། གང་ལྟར་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་
ཁྤེད་རང་ཚོ་མམ་དུ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་ཞྤེས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལས་

ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེས་གནང་ནས་དུད་ཚང་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་གྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་སོན་ནས་རྒྱ་
གར་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་སྒོར་མོ་འབུམ་ྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ ༢,༨༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་རོགས་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་

བཞྤེས་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་སྒོར་མོ་འབུམ་དགུ་ ༩༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་ནས་གང་མགོགས་མགོགས་ཀྱིས་
མར་ས་གནས་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སོང།

བཀའ་འཁོལ་དྤེ་དག་གྱི་རྱིགས་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
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དངུལ་འབོར་གཅྱིག་པུ་ལ་ཕན་དང་ཕན། སྱིར་བཏང་སྒོར་མོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངུལ་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་པུ་

ལ་མ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་ལྟ་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་
བའྱི་སྡོད་ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་རོགས་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་
ཡྱིན།

གྱིས་པ་དྤེ་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་རང་ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་གོང་ལ་མངའ་སྡྤེའྱི་

གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་ཀང་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མར་སྐད་བཏང་ནས། བྤེད་སྟངས་བྤེད་ལུགས་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ ༡༡༦ སོན་མ་ནས་ཐོ་

ཡོད་པ་དང་། དྤེ་དག་གྱི་ནང་མྱི། དྤེ་བཞྱིན་རང་བདག་གྱི་ཁང་པ་མྤེད་མཁན། བོད་པའྱི་ནང་ནས་དངུལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་སྤྲད་ནས་ོ་
ཐུབ་མཁན། དྤེ་ཚོ་དང་མམ་དུ་ལས་འཆར་ཞྱིག་བཟོས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ཟྤེར་ནས། ྤེ་ཆར་རང་ལ་
བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱི་ནང་ནས་ས་ཐྱིག་རྱི་མོ་ Naksha Pass གནང་
རྒྱུ་རྤེད།

ལྷག་པར་དུ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གནང་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་གང་འད་གནང་དང་མ་གནང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ། ལྷན་ཁང་ནང་ནས་

བསམ་ཞྱིབ་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་རྱིམ་པ་བས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས། སྱིར་བཏང་མམ་དུ་བ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཚོ་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཨར་སྐྲུན་སུས་བ་རྒྱུ་

དང་། ཨར་སྐྲུན་བས་པ་ཡྱིན་ན་བྤེད་སྟངས་གང་འད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་ལྤེན་ས་དྤེ་ཚོ་གང་འད་དང་། ལྤེན་པ་ཡྱིན་ན་ལྤེན་སྟངས་
ལྤེན་ལུགས་གང་འད་ཡྱིན་པ། དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་བང་འད་པོ་ཞྱིག་བསྱིགས་དང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་

ཐོག་ལ་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་རང་གྱིས་གཟྱིགས་རོག་གནང་ནས་ Modalities དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དགོངས་

འགལ་མྤེད་པར་གྱིས། དྤེ་ཚོར་གཟྱིགས་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་ཚོགས་
འདུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སོན་མ་ ༡༩༨༦ ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྙན་སྤེང་ཞུས་འདུག་ལ། ད་ལན་

ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་ནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཐོབ་སྐལ་མ་རག་ནས་ལྷག་བསྡད་པ། ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ནས་
ཡོང་བའྱི་ནང་ནས་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད།

དྤེ་བཞྱིན་རྤེས་སུ་ཕྤེབས་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད།

ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཛ་དག་གྱི་

དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སྱིམ་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཆ་ཚང་
འད་པོ་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་ ༡༡༦ གྱི་ཨར་ལས་དྤེ་དག་ཡྱིན་ནའང། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བས་པ་ནང་
བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན།

ད་ལྟ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་གྱི་སོན་རྩྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཚོད་དཔག་མྤེད་ཙང་སོན་རྩྱིས་འདྱིའྱི་ནང་

ལ་ད་ལྟ་ ༡༡༦ སར་ང་ཚོས་ཨར་ལས་བྤེད་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་ཕྤེབས་པ་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་

སྱིད་བྱུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འཛིན་པ་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཡང་དག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་
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ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཁ་ཞྤེ་གྱིས་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།

དྤེ་ནང་

བཞྱིན་སྱིར་བཏང་ནས་མྱི་སུ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་སོབས་པ་ངོམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་སྱིད་བྱུས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་ཏན་ཏན་རྒྱག་གྱི་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སྙན་པོ་འདུག་ཅྤེས་བརོད་པ་ཙམ་གྱིས་སྱིད་བྱུས་སུ་

བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ། ཡང་དག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་
ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་དྤེ་བོད་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྐྱྤེ་ལྡན་ཐོག་མ་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་

ཏག་ཏག་འད་པོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དོགས་འདྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་སྙམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔྤེར་ན་འདྱིར་
ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་།

འགན་ཁུར་བའྱི་སྐབས་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་ང་ཚོ་སོ་ནམ་གཞྱིས་

ཆགས་ཁག་ས་བརན་དང་། སོ་ནམ་པར་ཞྱིང་ལས་བྤེད་རྒྱུར་དབྱིངས་འཕར་དགོས་པ། ས་ཆ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་

ཡྱིན་ན། ཡོང་འབབ་དྤེ་ཡྱིན་ལུགས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་རག་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་
སྒྲུབ་ཐུབ་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ལོ་གཅྱིག་ལ་ཨྤེ་ཀ་གཅྱིག་ལ་སྒོར་མོ་སྟོང་ཕྲག་བདུན། དགུ མང་

ཤོས་ལ་བཅུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཡོང་འབབ་བས་ནས། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ལྷག འདྱིའྱི་སྒང་ནས་གོང་རག་མཁན་དྤེ་
སུར་རག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། སྐྱོ་བ་དྤེ་ཚོ། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་བོ་ཁོག་དྤེ་མ་འདང་། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། དྤེ་སོན་

གྱི་གོས་ཚོགས་ཞྱིག་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་བསྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་ཁོམ་ར་ཡག་པོ་ཞྱིག དྤེ་ས་ཁོམ་ར་ཡག་པོ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག་ལ། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་འབད་བརྩོན་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོམ་ར་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་སྒང་

ལ་རྒྱུགས་དང་། ཁྤེད་རང་ཚོས་ཞོ་ཁོག་བཏབ་པ་དང། ཞོ་ཁོག་དྤེའྱི་ནང་ནས་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་དངུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཐོབ་

ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས། དྤེ་འདའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་བཟོ་ཐུབ་མ་སོང། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་
སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྒང་ལ་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ནང་མྱི་འད་པོ་ཞྱིག་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན།

ཕལ་ཆྤེར་ནང་མྱི་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ད་ལྟ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཁོན་གྱི་ཐོག་ནས་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་གྱི་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ཆགས་

ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་གཅྱིག་པུར་ང་ཚོ་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ལ་དྤེ་དག་གཅྱིག་པུ་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ལབ་
པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གཅྱིག་གྱི་གནང་ཕོགས་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ས་མ་རྤེད་སྙམ་པ་ཞྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་མཐོང་བ་རྤེད། དྤེ་
ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཞུས་ནས་ལྟ་སྐྱོང་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་ལ་རོགས་པ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་

འདུག ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། སྐྱྤེ་ལྡན་སྒང་ལ་ཕྤེབས་

རྒྱུ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་རྒྱུ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ཆ་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྒང་
ལ་མ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ལའང་ཐོབ་ཐང་ཆྤེན་པོ་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་
སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་ས་གནས་ལ་ཡོད་པ་དྤེ།
གཅྱིག་པུ་ཙམ་མྱིན་པར།

སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་སོབ་སྟོན་འད་པོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེས་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་

གལ་ཏྤེ་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་མཁན་མྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྡོད་

མཁན་གྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་སོབ་སྟོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་དྤེས་ཏན་ཏན་དྤེ་ལ་རོགས་
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སྐྱོར་བས་ནས་སོབ་སྟོན་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་ལམ་སྟོན་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་

བརྩྱིས་ནས་ལྷག་པར་དུ་ག་རྤེ་མཐོང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་སྒང་ལ་འགོ་མཁན་རྤེད་ཅྤེས་གཞུང་གྱི་རོགས་སྐྱོར་དྤེ་
གཅྱིག་པུར་བརྤེན་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཁུངས་འད་པོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེར་ང་ཚོར་བོ་འཚབ་ཆྤེ་

ཤོས་འད་པོ་བྱུང། དྤེ་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བ་རྒྱུ་འདུག་ཅྤེས་བལྟ་དུས། གཅྱིག་དྤེ་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་སར་ཟྤེར་
ནའང་རྤེད། ད་བར་དུ་གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་བཏང་མྤེད་ལ། མཐུན་འགྱུར་དྤེ་ག་རང་འབུལ་

གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ད་ལན་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་ནས་བས་ཏྤེ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་རུ་ཁག་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཞྱིང་པ་བཅུ་ཙམ་
ཞྱིག་སྐྱྤེ་ལྡན་སོན་ནམ་སྒང་ལ་འགོ་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོ་སོ་སོར་རུ་ཁག་གཅྱིག་བཟོས། རུ་ཁག་གཅྱིག་བསྐྲུན་ནས་དྤེ་
ཚོ་ལ་མ་རྩ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག སྐྱྤེ་ལྡན་གྱི་སོན་དང་དྤེ་ཚོ་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། ང་ཚོས་དངུལ་ཞྱིག་ཕུལ་ནས། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་ནས་

བཟུང་རུ་ཁག་ ༡༦ ཙམ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རུ་ཁག་དྤེ་དག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་
འཁོལ་དང་སགས་ངས་མྱིང་དྤེ་དག་མར་ཀློག་ཆོག་པ་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། གཅྱིག་བས་ན་རུ་ཁག་འཛུགས་
མཁན་དྤེ་དག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྤེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུར་ཕན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་རུ་ཁག་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་
ནམ་གྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་མཁན་མང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དང་སགས། དྤེ་ཚོ་ད་ལྟ་མོན་གྷོ་ལ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕུན་

གསུམ་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག མམ་རུབ་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག དང་བངས་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག ཐུན་མོང་སྐྱྤེ་ལྡན་

རང་འཚོ་རུ་ཁག ཤམ་བྷ་ལ་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག སྐྱྤེ་ལྡན་ཡར་ཐོན་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག བཀྲ་ཤྱིས་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་
ཁག སྱིད་སྐྱྱིད་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག གསར་གཏོད་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག མཐུན་པ་སྤུན་བཞྱི་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག

བསམ་གཏན་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག གངས་ལོངས་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག སྤྲོ་སྐྱྱིད་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག མྤེ་ཏོག་སྐྱྤེ་
ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག དྤེ་ནས་རུ་ཁག་བརྒྱད་པ། སོལ་རྒྱུན་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག་བཅས་བསྡོམས་པའྱི་ཞྱིང་པ་མྱི་ ༢༢༡ དྤེ་

ཡང་ལོ་གསུམ་ལས་མང་བ་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ། རུ་ཁག་རྤེ་རྤེ་བཙུགས་ནས་མྱི་རྤེ་རྤེ་ལ་ཕལ་
ཆྤེར་སྒོར་མོ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་དང་ྱིས་བརྒྱ་ྱིས་བརྒྱ་མྱི་རྤེ་རྤེའྱི་དོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཙུགས། དྤེ་ཡང་ཕུགས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་
དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མམ་དུ་ཡྱིན་ནའང་གན་ཡྱིག་འད་པོ་བཞག་ནས།

གལ་ཏྤེ་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་དྤེ་ཚུར་

ལོག་སྟངས་གང་འད་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་བྤེ་བག་པ་གཅྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས། མདོར་

ན་ངས་འདྱིར་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་བངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལྷག་
པར་དུ་འགན་ཡོད་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྦད་དྤེ་ཕར་བསྡུ་གསོག་འད་པོ་བརྒྱབས་

ནས་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྤེད། མཇུག་སྐྱོང་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་

འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བང་འད་པོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་
སྐྱྤེ་ལྡན་བཟའ་ཆས་ཐོན་འབབ་ལ་གོང་ཡག་པོ་རག་ན།

རང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་འགོ་མཁན་ཆགས་རྒྱུར་རྤེ་བ་ཆྤེ་བ་ཡོད་

ཙང་། དྤེ་ནས་ཁོམ་ར་སྐྲུན་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཞུ་བ་དང་། བསམ་བོ་བཏང་དང་གཏོང་
133

བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་རྤེད་དམ་ཞྤེས་སུས་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་དང་།

ངས་སྐད་ཆ་བཤད་

པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ངས་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་
རྒྱུ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་གནད་འགག་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་པ་རྤེད། གནད་འགག་ག་རྤེ་མཐོང་བ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ངས་དྤེ་
ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་སྱིག་གཞྱི་སྐྲུན་མཁན་དྤེ་དང་།

ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རང་ྱིད་ཀྱིས་ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་བྱུང།

ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་འད་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་མཐོང་བ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་མྱི་ཡྱིན་པ་འད་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཀྱི་འགམ་ལ་ཕར་སོང་ནས། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁྤེད་རང་ཚོ་རྒྱ་

གར་གཞུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་མྤེས་པོ་

བྱུང་སོང་ཞྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམས་ནས། སྐབས་དྤེའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་དབང་རྤེད་ལ། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་དཀོག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། ཏན་ཏན་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ངས་
ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་ཡུལ་འད་པོ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་

གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ང་
རང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ལ།

དྤེ་ཡྱིན་སྟབས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་འད་པོ་བརྩྱིས་ནས་

སྐབས་དྤེར་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ཆ་རྤེ་རྤེ་གྱིས་རྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་འད་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག གང་ལྟར་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་
བཟའ་ཆས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱ་གར་རང་གྱི་མ་ཐག་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་ལའང་དྤེ་
ག་རང་སྤྲོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་རླབས་ཆྤེན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཡྱིན་པ་དང། དྤེ་ཚོ་ལ་ང་
ཚོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་གནང་ནས་རོགས་སྐྱོར་

གནང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་བངས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་

མཁན་ནང་ནས། ད་ལྟ་སྤེལ་ཀོབ་ཁུལ་ལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་

ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ག་རྤེ་

བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ད་ཆ་ངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། ག་ལྤེར་ག་ལྤེར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱབ་ལོག་ནས་རྦད་དྤེ་གསར་
འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་རྤེད་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འདའང་ཡོད་ས་རྤེད། གང་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དངས་ཚར་བ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་

དྤེའྱི་རྒྱབ་རྤེན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་ཆ་ག་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་

ནའང་དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་ཐུབ་ན་ཁོ་རང་ཚོ་ལྟོ་གོས་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ག་པར་རྤེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་ཐུབ་
ཀྱི་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དན་ནས། སྤེལ་ཀོབ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གསར་དུ་འབོར་མཁན་དྤེ་ཚོ་སྤེལ་ཀོབ་ཁུལ་རང་ལ་ས་ཁང་
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རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་དྤེ་འད་བསྐྲུན་ཐུབ་ན་ཞྤེས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྤེ་བ་བས་པ་ནང་བཞྱིན་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་ཐྤེངས་གྱིས་
ཙམ་ཞྱིག་མ་གྱིར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན།

ད་ལན་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཏྤེ་གཞུང་ལ་གཞུང་གྱི་འཆར་

གཞྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་ས་ཆ་ཡར་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་ལག་བསྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་

ཆ་དྤེ་རྱིམ་པ་བས་ནས་བགོ་འགྤེམས་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག

རྒས་གཅོང་མ་ཐག་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ཚང་མ་ལ།

ངས་འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཡང་ཞུ་བྤེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ལུང་འདྤེན་དང་སགས་བཀའ་གནང་བ་ཚང་མ་ལ་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་།

ང་ཚོ་ལས་ཀ་བྤེད་

མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྭང་ཟུར་མ་ཐག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཚུར་འགོ་ས་རག་དང་མ་རག་བས་ནས་ལྷག་གྱི་

ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དྭང་ཟུར་
མ་ཐག་ཟྤེར་དུས་ཨང་གངས་ཡོད་མཁན་གྱི་དྭང་ཟུར་མ་ཐག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ཡྱིན་ཙང་དྭང་ཟུར་མ་ཐག་

རྒས་གསོ་ཁང་ལ་མ་འཇུག་ཐབས་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཐད་ཀར་བཀའ་གནང་རོགས་

གནང་། དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་འབུལ་རྒྱུ་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག དགོན་པ་ཁག་དང་སྒྤེར་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཞན་ཕན་གྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་བ་དང་སགས། དགོན་སྡྤེ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
སྤེལ་ཀོབ་ཁུལ་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་གསར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཆ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་

སྙྱིང་བསྡུས་འད་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དྤེའྱི་སྐབས་དྤེ་ལའང་ཞུས་དགོས་བྱུང་ལ། རྒས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་ད་ཆ་སྤེལ་ཀོབ་ཏུ་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟ་

སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོའ ་ི བཟོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་འགོ་སོང་དང་ཡོང་འབབ་གྱིས་
ནས་འགོ་སོང་དྤེ་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། མ་གྱིར་
རྒས་གསོ་ཁང་གསར་པ་རྒྱག་པ་ལས་མ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་དྤེ་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དགོན་པས་བཞྤེས་གནང་ཐུབ་པ་

ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། འགོ་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་
ལོ་གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མ་གྱིར་སྤེལ་ཀོབ་ཁུལ།
ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ས་ཆ་མ་འདང་བ་དང་། སྒུག་ཐོ་རྱིང་པོ་དྤེ་འད་ཆགས་མྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་། ཡང་ཕ་གྱིར་

དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། སུས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་གནང་
རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཕར་ཚུར་དམྱིགས་བསལ་
བཀའ་ལན་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་གོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕལ་
ཆྤེར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཏམ་བཟང་གསར་པ་དྤེ་འད་ལྷག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་རོགས་གནང་གསུངས་སོང་། རྤེས་སུ་ཡོད་ན་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད།
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མའྱི་དཔྱད་གཞྱི་འད་པོ་བས་ན། དྱི་བ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཀྱིས་རྐྱྤེན་པས། དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་ཕར་འགངས་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་ས་རྤེད།

ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་

སྣོན་ཆྤེན་པོ་སྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་དྤེ་ཚད་ལྡན་ཡོང་དང་མ་ཡོང་། ཞྱིང་པ་དོ་བདག་གྱི་ཆོད་སྤེམས། ས་ཆའྱི་རྒྱ་

ཁོན། ཞྱིང་ཆུ་འདྤེན་གཏོང་གྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་ཡོད་མྤེད། ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས། ཁོམ་རའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རག་
ལས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུ་འད་པོ་
ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་རུ་ཁག་གྱི་མྱིང་སྙན་ལོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་དོན་དག་ཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་རྤེ་བ་བྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།

སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་

ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། དྤེ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ལས་བྤེད་མཁན་ཡྱིན་པ་
ཙམ་གྱིས། སྒང་ཕོགས་ཀྱི་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་དགོས་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་སྟོན་འབས་ཕོན་ཆྤེན་པོ་འདྤེབས་མཁན། སྟོན་
འབས་རྣམ་གངས་གསར་པ་འདྤེབས་མཁན། བ་ཕྱུགས་གསོ་ར་བྤེད་ཐུབ་མཁན། འདྱི་ཚོ་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཆྤེད་དུ། དྤེ་འདའྱི་

ལྤེགས་སྐྱྤེས་བཟོ་འད་པོ་དྤེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྤེགས་སྐྱྤེས་ཟྤེར་དུས་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་མཁན་མང་པོ་

ཞྱིག་ལ། གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་མཐུན་རྐྱྤེན་མང་ཤོས་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུའྱི་ཕག་འཁྤེར་ཞྱིག་དང། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་

ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་གནང་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་
ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཡང།

བ་

ཕྱུགས་གསོ་ར་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་སྤེབས་དུས་འོ་མ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་འཚོང་
རྒྱུ་མྤེད་རུང་འཐུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཉུང་མཐར་རག་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ། འགྱིག་ཤོག་ནང་

གྱི་འོ་མ་དྤེ་རག་པར་འཐུང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བ་ཕྱུགས་གསོ་ར་བྤེད་མཁན་
ལ་ངོས་འཛིན་དང་། རོགས་སྐྱོར་ཕྲན་བུ་རྤེ་གནང་ན་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རྤེད་བཞག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་དགོངས་པ་
ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

གྱིས་པ་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཚགས་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་

ཕོགས་མཐར་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོ་རྤེད། གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན། ཡང་སྒོས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་
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བཀོད་ཁབ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཁྱི་ཁ་རོ་ལྤེན་བྤེད་མཁན་ྱིན་མོའ ་ི མྱི་དང་མཚན་མོའ ་ི ཁྱི་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཕོགས་མཐར་ཡོད་པའྱི་
ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོ་རྤེད།

དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་འགོ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་དཀོན་པོ་ཡྱིན་པ་

དང། ཧ་ཅང་གྱི་འཚེར་པོ་ཡོད་པ། དྤེ་རྱིང་ཁྤེད་རང་ཕོགས་མཐའ་ལ་འགོ་དགོས་ཟྤེར་དུས་ཚུར་ག་དུས་ལོག་དགོས་བསམ་པའྱི་
བསམ་ཚུལ་དྤེ་འད་མྤེད་དམ་བསམ་བསམ་ང་ཚོར་དྤེ་འདའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

དྤེ་འདའྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་

རྤེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཅང་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ག་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་གྱི་བསམ་བོ་
གཏོང་ཕོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་མཐའ་ལ་བཏང་བ་དྤེ་ཚོར་མཐུན་རྐྱྤེན་ཉུང་དགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་

མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གུན་གསབ་ཟྤེར་བ་འད་པོ། ས་ཐོ་ཟྤེར་བ། གངས་ཐོ་ཟྤེར་བ། གནས་ཚད་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལོ་ག་དུས་

ནས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་གུང་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་
ཞྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་བྤེད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འདྱི་ནང་ལ་ྱི་མ་ག་ཚོད་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། སོ་སོ་

གུང་སྤེང་ལ་ཕྱིན། ཕྲུ་གུ་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ལམ་གོན་རྤེད། དྤེ་གངས་སྐྱྱིད་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ན་ྱི་མ་ཕྤེད་ཀ་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ཕྲུ་གུ་
གུང་སྤེང་ལྤེན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་གནང་རྒྱུ་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། གྱིས་ཐད་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། སོ་སོའ ་ི གནས་རྱིམ་གྱི་སྒང་ལ་དྲུང་ལས་ཡྱིན་ན་དྲུང་གཞོན་གྱི་ལས་ཀ་སྤྲད། འགའ་རྤེར་དྲུང་ལས་ཡྱིན་འང་ཟུང་དྲུང་

གྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་སྒང་ལ་བཞུགས། དྤེ་འད་བས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དྤེ་འདའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཟྤེར་བའྱི་ལས་བྤེད་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ ་ི གནས་བབ་མ་ཟྱིན་པའྱི་

གོང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག ལོ་གྱིས་བསྟུད་མར་དམྱིགས་བསལ་གནས་བབ་སྟོན་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་
གྤེར་ཡོད་ན་དམྱིགས་བསལ་གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་འད་འད་པོའ ་ི རྣམ་པ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། མ་འོངས་པར་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོ་ང་རང་གྱི་

ངོས་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་སྙམ། དྤེ་འད་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་མཐའ་ལ་སྡོད་མཁན་
དང། དྲུང་ལས་གཅྱིག་ལ་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་དྤེ་ལྤེན་མཁན་གྱི་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོད་ལ་ཁག་མྤེད།

ཁོད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དྤེ་དྲུང་ལས་རྤེད། ཁོད་འགན་ཁུར་རྒྱུ་དྤེ་ཟུང་དྲུང་གྱི་ལས་ཀ་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྤེད་རང་ྤེས་པ་ཆུང་
བ་རྤེད་དང་བཅས་ཕལ་ཆྤེར་གསུང་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད།

བས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མྤེད།

གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

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

137

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀའ་ལན་ནས་འཕྲོས་པའྱི་དྱི་བ་
ཞྱིག་འདྱི་དགོས་པ་བྱུང་སོང། ཡག་པ་ཞྱིག་ལ་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས། ཡྱིན་རྒྱུ་མམ་འབྤེལ་དཔྤེ་སྟོན་གཞྱིས་

ཆགས་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་ནས་སྐྱྤེ་ལྡན་གྱི་རུ་ཁག་བཙུགས་པ་དྤེ་ཡག་
པོ་བྱུང་འདུག བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ལ་དོ་བདག་ཚོ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་འདྱི་

དགོས་པའྱི་དྱི་བ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དུས། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་འད། སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ས་ཆ་ཨྤེ་ཀ་སུམ་སྟོང་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། གོང་པ་དྲུག་

བརྒྱ་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་གསུམ་སྟོང་དྤེ་ག་པར་ག་པར་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ག་པར་ས་ཆ་དྤེ་ཡོད་པ་
རྤེད།

གོང་པ་ཁྱིམ་ཚང་དྲུག་བརྒྱ་དྤེ་ག་པར་ག་པར་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རྤེད་

བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན། ཀོ་ལྤེ་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་དཔྤེ་སྟོན་གཞྱིས་
ཆགས་བས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ས་ཆ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ལ་ཤྤེས་འདོད་པའྱི་འདུན་པ་ཞྱིག་འདུག

གྱིས་པ་དྤེ་ན་ནྱིང་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ག་རང་ནང་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་འདྱི་

ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བཞུགས་སའྱི་ཕྤེབས་ལམ་དྤེ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་
པའྱི་སྐྱོ་པོ་འདུག ང་སྡོད་སའྱི་འཁྱིས་ལ་གོང་སྡྤེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་བས་
ནས་མཚན་རགས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་བསམས་སོང་ཟྤེར།

ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་མ་སྤེལ་གོང་ལ་ལས་དོན་

སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་བཀའ་ལན་གནང་སྐབས་ཧ་ལམ་དངུལ་དྤེ་ཐོན་ཡོད་གསུངས་སོང་། ཁ་

སང་གོ་རྒྱུར་ང་ཚོས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ལམ་བོགས་མ་ཡང་བཏང་ཚར་བ་ཞྱིག་གོ་སོང། དོན་དག་ཡང་

སྙྱིང་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། ཕྤེབས་ལམ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོས་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར། གང་
མགོགས་ཀྱིས་ཡག་པོ་བསྐྱོན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ལམ་ཁ་དྤེ་སྒོར་མོ་ག་ཚོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་འད། བོགས་མ་སུས་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་ང་ཚོར་ཇུས་ཏོག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ལམ་ཁ་སྤུས་དག་པོ་
བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག

དྤེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་འབྤེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་མར་གསུང་རོགས་གནང་། ང་རང་དང་

འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ད་དུང་གོང་སྡྤེའྱི་འཐུས་མྱི་གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་ངས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཚར་བ་

ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་ཚོར་སྣང་ཡོད་པ་དྤེ་མ་གྱིར་གོང་སྡྤེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགྤེལ་ཡོད་
ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་མགོགས་པ་ཞྱིག་བྤེད་རྒྱུ་དང་། སྤུས་དག་པོ་བྤེད་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམས་ནས་
དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དོན་དག་གཅྱིག་ལ། དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱིན། ཁ་སང་ང་ཚོ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་གླྤེང་སོང་

གནང་སོང་། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་བཞུགས་མཚེར་གོ་སྱིག་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ས་ཁང་བདག་གྤེར་ཁང་གྱིས་གནང་བ་རྤེད། དོན་
དག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ང་ཚོ་དྭང་ཞབས་ Tibet Corps ཟྤེར་གྱི་འདུག དྭང་ཞབས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཁང་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་
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སྱིད་ཀྱི་ཁང་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་དྭང་ཞབས་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་

སྟོང་པ་སྟོང་རྐྱང་བས་ནས་བཞག་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཡ་གྱིར་མྤེག་ལོར་དུ་བཞུགས། ཞལ་གཅྱིག་ནས་
བསྱི་ཚགས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་གཅྱིག་ནས་ཕ་གྱི་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་བསྐྱོན་པའྱི་ཁང་པ་སྟོང་པར་བཞག དྤེ་ནས་སྱི་

འཐུས་རྣམ་པ་ཡ་གྱིར་ཐག་རྱིང་པོ་ལ་བཞུགས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་མར་ལམ་གོན་འབུལ་དགོས་པ་ཆགས་དུས། མ་འོངས་པར།
རྩ་བའྱི་ལོས་ཡྱིན། དྭང་ཞབས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན། ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་
སྐབས་ལ་དྤེ་འདའྱི་སྟོང་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དགོངས་པ་བཞྤེས་ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་
ངའས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་དགོངས་བཞྤེས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་མདོག་ངན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གཞུང་གྱི་ཁང་པ་

སྟོང་པར་བཞག སྒོ་བརྒྱབས། དྤེ་ནས་ཡ་གྱིར་མགོན་ཁང་གླས་བསྡད་པ་དྤེ་དངོས་ནས་ངན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག མ་འོངས་པར་དྤེ་འདའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ནས་

གཞུང་གོན་བསྱི་ཚགས་ཆགས་རྒྱུ་ལ་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་ངས་ཞབས་སྐུལ་དང་སགས་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཕག་རྐྱོང་མཁན་གསུམ་ཡོད། འདྱིའྱི་རྤེས་ལ་ད་དུང་གཞྱི་ནས་དམྱིགས་བསལ་དང་། ཟུར་བཀོལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ཕག་རྐྱོང་
མཁན་དྤེ་འཛར་འཛར་ལ་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱིའྱི་རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་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 སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་ངས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་བཞྱིན་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་དང་སྱི་

ཡོངས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ། ས་ཆ་ཕོན་ཆྤེན་པོར་ཞྱིང་ཁ་བཏབ་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་རྐྱྤེན་

འད་པོ་དང་། ཕག་འཁྤེར་འད་པོ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག གང་འད་བས་ན་ཕན་གྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་བསམ་
བོ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་བ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་བ་རྒྱུ་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་
པ་དང། སྱི་ཡོངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངོས་འབྤེལ་གྱི་མས་མོང་ཞྱིག་དང་། མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་

པའྱི་གནས་སྟངས་ཤ་སྟག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས།
དཔྤེར་ན་བ་ཕྱུགས་འད་པོ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཚོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་འོག་ནས། དཔྤེར་ན་

བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས། མྱི་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། མྱི་གཅྱིག་ལ་འབུམ་གཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། མྱི་གཅྱིག་ལས་མང་བ། ནང་མྱི་གཅྱིག་པ་མྱིན་པ་གཞན་ཞྱིག་དང་
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མམ་དུ་བས་ནས། མྱི་གཅྱིག་ལས་མང་བ་ཡྱིན་ན། འབུམ་གསུམ་གཡར་རྒྱུ་ཡོད་པ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཚོགས་དུས་ག་དུས་རྤེད་ཅྤེ་ན་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་སྟོན་ཐོག་གྱི དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

དབྱིན་སྐད་དུ་ Insurance ྤེན་སྲུང་གྱི་ཐོག་ལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ནང་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང། དྤེ་བཞྱིན་སོ་ནམ་པའྱི་བུན་གཡར་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་འདའྱི་མཐུན་

འགྱུར་གྱི་དངུལ་བུ་ལོན་གཡར་དགོས་པ་དྤེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཡར་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་འདའྱི་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ས་གནས་ནང་ལ་ལས་བྤེད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ངས་ལན་རྒྱག་མྱི་

དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག གསུངས་པ་དྤེ་དག་དོགས་འདྱི་རྤེད་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཚང་མ་དོགས་འདྱི་
རང་གྱི་ནང་ལ་ཐོན་སོང་སྙམ་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་དག་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ས་གནས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་བྤེད་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་

ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བ་རྒྱུ་
ཡོད་དམ། དྤེ་ཚོར་ཏན་ཏན་རང་བཀའ་བསྡུར་གནང་སའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་། ནང་

སྱིད་ནང་ཁུལ་དུ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བསྡུར་གནང་། བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འགོད་ག་རྤེ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ལ། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་རྤེད། འབད་བརྩོན་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འད་ཞུས་པ་དྤེ་འདའང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
དྤེ་ཚོ་སྐབས་རྤེ་ས་གནས་སུ་འགོ་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་མ་བྱུང་བ་དང་།

ཡང་ལས་བྤེད་གཞན་གྱི་ལམ་ཁ་འགོག་པ་དྤེ་འདའང་

ཆགས་གབས་ཆགས་གབས་བྤེད་ཀྱི་འདུག དཔྤེ་མཚོན་འད་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ། ད་ལྟའྱི་

སྐབས་ལ་འབྲུག་དྤེ་ཧ་ཅང་བརྩྱི་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་མཐའ་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཆྤེ་བ་འད་པོ་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལུང་པ་དྤེ་ཕུད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་འགོ་རྒྱུ་ལ། ལས་བྤེད་ནང་ནས་ཀང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་དོ་སྣང་ཆྤེ་
བ་འད་པོ་ཞྱིག དྤེ་རང་བཞྱིན་རྤེད། ངས་དྤེ་སྐྱོན་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།

ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཕྤེབས་འདོད་ཡོད་མཁན་མང་ཙམ་ཞྱིག་

ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ནང་ལ་ས་གནས་དང་། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་
མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཆ་རྐྱྤེན་ནང་ལ་བསྐྲུན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་རྒྱུ་འབད་བརྩོན་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་

ཆ་རྤེད། ས་གནས་ནང་ལ་འགོ་མཁན་མང་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་རྤེས་སུ་དངོས་ཡོད་ལ་བལྟ་དུས།
ལས་བྤེད་པས་རྩ་བ་ནས་འགོ་འདོད་མྤེད་པ་མ་ཡྱིན་པ། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དགོས་མཁོའ ་ི ཐོག་ནས་ས་
གནས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མ་རག་པ་ཡོད་མཁན་དྤེ་འདའང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་དྤེ་འད་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་སར་འོས་ཤོག་མ་ཚང་བ་ཆགས་པ། ཡང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཡང་བསྐྱར་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདའང་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་མཐའ་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་

ན། ལོ་གཅྱིག་ས་གནས་ལ་བསྡད་མོང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ད་ལྟ་ངག་ཐོག་ནས་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་འད་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་
སྟྤེ། ཕལ་ཆྤེར་ལོ་གཅྱིག་ས་གནས་ལ་བསྡད་མོང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། Point གཅྱིག་རག་རྒྱུ་དང་། ལོ་གྱིས་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་
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ཡྱིན་ན། ཡར་སོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་རང་ལ་དཔྤེར་ན་གནས་སར་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་དྱི་བ་དང་སགས་དགོངས་འཆར་རང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ།
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་གྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ།

དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་

སོ་ནམ་གྱི་བུ་ལོན་གཏོང་

ཕོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་མང་མང་ཞྱིག་ Tractor བརྒྱད་དགུ་ཙམ་ཞྱིག་བུན་གཡར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
དངུལ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ད་རྤེས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་པུ་གཏོང་ཐུབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཕུགས་ལ་བརན་པོ་

བས་ནས་ལྷག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གཟབ་གཟབ་བས་ནས། མཇུག་སྐྱོང་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་
ཡོད་པ། དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྒང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ ་ི

ནང་ལ་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། མོན་གྷོ་ལ་ས་
ཆ་ཨྤེ་ཀར་ ༡༥༠༠ མན་སཌ་ལ་ཨྤེ་ཀར་ ༢༢༧ མྤེའོ་ལ་ ༦༠༠ འབུམ་ལ་ལ་ ༦༠ ཏྱི་ཛུ་ལ་ ༤༥༠ བསྟན་འཛིན་སྒང་ལ་ ༢༠༠

སྤེལ་ཀོབ་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་སྦྱོང་བརར་ཁང་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་ ༨༠ ལ་ང་ཚོས་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་ ༣༡༡༧ ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕྤེབས་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུས་པ་བཞྱིན།

ད་ལྟ་

དངུལ་དྤེ་ཐོན་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད། ད་ལྟ་ས་ཆ་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་ས་མར་ལུག་ས་ལ་ཡར་རོག་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་
དྤེ་འགོ་བཙུགས་ཚར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ནས་
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བོ་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ། ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མ་གྱིར་ PWD Chief

Secretary ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཚུར་ངོ་

ཤྤེས་པ་དང་། འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་ཚོ་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོར་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁང་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གསུམ་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གསུང་གནང་ན་འགྱིག་
གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

ནང་སྱིད་ཀྱི་རྩྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་
གྱི་དྱི་བ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུའང་གནས་དོན་དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་ཙམ་གྱི་གསལ་ཆ་མ་བྱུང་

སྟབས། དྤེ་རྱིང་སར་ཡང་གནས་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། དང་པོ་དྤེར་ང་ཚོ་བོད་
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ཀྱི་བདྤེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་ཡུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་མར་བསྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕོགས་ཕྤེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་དྤེར་སོ་སོའ ་ི ས་བགོས་ཀྱི་ས་གནས་ཀྱི་དཔག་ཚོད་

ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་གནང་ནས། དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་འཁོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་ལོགས་
ལ་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་འབོད་སྐུལ་དང་གསོལ་འདྤེབས་མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་སྡུག་དྤེ་དག་བཅས་འཁོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། དྤེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོས་གནང་བའྱི་སྐབས་དྤེར་ཏན་
ཏན་གནང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་སར་ཡང་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། དྤེ་འདའྱི་ས་གནས་ནས་འཆར་

འབུལ་ཕག་རགས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་གང་ཞྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་ཚོ་ཕྤེབས་ནས་མྱི་མང་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དྤེ་
དག་གྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང། དྤེ་དག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་གསོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་སྙམ་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་སྤེམས་ཀྱི་རྤེ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད།

དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྤེད་འགོ་ཅྤེས་

འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང། སྐྱྤེད་ཆུང་འབུན་གཡར་གྱི་
ཐོག་ལ་ལས་འཆར་མྱི་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བུ་ལོན་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད།

མམ་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདའྱི་འཆར་གཞྱི་

བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་འདའྱི་བུ་ལོན་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། དྤེ་དག་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། གཅྱིག་དངུལ་

མྤེད་པར་ལྷག་བསྡད་ནས་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་གྱིས་ཏན་ཏན་ཐུགས་

ཕན་གསོས་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ལོ་གྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དཔྤེར་ན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ས་ཆ་ཡོངས་

རྫོགས་བོད་མྱིའྱི་སྒྤེར་ལས་བྤེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཆད་ལུས་མྤེད་པ་བྤེད་བསྡད་མཁན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་དྤེར་ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་

གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ན་གཞོན་ཚོས་ཞྱིང་ལས་འདྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
ཀོ་ལྱི་གྷལ་ན་གཞོན་ཚོས་ཞྱིང་ལས་འདྤེབས་ཀྱི་འདུག

བཏབ་པས་མ་ཚད་མྱི་རྒས་གཅོང་ཆགས་པ་དྤེ་དག་གྱི་ས་ཞྱིང་མང་པོ་

ཞྱིག་བོགས་མར་ལྤེན་ནས་ན་གཞོན་ཚོས་བཏབ་ནས་ལོ་གསུམ་བསྟུད་མར་ཞྱིང་ཁ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བར་སོང་དགོས་ཐུགས་

རྒྱུའྱི་མཚམས་ལ་སྤེབས་ནས། སོང་མྱི་ཤྤེས་པར་ནག་ཁུང་ཆགས་དུས་ཧ་ཡང་བརྡུངས་ནས་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་འདའྱི་དུས་ཚོད་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཏན་ཏན་ནང་སྱིད་ནས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ངས་མཐའ་དོན་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་
ན། རྩ་བའྱི་མངའ་སྡྤེ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཐྤེམ་པ་ཤོར་བ་དང་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་བ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེར་གུན་གསབ་ཀྱི་
ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འདུག མངའ་སྡྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཡོངས་རྫོགས་ཐན་པས་ཞྱིང་ཁ་ཡག་པོ་མ་སྐྱྤེས་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེར་མངའ་
སྡྤེའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་འདུག

ཡྱིན་ནའང་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ས་ཆ་དྤེ་སྱིར་བཏང་བལྟས་ཡོང་དུས་

ཡུལ་ལོངས་མཛེས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཆར་པ་དྤེ་ཤར་ཕོགས་ལ་རྒྱག་སྐབས་ནུབ་ལ་ྱི་མ་ཤར་ནས་ཕ་གྱིར་ཆར་པ་རྒྱག་
གྱི་འདུག་ཅྤེས་བལྟ་རྒྱུའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་རྤེད།

སོ་སོ་ཕ་གྱིར་ལོ་བཅུ་བདུན་བཅོ་བརྒྱད་ཅྱིག་བསྡད་པའྱི་མས་མོང་གྱིས་དྤེ་འདའྱི་
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ཐོག་ནས་སྟོན་ཐོག་དྤེ་འཁོད་མྱི་སྙོམས་པ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་དུས། ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ལས་ཨུ་ཚུགས་བས་ནས་རྒྱག་བསྡད་མཁན་
གྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་དྤེ་འདའྱི་ལོ་བསྟུད་མར་སོ་སོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་དཀའ་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་མ་ཐོན། བུ་ལོན་གྱི་གནས་སུ་
ལྷུང་ངྤེས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དག་ཐོག་ལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་རྒྱུར་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཆ་རྐྱྤེན་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ། དྤེ་
ངྤེས་པར་དུ་བསྐྲུན་གནང་རོགས་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་མྱི་ས་བརན་དང་ས་ས་བརན་ཞྤེས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང།

ཡྱིན་ནའང་འཛུགས་བསྐྲུན་དྤེ་དག་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ཡུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ།
ང་རང་ཚོའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་བོན་ཚོའང་གཞོན་སྐྱྤེས་མང་པོ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་

དུས་གཞོན་སྐྱྤེས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་གཞོན་སྐྱྤེས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དྤེ་ང་རང་ཚོས་ཚོད་དཔག་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། རྒས་འཁོགས་ནང་བཞྱིན་

མ་ཎྱི་བགངས་ནས་ཟུར་ཞྱིག་ལ་འཇོག་བཞག་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ངས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་
འཆར་གཞྱི་དྤེ་ལུང་འདྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་ནང་དུ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག

དྤེ་འཆར་འགོད་ལྷན་

ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་དུས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ལམ་

ཡྱིག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟོས་ནས། དཔྤེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལོགས་ལ་ང་ཚོའྱི་ཁ་ཐོར་མྱི་མང་མ་བརྩྱིས་པའྱི་མྱི་འབོར་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་
ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ཀྱི་གཞོན་སྐྱྤེས་དྤེ་དག་ལ་དུས་ཚོད་སྟོང་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཁ་སང་ང་
ཚོའྱི་སོན་མའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་བྱིས་ཡོད། གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོར་རྩྤེད་རྱིགས་རྤེད། སྤྲོ་གསྤེང་བྤེད་སའྱི་བསྟྱི་གནས་དྤེ་འད་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

དྤེའྱི་ལས་འཆར་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང།

གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་རང་ཚོས་རྤེ་བ་བྤེད་ས་དྤེ་

གཞོན་སྐྱྤེས་དྤེ་དག་རྤེད། གཞོན་སྐྱྤེས་དྤེ་དག་ད་ལྟ་ར་རམ་ལར་མཐོང་བ་དྤེ་སར་མོ་གང་རྤེད། མང་བ་དྤེ་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ལ་ཡོད་
པ་རྤེད།

དྤེ་དག་གྱིས་བག་མྤེད་ལོངས་སོད་བྤེད་རྒྱུ་སན་རྫས་ལ་སོགས་པ་གང་མང་མང་དྤེ་དག་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་པ་

ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཕྱིས་དག་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོང་སྡྤེ་ནང་ཁུལ་ལ་རྩྤེད་རྱིགས་རྩྤེད་འགན་དྤེ་འད་གོ་སྱིག་བྤེད་
རྒྱུ་རྤེད། ཡང་དྤེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་རྩྤེད་རྱིགས་དྤེ་འད་མཐུན་རྐྱྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བསྐྲུན་པ་

ཡྱིན་ན། དགྤེ་མཚན་ཞྱིག་མྤེད་དམ། གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོའྱི་ནུས་པ་དྤེ་གང་ལྟར་མར་ཕྱི་ལོགས་ལ་བཏོན་རྒྱུ་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དགྤེ་
མཚན་ཞྱིག་མྤེད་འགོ་ཅྤེས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞྤེད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ང་
རང་ས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་གཞོན་སྐྱྤེས་དྤེ་དག་ནང་ཁུལ་ལ་བསྱིགས་ནས་ས་གནས་བདམས་ནས་འཛིང་རྤེས་བྤེད་རྒྱུའྱི་

མཚམས་སུ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ར་རམ་ས་ལར་གསན་དང་དྤེ་ནས་བཞྱི་ལྔ་དཔུང་བསྱིགས་ནས་ས་ཆ་དྤེར་ཡྱིན་ཞྤེས་ནང་
ཁུལ་དུ་འཛིང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་འགའ་སྤེབས་ཚར་བ་རྤེད།

དྤེ་འད་མ་ཡོང་གོང་ནས་ང་ཚོས་ཆུ་རག་རྒྱག་རྒྱུར་ལས་

གཞྱི་དྤེ་འད་སྤེལ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་སྙམ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་མ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་
རྤེད། ཏན་ཏན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་དྤེ། མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་དྤེ་གཅྱིག་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕོགས་

བསྐྱོད་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། གོང་སྡྤེ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་རྩྤེད་རྱིགས་འགན་བསྡུར་

བས་ནས་དྤེ་ཙམ་གྱི་འཛིང་རྤེས་དྤེ་འད་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ། ཁག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དཔུང་བསྱིགས་ནས་འཛིང་རྒྱུ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
ཡོད་བསྡད་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་དྤེ་འདའྱི་ཁྤེད་རང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་
143

ཡྱིན་ན། དགྤེ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་ཟྤེར་དུས། རྤེ་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དག་འཛིང་ནས་བརླག་ཁལ་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞྤེད་
སྣང་བས་བསྡད་པ། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཕྲན་བུ་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང། ) དྤེ་འདའྱི་གནས་

སྟངས་ཞྱིག་སྤེབས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་གནད་
དོན་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་སོང། ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ Block གྱིས་པའྱི་ནང་

དུ་ཁོ་ཚོས་འབུམ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་སོན་མ་ཚེར་མ་གཅོད་བྤེག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིང་ཁ་སྲུང་
སྐྱོབ་བྤེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་མྱི་རྒས་འཁོགས་དྤེ་དག་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཁོ་རང་ཚོས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན།

ཆ་ཤས་ཤྱིག་དྤེ་ནས་རོགས་སྐྱོར་

གནང་རོགས་ཅྤེས་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང། དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ཀོ་ལྱི་གྷལ་
དྤེ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་དུས།
བདག་གཅྤེས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་དྤེའྱི་ནང་དུ་འདུག
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཆར་ཆུ་

འདྱིར་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་སོན་ལ་ཕལ་
ཆྤེར་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ Micro lending ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་སྐད་དུ་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེའྱི་

ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིག་གཞྱི་དང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་

དམ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མང་ཤོས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ནང་དུ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ནང་སྱིད་ལ་ཚུར་གནང་བ་དྤེ་
ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བོར་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་

རྤེད། དྤེ་ངས་གསར་པ་དན་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་སྟབས་གསོལ་འདྤེབས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
རྤེད།

གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཕྤེབས་ལམ་དང་སག་སུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

དྤེ་སྱིམ་ལ་དང་མ་སུ་རྱི་ནང་བཞྱིན་དྤེའྱི་ནང་དུ་མོ་ཉ་དང་དྤེ་འད་གཅྱིག་རྐྱང་འགོ་མྱི་ཆོག་པ་ཞྱིག་བཟོ་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་

བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ལ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཞྱིག་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུབ་ནའང་འད། མ་ཐུབ་ནའང་
འད། ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

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

འདྱིའྱི་སོན་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོགས་འདྱི་གནང་བ་ནས་གཅྱིག་ངས་ལྷག་འདུག དྤེ་འདྱི་དང་མམ་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་སྱིད་མགོན་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཚོར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་
པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱིར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།

ཕ་གྱི་སྟོང་པ་འཇོག་པ་ལས་བྤེད་སོད་གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྙམ་པ་

ཞྱིག་ང་ཚོས་ཚོར་གྱི་ཡོད་ལ། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆྤེ་དང་ང་ཚོས་བོགས་གཡར་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། རྣམ་པ་

ཚོས་ཀང་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་དང་སྐད་ཆ་བས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་བལྟ་སྐྱོང་དང་བདག་པོ་རྒྱག་
རྒྱུ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་བས་ན་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞྤེས། དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་བསྱི་ཚགས་ལ་ཕན་
གྱི་རྤེད་ལ། དྭང་ཞབས་པ་ཕྤེབས་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོར་ཕར་ཕུལ། དྤེ་མྱིན་སྟོང་པ་འཇོག་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་

གོས་ཚོགས་སྐབས་སུའང་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིམ་གྱིས་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་དན་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་ནའང་བསྱི་ཚགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་དུས། གཞྱི་རྩའྱི་ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་

རང་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་མོས་མཐུན་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་བ་དང་སགས། གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་རྤེ་གོགས་པོ་མང་པོས་ངས་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ལྤེན་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ངས་
མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་གྱི་འདུག་མོད།

དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་ངས་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་

བངས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་མགོན་ཁང་དྤེ་ང་ཚོས་བོགས་མར་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། བོགས་མར་བཏང་ནས་དངུལ་དྤེ་

ཡང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངུལ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཨ་སྒོར་ ༥༠༠༠ ཙམ་གྱི་རྩྱིས་བསྐོར་ནས་ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་
འད་ཞྱིག་ང་ཚོར་རག་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁང་མྱིག་ཁོན་བསྡོམས་དྲུག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྟོང་པ་བཞག་ནས་བསྱི་ཚགས་རྩ་བ་
ྱིད་ནས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།
འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་བྤེད་སོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕན་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་

རྩ་བ་ནས་བདག་པོ་མྤེད་པར་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད།

སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་བཟོས་ཡོད།
བྱུང་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག

འདྱིའྱི་སོན་གྱིས་གོས་ཚོགས་དྤེ་ལ་དོགས་འདྱི་དང་བཀའ་མོལ་

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གཏམ་བཟང་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། བཤད་

དགོས་ཀྱི་རྤེད་འད་པོ་ཞྱིག་གང་ལྟར་ངས་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་ཡར་ལངས་པ་
ནས་ད་བར་སྡུག་པ་དྤེ་འད་ཞུས་མྤེད། ཞུས་པ་ཚང་མ་གཏམ་བཟང་རྐྱང་རྐྱང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞུས་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་རྤེ་

ཟུང་འདུག་མོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ག་གཅྱིག་
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ལ་བརྤེན་ནས་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཆུང་འཕྲད་དུས། གདོང་ལྤེན་བྤེད་ཀྱི་བྤེད་ཀྱི་དོན་དག་འགྱིག་དུས། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་དྤེ་རྱིང་གཏམ་

བཟང་ཡོད་དོ་ཞྤེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་མ་བྱུང་བ་དང་གོད་ཆགས་ཕྲན་བུ་བྱུང་དུས་ཡང་གཏམ་བཟང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ལ།
རྣམ་པ་ཚོར་ཡང་ཐུགས་འཚབ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་ཀང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་སོན་

ལ་གསུངས་པ་དག་ཀང་ལག་བསྟར་བས་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ལ་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ་བཟོས་ནས་ཁྤེར་ཡོང་བ་དག་

ཀང་གཏམ་བཟང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ལས་རྱིམ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གསར་གཏོད་དང་། རང་ཁ་
རང་གསོ་ལ་ཡང་ཕན་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པར་ཡང་དངོས་གནས་དང་གནས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་

ཚོ་རྤེ་རྤེ་སྒང་ལ་ཞུ་མྱི་དགོས་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཁ་སོན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཨྱི་ཛི་རལ་དང་འབྤེལ་
བ་ཡོད་པའྱི་སོ་ནམ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐུང་ཙམ་གསུངས་སོང་ལ། ད་ལན་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ད་རྤེས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་

ནང་ལའང་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལམ་ལྷོང་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུར་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་སྐབས་རྤེ་གང་དུ་
ཞུས་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཀང་དན་གྱི་མྱི་འདུག ཨྱི་ཛི་རལ་ཡྱི་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་དྤེ་ཁད་དུ་འཕགས་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཀང་

གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་རྤེད། མྱི་དྤེར་ྱིན་རྤེར་ཨ་སྒོར་ ༥༠༠ རྤེ་དོད་དུ་ཕུལ་དགོས་སའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་ཐུགས་འཁུར་
ཆྤེར་བཞྤེད་ཀྱིས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨ་ལོག་འད་པོ་ཞྱིག་ཏོག་ཙམ་རྒྱག་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་ལས་ཀ་བས་ནས་དངུལ་ཡང་ཏོག་ཙམ་

གསོག་ཐུབ་པ། དྤེ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཨྱི་ཛི་རལ་ལ་སྦྱོང་བརར་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་མང་སོན་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་
བཟང་པོ་ཞྱིག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་སྒོར་འབུམ་ ༦-༧ ཞྱིག་འཁྤེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་
ན་ཡང་ཕར་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ལས་ཀ་རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཕར་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ང་ཚོས་

འབད་བརྩོན་དང་ཐབས་ཤྤེས་བས་ཡོང་དུས། ཨྱི་ཛི་རལ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེབ་སྤེར་པོ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ work permit སྤྲོད་
ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱིས་ད་བར་འགག་པ་རྤེད་ཀང་། ད་རྤེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའྱི་སོན་ཙམ་ལ་ཨྱི་ཛི་རལ་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཚུར་བཀའ་གནང་རྒྱུར་ང་ཚོས་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་དྤེབ་སྤེར་པོ་དྤེ་རང་ངོས་འཛིན་བས་ནས། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ན་

གཞོན་དྤེ་དག་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ནས་ལོ་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ལས་ཀ་བྤེད་ཆོག་པའྱི་
ཆོག་མཆན་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ཡང་གཏམ་གསར་པ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག
ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གཏམ་བཟང་ཕལ་ཆྤེར་མྱིན་ནམ།

དྤེ་བཞྱིན་སྐུ་ངོ་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ཀང་འདྱིར་ལྷག་འདུག དྤེ་དྤེ་རྱིང་མར་

ཞུས་བཞག་ན། གོས་ཚོགས་རྫོགས་ཀྱི་ཡོད་པས་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གླྤེང་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མར་བོ་འཚབ་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་བས་ནས་ང་ཚོ་ར་
སར་བཞུགས་མཁན་ཚོ་མང་ཆྤེ་བས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མངའ་སྡྤེ་འདྱིའྱི་ནང་

ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཚད་མཐོ་ཤོས་དྤེ་མྱི་བཞྱི་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། མངའ་སྡྤེ་འདྱིའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆྤེན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། མངའ་
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སྡྤེའྱི་ཁྱིམས་དཔོན་ཆྤེན་པོ། Governor བཅས་ཁོང་ཚོ་བཞྱི་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོའ ་ི ལོ་གསར་རྤེས་ཙམ་ལ་མངའ་
སྡྤེའྱི་གཞུང་གྱིས་ཀང་ཐག་གཅོད་བས་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལའང་དྤེ་མཚུངས་འབུལ་དགོས་

ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཐག་གཅོད་བས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གཏམ་བཟང་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་བཞག་ཀང་མྱི་འགྱིག་
པ་མྱི་འདུག་སྙམ། མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་པར་ལན་འདྤེབས་མགོགས་པོར་ཞུས་ན།

ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་དངོས་འབྤེལ་ཆགས་འདུག སྟོན་ྤེས་གུན་གསབ་སར་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་འདུག་
ཀང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཕུལ་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་
གནང་དགོས་མྱིན་དང་སྱིག་གཞྱི་ནང་བསྣམས་དགོས་མྱིན་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་འཆར་གཞྱི་འཁྤེར་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་

ནའང་མཐའ་མའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་འགྱུར་

བ་གཏོང་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཞུ་རྒྱུའྱི་སོབས་པ་བྱུང་མ་སོང་ཡང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་

རོགས་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། སྱིག་གཞྱིར་ལག་པ་གཅྱིག་འཆང་བ་ཡྱིན་ན་གང་འད་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ང་ཚོས་ངྤེས་
པར་དུ་བལྟ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་བཟོ་བའྱི་སྐབས་ལ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ལ་
ཕྤེབས་པ་དང་ས་གནས་ནས་ལས་འཆར་ཞུས་པ་དྤེ་དག་ད་ལྟ་ལས་ལྷག་པ་དོ་སྣང་བས་ཏྤེ།

རྤེས་མའྱི་སོན་རྩྱིས་ལ་བསྟན་རྒྱུ་

ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་བཞྱིན་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། རྩལ་རྱིགས་དང་གཞོན་སྐྱྤེས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་འད་

དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འད་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་བཀའ་
མོལ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་དབྱིན་སྐད་དུ་མཚོན་ན་ wellness དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཆགས་དུས། ནང་སྱིད་ལས་ཀང་

འཕྲོད་བསྟྤེན་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་སོང་། གསལ་ཁ་འད་པོ་ཞྱིག་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བྱུང་མ་སོང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཐུབ་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི་བ་རྒྱུ་ཡོད་དང་
མྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་གྱིན་ཞུ་གྱིན་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
བསྐྱར་བཅོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་དང་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གསུངས་སོང་།

དྤེ་ཞྱིབ་ཚགས་ཡག་པོ་ཞྱིག་

སྤེབས་མ་སོང་བས་དྤེ་མཇུག་ལ་བལྟ་ཆོག་པར་ཞུ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་གྱིས་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
གནང་ནས་ལྷག་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་ཚོས་བལྟ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་

ཁག་གཅྱིག་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཏམ་བཟང་པོ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བུད་མྤེད་རྣམ་
པར་གཏམ་བཟང་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣-༢༠༡༤ ལོར་བུན་གཡར་ཕུལ་སའྱི་མྱི་དྤེ་གངས་ ༨ ཆགས་

འདུག ༨ ཀྱི་ནང་ནས་ལྔ་དྤེ་བུད་མྤེད་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡང་ལ་དྭགས་ནས་རྤེད་འདུག ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།
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ཡག་པོ་རྤེད། ད་བར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༡༣ ད་བར་བུ་ལོན་གཡར་སའྱི་མྱི་གངས་དྤེ་ ༡༥༤ ཆགས་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་

སྐྱྤེས་པ་ ༡༠༧ དང་བུད་མྤེད་ ༤༧ བཅས་བསྡོམས་ ༡༥༤ ཆགས་ཀྱི་འདུག ལོ་འདྱིར་བུད་མྤེད་མང་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།

དྤེ་ནས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྤེབས་པར་དགའ་བསུ་གནང་སོང་།

ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོས་བ་རྒྱུ་ཡོད་དང་འཇོན་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ནས་བངས་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན།

བཀའ་ཤག་

གྱིས་འོས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་དྤེ་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་དུས། ང་ཚོས་ལགས་
སོ་ཞུས་ནས་འགན་འཁུར་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་

ཁུངས་ལ་འགན་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ང་རང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་འོས་པ་དང་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཕོགས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྱིམ་པར་གོམ་པ་སོ་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སག་སུ་ལམ་གྱི་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དགོངས་
འཆར་རང་རྤེད་ལ། གནད་ཡོད་ཚོ་དང་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕོགས་བསྐྱོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་སྤེལ་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ནང་སྱིད་ལས་

ཁུངས་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ལྷན་ཁང་ཚང་མ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་
གཏོགས་ལྷག་མྤེད་དུས། ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མའྱི་ཐུགས་ལ་བཞག་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཁུལ་
ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཕྤེབས་ནས་ས་གནས་མྱི་མང་གྱིས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་ལ་དཔག་པའྱི་དགོངས་བཞྤེས་དྤེ་དག་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡར་ཕུལ་དུས།

ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་སྱི་འཐུས་ཁག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེར་ཡྱིད་ཆྤེས་འད་པོ་མ་བས་ནས།

ས་གནས་ལ་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ས་གནས་ལ་དྱིས་དུས། ས་འཐུས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་

འད་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་འཚམས་པོ་ཁོན་ནས་མཐོང་མ་སོང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བོད་གཞྱིས་བྤེས་གྱིས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚད་ལྡན་བས་ནས་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡར་
ཕུལ་བ་དྤེ་མར་དྱིས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་དྤེ་མ་འོངས་པར་བཀའ་ལན་གནང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་གྱི་
ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ལྷན་ཁང་ཚང་མར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
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ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ང་

དང་ཏོག་ཙམ་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དབུས་ཧྲག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་མྱི་ཡོང་དྤེ་ས་གནས་ལ་
རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ས་གནས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་

ཁོངས་སྱིག་འཛུགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ཚོའྱི་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ལས་བྤེད་བསྐོ་གཞག་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྟོང་པ་བཞག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལས་བྤེད་གསར་པ་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་
དང་ས་གནས་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ས་གནས་ལ་སྤེབས་སྐབས་ས་གནས་ལ་མྱི་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་དང་། གཞན་དག་
ཕྱིར་བསྐྱོད་བྤེད་སྐབས་གསར་པ་དྤེར་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་དྱིས་སྐབས་ང་གསར་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཡོང་བསྡད་

ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དབུས་ལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ས་གནས་ལ་ཕར་མངགས། གསར་པ་དྤེ་ཚོ་དང་པོ་དབུས་ལ་ར། དྤེ་
འད་བས་ན་རྒྱུས་མངའ་ལྤེགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་པ་དྤེ་དག་དབུས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ལམ་མ་ཤྤེས་བར་
དུ་དབུས་ལ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ཤྤེས་བཞྱིན་པ་རྤེད། གོང་ཁྤེར་ལ་ཡུན་རྱིང་བསྡད་ན་
གོང་གསྤེབ་ལ་སྐྱྱིད་པོ་མཐོང་བ་དང་། གོང་གསྤེབ་ལ་ཡུན་རྱིང་བསྡད་ན་གོང་ཁྤེར་ལ་སྐྱྱིད་པོ་མཐོང་གྱི་རྤེད་སྙམ། དབུས་ལ་

ཡུན་རྱིང་ལགས་སོ་ལགས་སོ་བས་ནས་ཡུན་རྱིང་སོང་བ་དག ས་གནས་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དཔོན་པོ་བས་ནས་བརས་བཅོས་

བྤེད་ས་ཡོད་ན་སྐྱྱིད་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། གཞྱིས་དྲུང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བས་ནས་སྐོར་བ་རྐྱང་རྐྱང་བརྒྱབས་བསྡད་མཁན་
དྤེ་ཚོ་དབུས་ལ་གཅྱིག་སྤེབས་ཡོང་དུས།

མ་གྱིར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་དྤེ་ནམ་ྱིན་མཚན་ལས་ཀ་དྤེ་མ་རྫོགས་པར་འགན་དྤེ་

འཁུར་དགོས་དུས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་འཕྲད་བསྡད་དུས། དབུས་ལ་ཡར་སྤེབས་དུས་ངལ་གསོ་འད་པོ་ཞྱིག་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།
ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོ་དབུས་ས་གྱིས་ལ་གནས་སོས་མང་པོ་བྤེད་ཐུབ་ན་དྤེ་ལྤེགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ས་རྤེད།
དྤེར་བཀའ་ལན་མྱི་དགོས་ཀང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཐུགས་འཇགས་གནང་རོགས་གནང་། ང་ལ་དྱི་བ་དང་འབོད་སྐུལ་འགའ་ཤྱིག་ཡོད་
ཀང་རྩྱིས་འགོ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་སྐབས་ཡྱིན་པས། དྤེ་དུས་གོ་སྐབས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

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

ས་བགོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་འཚམས་གཟྱིགས་དང་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ལས་བསྡོམས་

དང་ས་གནས་ཀྱི་བདྤེ་སྡུག དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་ཁག་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་པར་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་གྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་

ཁུངས་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་དག་མྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྤེས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
རྣམ་པ་གྱིས་དང་རྒྱུན་ལས་དང་ང་ཚོ་ཕར་ཚུར་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་གང་འད་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུར་
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དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་དང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྡོད་སར་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་དྤེ་ཚོ་བཀའ་འགུག་
གནང་ནས། ས་གནས་ལ་སྱི་འཐུས་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་དང་འདྱི་རྤེད་ཅྤེས་དང་། ང་ཚོས་ཀང་ཕར་

ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཀང་རག་གྱི་ཡོད་སྱིད་ལ། མ་ཐུབ་ན་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་སགས་ས་གནས་སུ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས། ཡང་ས་

གནས་ནང་ནས་ཕུལ་བ་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཀང་། ཚ་པོ་ཚ་པོར་ལམ་སྤེང་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་ཡང་

ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པ་བས་ཏྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་སུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ཡྱི་གྤེ་ཡོད་པ་
དྤེ་ཚོར་རྱིན་ཐང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ལ། ཞུ་གྱི་ཡང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་ལ་ལས་བྤེད་གསར་པ་རྣམས་ལས་བགོས་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་

འདྤེབས་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ལ་ཞུ་ཐུབ་པའང་མྱི་འདུག དྤེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྱི་ཡོངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད།

དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་འདྱིར་ཡོད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚང་མས་གསན་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རྒྱུན་གོན་སོན་རྩྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་ཧྱིན་སྒོར་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ།

༢༡,༤༧༤,༥༨༦

མྤེད་པས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

སྱི་མོས་ཀྱིས་

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

དམྱིགས་བསལ་སོན་རྩྱིས་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་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༥,༧༢༦,༨༡༨ ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

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 དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ་དྤེར་དྭང་ཟུར་མ་ཐག་འཚོ་སྣོན་ཟྤེར་བ་དྤེར་ཞུས་པ་
དྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣,༦༦༠,༠༠༠ ཞུས་འདུག གནང་བ་དྤེ་ས་ཡ་ ༣ མ་གཏོགས་གནང་མྱི་འདུག འདྱི་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་མ་
ཐག་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ། འཚོ་སྣོན་བཅག་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། མྱི་ཉུང་དུ་འགོ་ཡོད་དམ། འདས་
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གོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་དམ། དྤེ་མྱིན་དུས་རྒྱུན་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་དུས། དྤེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཅོག་ཆ་
གནང་བ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཟུར་བཀོལ་དྤེ་མཇུག་ལ་འདྱི་ཆོག་པ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ང་ཚོས་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་མར་མགོགས་ཙམ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་འགག་གྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླྤེང་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་གནང་སོང་། བཀའ་ལན་དྤེ་ཚོ་ཡང་
ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་གནང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།

དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ལ་རྩྱིས་འགོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་དྭོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ། རྩྱིས་འགོ་ ༡ སྱིར་ཅོན་ཏཱ་ར་ཁུལ་

གནས་སྡོད་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༥ ཙམ་ལ་ས་ཆ་གསར་ོ་དང་ས་ཁ་བཟོ་བཀོད་དྤེ་བཞྱིན་གཞན་འགོ་
གོན་གྱི་ཆྤེད་ཅྤེས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག རྩྱིས་འགོ་འདྱི་ན་ནྱིང་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འཆར་གང་འད་ཞྱིག་གྲུབ་
ཡོད་དམ། དྤེ་ལག་ལྤེན་ལ་འཁྤེལ་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཀྱི་བརྩད་གཅོད་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ། རྩྱིས་

འགོ་ཨང་ ༣ པའྱི་ཐོག་ལ་སུད་ཚོང་གུན་སྐྱོབ་ལས་གཞྱི་གསུངས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ས་ཡ་གྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་འདུག
རྩྱིས་འགོ་གོ་གྱི་མྱི་འདུག སུད་ཚོང་ལ་རྒུད་སྐྱོབ་ཟྤེར་དུས། གོང་གུན་རག་སོང་ན་དྤེ་སྐྱོབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གུན་གསབ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་

དམ། ཡང་ན་ཚོང་ལས་ཡག་པོ་ཡོང་ཆྤེད་དུ་སོབ་སྟོན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་འདྱིར་གསལ་བཤད་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གོང་གུན་ཆགས་པར་རོགས་སྐྱོར་གནང་ཡོད་ན་ད་བར་སུ་དང་སུ་ལ། གང་དུ་དང་ག་ཚོད་

གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གསུམ་པ། རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༦ པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་ཆྤེད་
ལག་ཤྤེས་དང་སྐད་ཡྱིག་སྦྱོང་བརར་ལས་གཞྱི་གསུངས་འདུག

དྤེ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་ཡོངས་

ཁབ་ཡྱིན་ནམ། ཁག་ཅྱིག་ལ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་དམ། གཞྱིས་ཆགས་གང་དུ་ཡོད་དམ། དྤེ་དག་
ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་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་གཙོ་མཆོག དྭང་ཟུར་མ་ཐག་ཁོན་བསྡོམས་ན་ ༤༠༤ ཆགས་འདུག འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་
སྦྱྱིན་བདག་རག་པ་དྤེ་ལ་ ༡༢༠ དང་། གཟྱིགས་རོགས་གནང་དགོས་སའྱི་དངུལ་འཕར་མ་གནང་དགོས་པ་ ༢༨༤ དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་

གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་ཚ་ཚང་མཁྤེན་གྱི་རྤེད་ལ། དྤེ་ནྱི་ཐོག་མའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཏུ་བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་དྭང་ཟུར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐད་ཀར་གཟྱིགས་སྐྱོང་ཕྤེབས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེང་

སྐབས་སྒོར་ ༡༣༠༠ ཕུལ་སའྱི་དྭང་ཟུར་མ་ཐག་ ༣༠ ཡོད། སྒོར་ ༡༠༠ རྤེ་ཕུལ་སའྱི་དྭང་ཟུར་མ་ཐག་ ༢༡༤ ཆགས་འདུག
འབུམ་ ༣༦ འཆར་འབུལ་ལ་ཡར་ཕུལ་བའྱི་དངུལ་དྤེའྱི་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་བསྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་རྤེས་འབུམ་༣༦
ལྷན་ཁང་གྱི་ཞུས་པ་དྤེ་སྟོང་པར་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་སོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་སུ་

བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་སྐབས་འབུམ་ ༣༠ དྤེ་བཀའ་འཁོལ་གནང་། འཕར་མ་དྤེ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་བས་པ་
ཡྱིན་ན་ཕར་ཚུར་ཏག་ཏག་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་ཅོན་ཏཱ་རའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་

གཅྱིག་ཡོད། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་འཚོགས་འདུག ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལོའ ་ི སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚར་གྱི་རྤེད་དམ་
ཞྤེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོགས་འདྱི་གནང་སོང་། སྐབས་དྤེར་སྐད་ཤུགས་ཆྤེན་པོས་ལོ་འདྱི་ལ་ཚར་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཚར་བ་བས་ནའང་མ་ཚར་བ་མྱི་འདུག་ཀང་ད་ལྟའང་ལྷག་ཡོད། དྤེ་ལྷག་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱྤེན་གཙོ་བོ་དྤེ་སན་རྩྱིས་
ཁང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་སོན་མ་ནས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་སྟྤེ། ད་དུང་ཡང་སྤེམས་ནས་བོས་གཏོང་མ་ཐུབ་པར། གལ་སྱིད་དྤེ་

རག་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་མང་པོ་གཏོང་མྱི་དགོས་པར་ཕན་ས་རྤེད་སྙམ་ནས་ལྷག་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ཕ་གྱིར་ཚོགས་
འདུ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་དུས་འདྱི་ལོ་ལྷག་པ་དང་། ད་ཆ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་འབུམ་ ༥༠ ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་
རྤེད། བཀའ་འཁོལ་གནང་ཚར་བའྱི་སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ལའང་འབུམ་ ༥༠ ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་ཡར་མར་བལྟས་

ན་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་འཕྲད་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྒྤེར་ནས་ོ་བ་ལས་སྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ག་རང་བྱུང་ན་ཞྤེས་
གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སུད་ཚོང་བ་ལ་གུན་སྐྱོབ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་བཤད་འདུག འདྱི་གུན་སྐྱོབ་གང་འད་ཞྱིག་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་

གནང་སོང་། བཀའ་གནང་སྐབས་ཚིག་ཁོ་རང་གྱིས་གོ་བ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བདྤེ་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་

རྩྱིས་འགོ་དྤེ་རང་ན་ནྱིང་ཡོད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ག་རང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་རྒྱུ་སུད་ཚོང་བ་ལ་བྱུང་བའྱི་གནོད་པ་མྤེ་ཤོར་
བ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ན་དྤེ་དུས་གུན་སྐྱོབ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་འདྱིར་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་ལ་ཕུལ་

དགོས་པའང་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྤེན་རོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ནས་
གལ་སྱིད་མྤེ་སྐྱོན་ལ་སོགས་པའྱི་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སུད་ཚོང་བ་མྱི་གཅྱིག་ལ་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠ ནས་ ༢༠,༠༠༠ བར་དུ་

ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བོད་ནས་གསར་འབོར་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་ཚོར་སྐད་ཡྱིག་དང་ལག་
ཤྤེས་ཟྤེར་བ་དྤེ་བོད་ནས་གསར་འབོར་བ་རྒྱ་གར་གྱི་ལུང་པ་ག་པར་ཡོད་ནའང་ཚང་མ་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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མཚམས་རྤེ་གསལ་བསགས་ས་གནས་ལ་དུས་ཐོག་འབོར་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་ཕྲན་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་ཐོས་པ་

དྤེ་འད་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཚང་མར་གསལ་བསགས་འགོ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། སྦྱོང་བརར་
ཕུལ་ས་དྤེ་ར་རམ་ས་ལ་རང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་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 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡ པོའ ་ི སྒང་ལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང་ཡང་། ཞུ་སྟངས་ཏོག་ཙམ་འད་མ་སོང་། གཏམ་བཟང་ངོ་མ་ཡྱིན། བོད་ནས་ཕྤེབས་

མཁན་མྱི་ཚང་བདུན་ཅུ་དོན་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྒང་ལ་མྱི་འཕུར་སའྱི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཡོད་ཅྱིང་། འཚོ་རྤེན་མཁོ་སྒྲུབ་

ས་སའྱི་ཡུལ་ལུང་ཞྱིག་རྤེད་མོད། འོན་ཀང་བསྡད་སའྱི་གནས་མྤེད་སྟབས། རླངས་འཁོར་ལམ་ཁའྱི་གཡས་གཡོན་དྤེར་ལ་ཕྱིང་
འད་པོ་འཚོང་སྡོད་པ་ལས། རྩྭ་བཟང་ས་དང་། ཆུ་ཞྱིམ་ས་དྤེར་ཆད་པའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་གྱིས་དབུལ་པའྱི་མྱི་གངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་
ལ། དངུལ་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱིས་ས་ཆ་ཡག་པོ་ཞྱིག་རག་ཐབས་དཀའ་བ་ཡོད། ཕ་གྱིར་གོང་ཁྤེར་གྱི་རྣམ་པ་ཆགས་ནས་ས་
རྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་སོང་སྟབས། འབུམ་ ༥༠ གཅྱིག་བས་ན་མང་པོ་རྤེད་ཀང་། ས་ཆ་ཞྱིག་ོ་བྤེད་ལ་གང་ཡང་མ་རྤེད། བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ལས་ཡོང་ཆོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས།

མྱི་གངས་དང་བསྡུར་ན་དངུལ་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་དག་པའྱི་ཚོར་

སྣང་བྱུང་སོང་། ཕ་གྱིར་གསར་འབོར་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ། རབ་ན་ས་ཁོན་དྤེ་ལས་ཆྤེ་ཙམ་ཞྱིག་དང་། མ་
བྱུང་ན་ཁང་པ་ཐོག་བརྩྤེགས་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་རྒྱག་རོགས་མ་བས་ན་མྱི་གངས་མང་པོ་དྤེ་གཤོང་གྱི་མ་རྤེད།

སོན་མ་བོད་

གཞུང་གྱིས་སྱིམ་ལ་སོགས་ལ་དྤེ་འདའྱི་ཕག་བསྟར་དྤེ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་སྐད་ཐོས། ས་ཆ་ོ་རྱིན་ཡང་
སར་ཆ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༤ པའྱི་ནང་ལ་མྤེག་གྷན་གཞུང་ལམ་གཡས་གཡོན་ལ་འཚོ་གནས་
བྤེད་བཞྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་གནས་གསར་བསྐྲུན་ཆྤེད་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལ་དྤེ་ཞུས་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཚར་ནས་
ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ་གང་རྤེད། དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

153

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༤ རྒས་འཁོགས་ ༨༠༢ ལ་ལག་དངུལ་སར་ཆའྱི་དོད་ཅྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ངས་ཞུ་འདོད་པ་ནྱི། སྒྤེར་ཁང་ཐོག་བརྩྤེགས་ཅན་དང་ཕྱུག་བདག་ཚང་གྱི་རྒས་འཁོགས་དྤེ་ཚོ་ལ་

ཕལ་ཆྤེར་ངས་ཞུ་བའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འཕྲད་མྤེད་ཚོད་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་རྒས་འཁོགས་དྤེ་ཚོ་ལ་
སོམས་དངུལ་དང་ལག་དངུལ་དྤེ་ཚོ་ཁོང་ཚོ་ལ་དགོས་མཁོ་གཙོ་བོ་དྤེ་མ་རྤེད། དགོས་མཁོ་གཙོ་བོ་དྤེ་སྤེམས་ཁམས་ལ་ལྟ་རོག་
བྤེད་མཁན་དྤེ་རྤེད། དགོས་མཁོ་དྤེ་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དགོས་མཁོ་གྱིས་པ་དྤེ། ར་ས་རང་ལ་བམས་

པ་གླྱིང་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ལ་མཚོན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་ལ་འགོ་བའྱི་གོ་སྐབས་རག་ཡོད་
པ་མ་རྤེད་ཀང་། བམས་པ་གླྱིང་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་མཚམས་རྤེས་འགོ་གྱི་ཡོད། འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མཐོང་སྣང་ལ། རྒས་

འཁོགས་ནད་གཅོང་ཅན་དྤེ་ཚོ་སྡོད་སར། ཚོགས་ར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དང་པོ་བས་ནས་ཞུས་ན། རྒས་འཁོགས་ནད་གཅོང་ཅན་སྡོད་
སའྱི་འོག་ཁང་དྤེར་སོང་དང་། དྱི་མས་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གྱིས་ལ་བཟོད་ཐབས་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་རང་སྒྤེར་ངོས་

ནས་མོང་ཚོར་དྤེ་ག་རང་བྱུང་། དྤེ་ཚོ་ལ་གཡོག་མཁན་མྱི་བཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོས་བདྤེ་ལྤེགས་སན་ཁང་དང་དྤེ་གྱིས་བར་ལ་
ཡར་མར་འགོ་ནས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་གྱིས་ལས་ཀ་བྤེད་བཞྱིན་འདུག

ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་འདང་གྱི་མྱི་འདུག

ང་རང་གྱིས་

བསམས་ན་རྒས་འཁོགས་ནད་གཅོང་དྤེ་ཚོ་ལ་གཟུགས་ཁམས་ལ་གཙང་ཁྲུས་དང་། སྤེམས་ཁམས་གཙང་ཁྲུས་གྱིས་ཡོད་པ་

རྤེད། ཞབས་ཞུ་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཚད་མཐོ་པོའ ་ི ཞབས་ཞུའྱི་གོ་རྱིམ་དང་། ཆོས་དང་བཟང་སོད་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་སྤུས་ཚད་དང་པོ་དྤེ། རྒས་འཁོགས་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བས་ན། རང་ྱིད་ཀྱི་མས་ལྤེན་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་གྱི་མཐོང་སྣང་ལྟར་ན་ཁོང་ཚོས་ཡག་པོ་བྤེད་བཞྱིན་འདུག་ཀང་། མྱི་འགོས་འདང་གྱི་མྱི་

འདུག མྱི་འགོ་ལ་ཁ་གསབ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། མྱི་འགོ་ལ་ཁ་གསབ་བྤེད་པ་མ་ཟད། དྤེ་ཚོའྱི་ཁ་གསབ་བྤེད་མྱི་ཐུབ་པ་གང་
རྤེད། ཐག་རྱིང་དྤེ་ཚོ་ཧ་མྱི་གོ་ཡང་། ྤེ་འཁྱིས་ན་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་འགམ་དུ་ཕྤེབས་ནས་གཟྱིགས་ཙམ་གནང་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོན་ལ་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སགས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ། དྤེ་ནས་

ཤོག་གངས་ ༣༧༥ ནང་ལ། ཟུར་འཛར་ ༡༤ ནང་ལ། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཟྤེར་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་དང་པོ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོན་ལ་གསུངས་སོང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་
ཚུར་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་ཡོད་སྟངས་དྤེ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ཀང་བུད་
མྤེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་ཇུས་མྤེད་ཀྱི་ཇུས་གཏོགས་མ་ཡྱིན་པར། ཇུས་ཡོད་ཇུས་གཏོགས་ནང་ནས་ཀང་། སོ་སོ་བུད་

མྤེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཨ་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ཚུར་བངས་བཞག་པ་དྤེ། ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེ་ནས་ཞྱིབ་ཕྲར་བལྟས་ན། དོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མྤེད་ལ་འཚེ་བ་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ལབ་འདུག སྱིར་བཏང་བུད་མྤེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་མཁན་བུ་མོ་གཅྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ངས་ངོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། མོ་རང་དང་མཚུངས་པའྱི་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་འདུག མོས་མས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་འཚེ་བ་བྤེད་
མཁན། ཟླ་བ་དང་། ཕུར་བུ། ྱི་མ་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། གྲུབ་དོན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཅྤེས་བསྟན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་
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སུ་ཁོད་རང་ཚོས་དྤེ་ལ་ཐག་གཅོད་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།

མས་ཞྱིབ་བྤེད་མཁན་མྱི་གངས་ཀྱིས་མ་འདང་བའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་མོ་

རང་ཁོ་ན་ག་ས་གང་དུ་ཧུར་ཐག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མོ་རང་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་ཅན་དྤེ་འད་རྤེད། ཡག་པོ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ནང་ལའང་ལས་གཞྱི་དྤེས་ཁབ་ཐབས་བྤེད་དགོས་པ་འདུག
ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་དོན་ཞྱིག་ཐོན་སྐབས་དྤེ་ལ་ཐག་གཅོད་གང་འད་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

མ་འོངས་པར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་བུ་གཅྱིག་བསྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ག་རྤེ་བྤེད་དམ།

ཡང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཕར་སོ་དགོས་པ་བྤེད་ཀྱི་

རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

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

ད་ལྟ་ཅོན་ཏཱ་རར་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

གཅྱིག་གྱིས་སར་ཆ་དགོས་ཀྱི་འདུག་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། སྟོན་གྱི་ཡྱིན་འད་པོ་གང་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་

ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱིས་ཏྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།

ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་

འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆྤེ་གནང་ནས། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་རྩྱིས་འདྱིའྱི་ནང་སྒོར་འབུམ་ ༡༠༠ ཞྱིག་བསྤེབས་
ཡོད་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ང་ཚོར་སན་རྩྱིས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་རག་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་འབུམ་ ༡༠༠ དྤེས་འདང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སན་རྩྱིས་

ཁང་ནས་མ་བྱུང་ན་ཏོག་ཙམ་འདང་དང་མ་འདང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། སྐབས་དྤེར་ང་ཚོས་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་འདྱི་མཇུག་སྱིལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་མྤེག་ལོར་ཇྱིར་ཡོད་པའྱི་ལམ་ཁོམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ན་ནྱིང་རྩྱིས་འགོའ ་ི ནང་ལའང་ཁྤེར་འདུག ད་

ལོ་ཁྤེར་མྱི་འདུག ལས་ཀ་དྤེ་གྲུབ་པ་རྤེད་དམ་གསུངས་དུས། དྤེ་ལའང་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལན་དམྱིགས་བསལ་ནས་

མར་ཐོན་ཏྤེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ང་ཚོར་ PRM རོགས་དངུལ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཟུར་བཀོལ་ནང་
ལ་མར་ཁྤེར་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒས་གསོ་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་མཁན་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་བྱུང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ངས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་པ་དྤེ་ཚོ་གསུངས་

པ་རྤེད། བམས་པ་གླྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཡྱིན་ནའང་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་
ཞྱིག་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྱི་མ་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བས་ནས་ཨར་མ་བརྤེན་པ་སྡོད་མྱི་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་

འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཆ་འགའ་ཤས་གསང་སོད་ཀྱི་ྤེ་འགམ་ཡོད་པ་དང་། འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཅ་ལག་གཡུགས་པ་དྤེ་
འད་འདུག

དྱི་མ་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོ་བ་ལ་ནང་ལོགས་ནས་ཤུགས་ཆྤེ་ཙམ་གྱིས་ཨར་ལས་ཀྱིས་གཅྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
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གཏོགས་གཞན་གྱིས་ཡོང་ས་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་དང་ང་ཚོ་ཐྤེངས་གྱིས་གསུམ་ཡ་གྱིར་ཕྱིན། དྤེ་

ནང་བཞྱིན་རྱི་མོ་བྱི་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཡང་སྐད་བཏང། ལས་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དངུལ་གྱི་སྦྱྱིན་བདག་རག་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་
ལབ་རྒྱུ་རྤེད་མྱི་འདུག ད་ཆ་ང་ཚོས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དགོས་ངྤེས་ཅན་དྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་
མ་ཐག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་སྱི་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་འགན་ཡོད་པའྱི་མྱི་ང་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་

ཐོག་ནས་ཀང་དྤེ་འགན་བཟོད་པ་མྱི་འདུག དྤེར་གང་འད་ཞྱིག་བས་ན་ཡག་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཀའ་བསྡུར་དང་ཡ་
གྱིར་ཕྱིན། རྱི་མོ་བཟོ་སར་སྐད་ཆ་དྱིས། གལ་ཏྤེ་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ building དྤེ་དྤེ་ག་རང་ལ་བཞག་ནས་ཚུར་ཕོགས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་
མོ་ཉ་འཇོག་ས་དྤེ་གཏོར་ནས། དྤེ་ནས་ཕར་སོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་དུས་དྤེ་ནས་སོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་ས་དྤེ་ག་
རང་ནས་ནང་ལོགས་ལ་ཕར་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བརོད་ནས།

ད་ལྟ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བཟོས་དང་བཟོ་བཞྱིན་པ་ཕལ་

ཆྤེར་སྒོར་མོ་འབུམ་ ༦༠།༧༠ ཞྱིག་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་བཟོ་དགོས་པ་དངོས་འབྤེལ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་མ་བསྤེབས་པ་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། འཆར་གཞྱི་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནང་

བཞྱིན་དྤེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རོགས་ཚོགས་གཅྱིག་དང་མམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་འད་པོ་ཞྱིག་སྒང་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་ས་རྤེད་སྙམ་སོང།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐོག་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་

ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་སོ་སོ་ཡོད་སའྱི་ས་གནས་ཀྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་
སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དང་དྤེ་དག་འདྱིར་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

དྤེ་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚོ་འདྱིར་ཐག་ྤེ་པོ་ཡོད་

མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་སྐབས་སྐབས་ལ་ཁ་པར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ངས་དྤེ་ཁད་གསོད་རྩ་བ་རང་ནས་མྱིན། ཁ་

ཡོད་ལག་ཡོད་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ནུས་པ་གཅྱིག་ལ་བསྱིལ་ཐུབ་ན། དྤེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ལ་གསུང་རོགས་གནང། ད་ལྟ་འདྱི་

ནས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་གནས་ཚུལ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ལ་མངའ་
སྡྤེའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ག་དུས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་གོམ་པ་གཅྱིག་སོ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་བཀའ་ལན་དྤེར་ཕོ་ཡྱིན་དང་མོ་ཡྱིན་ལ་

ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་སྙམ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་

ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དྤེ་བུད་མྤེད་རྤེད་འདུག དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད་ལ། དྤེ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བུད་མྤེད་ཡྱིན་པ་དྤེ། ང་རང་བུད་མྤེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དྤེ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད།
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བུད་མྤེད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེ་ན་མ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སུ་དང་། འབྤེལ་ཡོད་

ལྷན་ཁང་གང་གྱི་ལས་འགན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་སྒང་ལ་འགོ་ན་ཞྤེས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་
འད་པོ་དྤེ་ཆགས་ཡོད། ལས་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་
ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག

ད་ལྟ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཚེ་བའྱི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་

ནས་སྙན་ཐོ་གང་འད་བས་ནས་འགོ་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེར་ད་ལྟ་ངས་འདྱིར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང།
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ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོར་ངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བལྟས་ནས། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ང་ཚོས་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་གཅྱིག་
དང་། འབྤེལ་ཡོད་ཚེ་གཡང་ལགས་ད་ལྟ་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྱིན་ནས་ང་གྱིས་ད་ལྟ་ཐུག་ཐུབ་མ་བྱུང། དྤེར་བརྤེན་ཆ་ཚང་ཕར་གོ་

བསྡུར་བས་ནས་ང་ཚོ་མར་གཅྱིག་ལྷྱིང་གཅྱིག་འཇགས་པའྱི་སྐབས་དྤེར། ད་ལྟ་དོགས་འདྱི་གནང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་
ཏན་སྤེམས་པའྱི་ནང་འཇོག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ྱིན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སོན་ལ་བཀའ་གནང་བ།
འབྤེལ་བ་གཅྱིག་བཏགས་གནང་སོང་།

དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཅྱིག་གྱིས་

ྱིན་ཁ་ཤས་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག

ཁ་སང་ཁ་ྱིན་ཞྱིག་ལ་བཀའ་གནང་བ་དང་

རྒས་གསོ་ཁང་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་

རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒས་འཁོགས་དྤེ་ཚོ་ན་བ་ཡྱིན་ན་ཚར་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འད་ཤོད་མཁན་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་

རྤེད། ཚིག་རང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་ཚིག་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངས་རྩོད་གཞྱི་གང་ཡང་ཞུ་འདོད་མྤེད།
དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ངའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁྤེར་

བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འགྱིག་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོ་བྤེད་སོད་ཞྱིག་བཏང་ནས་
སྐོར་བ་འད་ཞྱིག་ཡར་བརྒྱབས་མར་བརྒྱབས་ནས་བསྡད་ནས་དྤེ་ཆབ་སྱིད་འད་ཞྱིག་བས་ན་ཆོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མ་གཏོགས།
ཡྱིན་པ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་གྱིན་ངས་ཚོད་དཔག་བྤེད་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཁ་སོན་འདྱིར་

གསུངས་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱིས་ཕ་གྱིར་གཟྱིགས་ནས། ལྷག་པར་དུ་དྤེའྱི་སྐབས་གསུང་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་དྤེ་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་སྤེལ་ཀོབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཆ་ཚང་མཁྤེན་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།

ངས་དྤེར་གང་འད་འད་ཞུ་དགོས་མྱིན་ཐད་ལ་བསམ་བོ་བཏང་།

གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བལྟས་ཡོང་དུས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡང་ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་བས་ན་ཐུགས་ཁག་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་སྙམ་པ་འད་ཞྱིག་བྱུང།

ཡྱིན་ནའང་ཚིག་དྤེ་ན་བ་ཡྱིན་ན་དཔྤེ་བསགས་པ་རྤེད། ད་ཚར་བ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་གང་འད་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡྱིན་ནའང་
སྤེལ་ཀོབ་ཡོད་པའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྒས་གསོ་ཁང་གཞན་དང་མ་འད་བ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་འགོ་བཙུགས་སྟངས་

ཀང་མ་འད་བ། བར་ལ་སན་དྤེབ་དང་སན། ན་བ་ཡྱིན་ན་ལྟ་སྐྱོང་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་སྐྲུན་
སྟངས་དྤེ་ཚོ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གཞན་པ་དང་ཁད་པར་གཅྱིག་ཆགས་འདུག ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གཟྱིགས་

ཕོགས་དྤེས་ཚོགས་གཙོ་ལ་རྒྱབ་སྟོན་གབ་སྟོན་གབས་བྤེད་ཀྱི་འདུག ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་དག དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་མཆོག གང་ལྟར་འདྱི་དོན་སྙྱིང་འད་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེར་ན་ར་རམ་ས་ལའྱི་བམས་པ་གླྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་ལྟ་

བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒས་འཁོགས་གཅྱིག་ན་བ་ཡྱིན་ན། ན་བའྱི་འགོ་སོང་དང་སན་ཆ་ཚང་གཅྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་
ལ་གཏོང་གྱི་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། སྤེལ་ཀོབ་ཀྱི་དྤེ་ཐོག་མར་ཡར་བཙུགས་ཡོང་དུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་

དང་ལྡན་པ་བས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཐོག་ནས་བཙུགས་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་དང་། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ཚོ་

ང་ལས་ལྷག་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད་སྙམ། ད་ཆ་ཕ་གྱིར་སན་དོད་སྤྲོད་སྟངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་དང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བར་ལའང་རྱིམ་པ་བས་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་སོན་མ་ནས་བྱུང་འདུག དྤེ་རྒས་
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འཁོགས་ལྟ་སྐྱོང་བ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱིན་དུས། སན་གྱི་དོད་དྤེ་འདྱི་ནས་ཕ་གྱིར་གནང་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།

དྤེ་བར་ལམ་

ཞྱིག་ལ་སྤེལ་ཀོབ་ཀྱི་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ས་གནས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ནས། ད་
ལྟ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སན་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་འདུག

གང་ལྟར་ཕ་གྱིར་སན་གྱི་དངུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་

སྤྲོད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་བསང་རྒྱུ་ལ་གང་བ་རྒྱུ་
འདུག་ཅྤེས་ཏན་ཏན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་འདྱིར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ར་བ་ལ་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།
འབྤེལ་ཡོད་དྲུང་ཆྤེ་དང་ལས་བྤེད་ཚོ་དང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་སྤེལ་ཀོབ་ལ་མར་ཆྱིབས་སྒྱུར་

གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་མར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། རྒས་འཁོགས་སུ་གཅྱིག་ནད་
མནར་རྐྱྤེན་གྱིས་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། དྤེ་ཚོ་མྱི་ཡོང་

བ་ཞྱིག་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས་ས་གནས་ལ་ཡང་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ད་དུང་ར་འཕྲོད་པ་གསལ་
པོ་དྤེ་འད་བྱུང་ན། ངྤེས་པར་དུ་ང་ཚོར་ཡར་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ཞྱིག་ལ་དྤེའྱི་ནང་ལ་
ཏོག་ཙམ་གཅྱིག

མྱི་སུ་དང་སུ་ལ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་དུས།

བྤེད་ཕོགས་དྤེ་རང་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་བ་ཞྱིག་

ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་ཆ་ཚང་བྱུང་སོང་བསམས་སོང།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་གཙོ་ལ་རྒྱབ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད།

དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཟུར་ན་པ་ཚོ་ལ་མར་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་

གནང་བ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁ་སང་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་གྱི་སྐབས་ལ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཐད་ཀར་བཀའ་བོན་གྱི་འགམ་དུ་བཅར་ནས་ཤོག་བུ་ལྤེན་པ་དྤེ་འད་གནང་སོང་། དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་སྡོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་སྐབས་ཐོག་སོ་སོར་ཞུས་མྤེད། དྤེ་རྱིང་བསྡོམས་བརྒྱབས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོར་
ཏོག་ཙམ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག

བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ངྤེས་པར་དུ་སྱི་འཐུས་དྤེའྱི་ཞལ་རས་ལ་

གཟྱིགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕག་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན།
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