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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོན་རིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང། གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༨ 
༢ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་སོན་རིས་སྤར་ཆའི་གྲོས་འཆར།  

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ། 
 

༩༌༌༌༡༠ 
༣ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིསོན་རིས་སྤར་ཆའི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། ༡༠༌༌༌༡༡ 
༤ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོན་རིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང། གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད། ༡༢༌༌༌༡༦ 
༥ གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༧། ༣༨། ༣༩། ༤༠། 

༤༡། ༤༢། ༤༣། ༤༤། ༤༥  བཅས་ཀི་ཐོག་བརོད་པ་གསུམ་པ། 
 

༡༧༌༌༌༥༠ 
༦ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལླེན་ཁིམས་ཡིག 

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པ།  
 

༥༡༌༌༌༦༠ 
༧ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིགཏོང་ལླེན་ཁིམས་ཡིག  

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ། 
 

༦༠༌༌༌༦༩ 
༨ འཛིན་སྐྱོང་ནས་སོན་རིས་དང་འབླེལ་བའི་ཐོག་ལ་ལན་འདླེབས་དང་གསལ་བཤད་འཕོ་སྐྱོང་། ༦༩༌༌༌༧༦ 
༩ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ། ༧༧༌༌༌༧༩ 
༡༠ གཞུང་འབླེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རླེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ། ༨༠༌༌༌༨༢ 
༡༡ ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན། ༨༢༌༌༌༨༣ 
༡༢ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད་བཅས།། ༨༣༌༌༌༩༣ 

 



1 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་སྒང་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་འགོ་མྱི་འདྲ་
བ་བཅུ་ཙམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་དྤེའྱི་གཙོ་བོ་རྒྱབ་ལོངས་དང་
ཚང་མ་ཧ་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། དྤེ་བཞྱིན་
མང་ཚོགས་ནང་ནས་ཐུགས་སྣང་དགོས་པ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མཁྤེན་རོགས་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་རྤེད་འདུག ངས་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་ལན་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  ངས་རྱིས་འགོ་འདྱི་
ནས་དངུལ་འདྱི་འདྲ་བཅག་པ་དང་སར་དགོས་པའྱི་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་སང་ྱིན་གོ་སྐབས་ཡོད་ན་སང་ྱིན་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གོས་ཚོགས་ནང་དུས་ཚོད་
མང་པོ་ལྤེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།  གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ང་ཡར་ལངས་པ་དང་ཐུགས་མ་བདྤེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་འགོ   
དྤེ་རྱིས་སར་གཅོག་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད། མཇུག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིར་བཏང་དྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་ཚར་གྱི་འདུག་གམ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གོ་སྐབས་དྤེ་རྱིང་འབུལ་ཐུབ་ན་དྤེ་རྱིང་འབུལ་གྱི་ཡྱིན།  སྱི་
འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཀང་།  ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་། ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་བཟུང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་ཁྤེ་ཎ་
ཉའྱི་སྱིད་བོན་ལ་དམྱིགས་བསལ་འབོད་སྐུལ་གནང་ནས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅཱལ་མངའ་སྤེའྱི་ཁོངས་ནས་མྱི་ཆྱིག་སྟོང་འཐྤེན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཞལ་
བཞྤེས་གནང་ནས། མཐའ་དོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ གྱི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཐྤེངས་དང་པོ་དྤེ་ཁྤེ་ཎ་ཉ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སྤེབས་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་གཙོ་བོ་སྱི་ནོར་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ་ིཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ག་གཅྱིག་ལ་བརྤེན་
ནས་ལས་འགུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལྤེགས་གྲུབ་བྱུང་ཐུབ་པ་རྤེད།  གྱིས་པ་དྤེ་ལ་ཁྤེ་ཎ ་ཉའྱི་གཞུང་དང་ལྷག་པར་དུ་བོན་ཆྤེན།  དྤེ་
བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ལྡྱི་ལྱི་གསར་པའྱི་ཁྤེ་ཎ་ཉའྱི་གཞུང་ཚབ་རྣམ་པ་དང་།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་བཀའ་



2 

 

ཤག་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མ།  ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ཁྤེ་ཎ་ཉ་གནས་སོད་  Project 
Tibetan society ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་ནས་ཟླ་བ་གྱིས་གསུམ་ནང་ལ་བོད་མྱི་  ༦༠ ལྷག་ཙམ་སྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཁྤེ་ཎ་ཉའྱི་གནས་སོད་བོད་མྱི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གྱིས་སྤེམས་
བཟང་ཐོག་ལས་ཀ་འཚོལ་རོགས་སོགས་རོགས་རམ་བས་ཏྤེ་ཐྤེངས་དང་པོ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷོད་པོར་གནས་ཐུབ་པ ་བྱུང་ཡོད། 
ཚང་མར་ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་དང་།  ང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས ་ལམ་ལྷོང་རྒྱུན་འཁོངས་ཡོང་བའྱི་སོན་
ལམ་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། ངས་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
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 བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ངས་གོང་དུ་སོན་རྱིས་སྐབས་སུ་དྲྱི་བ་ཞུས་པ་དྤེ་
ད་དུང་དོགས་པ་ཆགས་སོང་། སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གྱིས་མྱི་ཉུང་དུ་འགོ་མྤེད་པ་དང། དྤེ་བཞྱིན་དངུལ་འབོར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་རང་
འཇགས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་ན་ཐབས་ཤྤེས་གནང་རྒྱུ་རྤེད་གསུངས་སོང་། གལ་སྱིད་ཐབས་ཤྤེས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་
འདྲ་བྱུང་ན་གནད་འགག་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐབས་ཤྤེས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བང་མཛོད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད།  གང་ལྟར་ཐབས་ཤྤེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འབུམ་  ༦ གཅྱིག་བཞག་
ཡོད་པ་རྤེད། 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། ད་ལྟ་གོང་དུ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་
གནད་དོན་གཅྱིག་གྤེང་བ་རྤེད། ཁ་སང་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  བསམ་ཚུལ་དྤེ་
ཡང་ལྷན་ཁང་གཞན་པ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོང་དུས།  སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་
ནའང་སྐབས་དྤེར་གོ་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཚོད་དཔག་བྱུང་མ་སོང་།  ལྷོ་ཕོགས་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་
གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ལ་རང་ྱིད་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། མང་ཆྤེ་བའྱི་ནང་རྒན་པ་ཚོས་གནད་དོན་དང་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་ཡོང་
དུས། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་གཅྱིག་ནང་ལ་མཚན་ལ་རྒས་རྒོན་སོ་རོ་ཚོ་ན་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་
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ཏོག་ཙམ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འདྲའྱི་སྐབས་ལ་བལྟ་སྐྱོང་བྤེད་མཁན་མྱི་འདུག  ཁ་སང་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ནས་དགོངས་པ་འཕྲོས་
པའྱི་སན་ཞབས་དྤེ་དག་བྱུང་ན་རྒས་གསོ་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ན།  དགོང་མོ་མཚན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་དྤེ་མ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། བདྤེ་སྡུག་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  སྱིར་གོས་ཚོགས་ཐྤེངས་
གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གྱི་སོན་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  མ་ཟད་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་  ༩།༡༠ དྤེའྱི་
ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སན་སོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་འདུག ད་ལྟ་རྒས་གསོ་ཁང་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་
ནང་བཅུག་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་བྱུང་འདུག  རོ་རོ་ལགས་ཤྱིག་ནད་སྐྱོན་བྱུང་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་
ཚོགས་མྱི་ལྔ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་མོ་རང་རང་ལ་འགོ་དུས།  ནད་པ་ཁག་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་
དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ལ་ཞུས་ནས་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་འོག་དཀའ་ངལ་
སྤེལ་སོང་། དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག བས་ཙང་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དུས། དུས་ཚོད་དྤེ་ཡང་
བསྱི་ཚགས་བྤེད་དགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་སང་གྱི་ཚིག་དྤེ་ད་ལྟ་གོ་དུས་དངོས་གནས་ཞྤེད་སྣང་ཚ་པོ་རྤེད་འདུག  དྤེར་བརྤེན་
འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་གནང་སོང་།  དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ཕྱིར་འཐྤེན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ན་ན་ཚར་བཞག་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་གཤམ་ནས་གོ་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་རྤེད།  དྤེ་ཡང་
འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་ན་བ་ཡྱིན་ན་བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མ་རྤེད།  སན་བཅོས་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག  
སན་ཁང་ལ་འཁྱིད་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དགོང་མོ་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྐབས་སན་ཞབས་དང་ Care 
taker མ་འདང་བའྱི་རྤེན་དང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་བཞུགས་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་རྤེན་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག  དྤེར་
བརྤེན་དང་བངས་ཀྱིས་སན་ཞབས་པ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཚོ་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ལས་ཀ་འབུལ་ཐུབ་ན་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་འགོ་ས་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་"ན་ན་ཚར་བཞག"ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ནས་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་
བཀའ་འཁོལ་གནང་རོགས་གནང་།  ཚིག་དྤེ་རང་འཇགས་མར་འཁྤེར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་འབད་བརོན་བྤེད་
བཞྱིན་པ་ནྱི། ལྷན་ཁང་རྤེ་རྤེ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བར་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་དུས་རག་པར་འདྱི་ལ་ཞུས་
བསད་ན་ཁད་མཚར་ཞྱིག་འདུག  ཡར་ལངས་རྒྱུ་དྤེ་ལྷན་ཁང་ལ་བསགས་བརོད་བ་ཆྤེད་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤེབས་མྤེད་དམ་
སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་སྤེབས་མྱི་སྱིད་པ་རྤེད་མྱི་འདུག  ནང་སྱིད་ལ་མཚོན་ན་དུས་རག་ཏུ།  གསལ་པོ་བཟོས་ན་ཡག་ས་རྤེད།  
འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་མཆོག་རྤེད། ནང་སྱིད་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་འདུག སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ཤོས་ནང་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕྤེབས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་ཁག་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕུལ་འདུག ལས་བསོམས་ནང་ལའང་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་
འདྲ་སྤེལ་ཡོད་མྱིན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་རྒྱུ་རྤེད།  རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་ལྷན་འབྤེལ་
བ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེ་དག་བསགས་བརོད་འོས་པ་རྤེད།  ཞུས་བསད་ན་ཁད་མཚར་ཞྱིག་
འདུག གང་ལྟར་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར་རང་ྱིད་ཡྱིན་ན་ལྷན་ཁང་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་དྤེར་ཡྱིད་སོན་ཞུ་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་རྱིང་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཁ་སང་གནད་དོན་ཞུས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་ཞྤེད་སྣང་ཚ་པོ་ཡོད་དུས།  ཧ་ལམ་
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རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ནང་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གོ་འདུག   དྤེ་འདྲ་ར་བ་ྱིད་ནས་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལ་
གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒས་གསོ་ཁང་མང་ཆྤེ་བའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་ཞུས་པ་དང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རྤེད་འདུག  ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་ན་ནད་པ་གྱིས་གསུམ་གྱི་བར་ལ་ཕག་རོགས་
གཅྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། ང་ཚོ་འདྱིར་དྤེ་འདྲའྱི་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད།  ཕ་གྱིར་ཉུང་མཐར་རྒས་འཁོགས་  ༤༠།༥༠ 
ཡོད་ན། བལྟ་སྐྱོང་གནང་མཁན་འགན་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད།  གྤེར་པ་ཡོད་པ་རྤེད།  གསོལ་ཐབ་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཡོད་པ་རྤེད།  གཙང་མ་བཟོ་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད།  འགན་འཁྤེར་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་སོ་སོའ་ིལས་རྱིམ་ནང་
འཐྱིམས་ཡོང་དུས། ཕ་གྱིར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བལྟ་སྐྱོང་བྤེད་མཁན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཉུང་དྲགས་དུས།  གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེས་འདང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མྱི་ཏོག་ཙམ་མང་
དུ་གཏོང་ཐུབ་ན།  ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ།  བས་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་
འཁོལ་ཐོག་"ན་ན་ཚར་བཞག་"ཅྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་ནས་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གོས་ཚོགས་
ལས་རྱིམ་ནས་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན།  བཤད་ཟྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་
ཤད་གུག་ནང་བཅུག་ནས་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཞག་རྒྱུ་ལས།  ཡྱི་གྤེ་ཁོ་རང་ར་བཀོག་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། དཔྤེར་ན་བརྙན་འཕྲྱིན་འགོ་བཞྱིན་པར་བརྤེན་དྤེ་ཚོ་ནས་མར་འཐྤེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཚིག་ཞུས་པ་དྤེ་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ཤད་གུག་ནང་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་
པ་རྤེད་ཅྤེས་བྱིས་ཀྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་  ༡༤ དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་བཤད་
དགོས་བསམས་བྱུང་། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་མྱི་འདུག  ཟུར་བཀོལ་ནང་ཡྱིན་ན་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་ཆོག  དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་
དང་གསལ་བཤད་ཚང་མ་ཟྱིན་པར་བརྤེན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བཞག་
པ་ཁོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་  ༣༥,༧༢༦,༨༡༨ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ།  མྤེད་པས་འདྱི་སྱི་
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མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་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 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་  ༢༢༥,༢༧༧,༠༡༢ བཀའ་ཤག་གྱིས་
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་དྤེ་ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་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་གཅོ་མཆོག  འདྱིར་ན་གཞོན་རམ་འདྤེགས་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བའྱི་ཟུར་འཛར་དྲུག་པའྱི་ནང་དུ་བུན་གཏོང་དྤེ་
འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ལ་བལྟས་ན་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ནང་དུ་ལྷག་འདུག  མང་པོ་ཞྱིག་གནང་མྱི་ཐུབ་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ངས་ལྷག་བསད་ནང་ལྷག་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་གནས་སོན་མའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག  སོན་ལ་བཀའ་བོན་གྱིས་སྒྱུར་བཅོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད།  གསལ་བཤད་གནང་
བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་གང་ནས་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ག་རང་ནས་ཡྱིན་དགོས་པ་ཤྱིག་གསུངས་གནང་སོང་སྙམ།  དྤེ་མྱིན་ཉུང་མཐར་
ས་གནས་དྤེར་ལོ་ལྔ་བསད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་།  དྤེ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རྤེད་སྙམ། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་གཞོན་སྐྱྤེས་ཤྱིག་གྱིས་ཆྤེད་ལས་སོབ་སོང་བས་ནས་འཕྲལ་དུ་ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་སྙམ།  ད་ལྟ་ཡོད་
པའྱི་ physiotherapist གྱིས་ལ་ཆ་བཞག་ན་གཅྱིག་དྤེ་ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་རྤེད་འདུག  ཕ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཆུང་ཆུང་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཁུངས་འཁོལ་རྒྱུ་མྤེད་ནས་འདྱིར་འཛུགས་པར་སྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་པོའ་ིགཞོན་སྐྱྤེས་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་བོད་མྱི་མང་ས་ཞྱིག་ལ་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་བུ་ལོན་ག་ནས་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ།  ས་
གནས་ཕ་གྱི་ནས་ཞུས་ནས་འདྱིར་ཕག་ལས་གནང་བར་ཡོང་དགོས་པ་རྤེད་དམ།  ཡང་ན་ས་གནས་དྤེ་རང་ནས་ཞུ་དགོས་པ་
རྤེད་དམ། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་སྒང་ལ་མ་འོངས་པར་དགོངས་བཞྤེད་གནང་རྒྱུར་ཁད་པར་
འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཟུར་འཛར་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་འབོར་བའྱི་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་རྣམས་ལ་ཁ་ལོ་བའྱི་སོང་བརྡར་ལས་གཞྱི་
ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལ་ ༡,༡༩༦,༠༠༠ འདུག སོང་བརྡར་དྤེ་གང་དུ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ། ཁ་ལོ་བ་སོང་བརྡར་ལ་འགོ་སོང་འདྱི་
འདྲ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད། ཁོང་ཚོར་སོང་བརྡར་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་མ་འོངས་པར་འཚོ་བ་སྐྱྤེལ་ཆྤེད་དམྱིགས་ཡུལ་
ཅྱི་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་འདྱིར་བཤད་དགོས་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ།  བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལོ་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སོན་ནས་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཁོན་བསོམས་བས་ན་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་བཤད་དགོས་པ་
དྤེ་བུད་མྤེད་ལ་དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། བུད་མྤེད་ལ་མྱི་དགའ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་
སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་སོན་མ་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་ཀང་ལག་ལྤེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཁྤེལ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་པའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་
ཡང་སྤེབས་བསད་ཀྱི་འདུག  དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་ན།  བོད་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་
བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞྤེས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་གྱི་བུད་མྤེད་དྤེ་ཚོས་སྐྱྤེས་པ་དང་འདྲ་མམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྱིག་
གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། གོམས་གཤྱིས་དང་སྐད་ཡྱིག་བདག་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།  མྱི་
འབོར་སྤེལ་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།  གང་འདྲ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ།  ང་ཚོས་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ནང་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་
ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་གྲུབ་འབས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་མྱི་
འབོར་འཕྤེལ་རྒྱས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བསམ་མཁན་ཚང་མ་སྐད་ཤོར་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་
སྱིད་བྱུས་ཀྱིས་མ་འདང་བ་རྤེད་དམ། འདང་བ་རྤེད་དམ། ལས་གཞྱི་དྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དཔྤེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་གྱི་
ཐོག་ནས་བཤད་ན།  ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཚ་བ་ཏོག་ཙམ་ཆྤེ་དུས་བུད་མྤེད་མང་ཆྤེ་བས་གོན་པ་ཅྱི་འདྲ་གོན་གྱི་འདུག་གམ།  ཡ་རབས་
གོམས་གཤྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག་གམ།  དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་བལྟ་དུས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཡ་རབས་གོམས་
གཤྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེ། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ན་རང་ྱིད་ཨ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་འགན་གྱི་ཐོག་ནས་ནུས་ཤུགས་དྤེ་
སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁབ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ངས་བལྟ་ཡོང་དུས།  དམྱིགས་བསལ་གྱི་བུད་
མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེར་གྲུབ་འབས་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་
ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིར་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་བུད་
མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་བཞག་ནས་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་གཅྱིག་བས་ན་དབྤེ་འབྤེད་ཀྱི་
ངོ་བོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ངས་མཐོང་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། 

གྱིས་པ་དྤེར་རྱིས་འགོ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མྤེད་ལ་འཚེ་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་
རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག  དངོས་གནས་བས་ན་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕོ་མོ་དབྤེ་
འབྤེད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད།  སྐབས་སྐབས་སུ་བཟའ་ཚང་མ་འཆམ་པ་དང་།  མྱི་སྒྤེར་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་ཕོ་མོའ་ི
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ཕོའ་ིནང་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཚེ་བ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་དྤེབ་སྒང་དུ་གང་འདྲ་བས་
ནས་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་བོ་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག ང་ཚོ་འཚེ་བ་མྤེད་པ།  བདྤེན་པ། ཡང་དག་པ། ཟྤེར་བ་དྤེ་
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བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་བསྟར་བྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཡྱི་གྤེ་
དྤེ་མཐོང་ཡོང་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཞྱིག་ལ་མཐོང་ཆུང་གཅྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ང་ལ་ཚོར་བ་དྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག   
ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་བཀའ་བོན་གྱི་ནང་དུ་སྐུ་སྐྱྤེས་མ་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་བཅུ་གསུམ་ཡོད་
པ་རྤེད། གངས་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་བས་ནས་ང་ཚོས་ཞྱིབ་
ཚགས་པོ་ཞྱིག་མ་བལྟས་ན་ཚིག་དྤེ་འདྲ་མར་ཐོན་ན་འཚམས་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག  ཡང་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བྱུང་
སོང་ན་དགོངས་དག་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  གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཚིག་གཅྱིག་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་སོང་།  དྤེ་ལ་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱིས་
དོགས་འདྲྱི་གནང་བར་ཞུ་རྒྱུར། གཅྱིག་དྤེ་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། དཔྤེར་ན་མྱི་དྤེ་བསད་ས་
དྤེ་ར་ཝང་ལ་ཡྱིན་པ་དང་ཁོ་རང་གྱི་ལས་འཆར་གསར་པ་ལས་ས་དྤེ་ར་ཝང་ལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་གནས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ན། ཁོ་
རང་གྱིས་བུ་ལོན་དྤེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁུངས་གང་ནས་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་
གྱི་ཁུངས་དྤེ་ར་ཝང་ལ་རྤེད།  བས་ཙང་ར་ཝང་ལ་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་སོན་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་མ་
བས་པའྱི་སོན་ལ་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་གཞྱིས་ཆགས་གང་ནས་ཡྱིན་པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་དྤེའྱི་ྤེ་འགམ་གྱི་ས་ཐག་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཉར་དྤེ་
འདྲའྱི་ནང་ཚུད་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕྱིར་བསྡུ་བས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྱིགས་ལ་རྒྱབ་གྤེར་ཐོབ་པར་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 

བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བར་ཁ་ལོ་བའྱི་སོང་བརྡར་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་དོགས་འདྲྱི་གནང་སོང་།  སོང་བརྡར་
སོད་ས་དྤེ་ས་གནས་ས་ཐོག་གང་དུ་བསད་ཡོད་ཀང་དྤེ་རང་ལ་སོང་བརྡར་སོད་རྒྱུ་ལས་ངྤེས་པར་དུ་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་
བསྐོངས་ནས་སོང་བརྡར་གནང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་མཐོང་གྱི་མྤེད། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་གཟྱིགས་ཕོགས་དྤེ་འདྲ་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཡོང་དུས།  ང་རང་ཚོ་འདྱིར་མྱི་གངས་བཞྱི་བཅུ་ཡོད་དུས་མྱི་རྤེ་ལ་བསམ་བོ་རྤེ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལན་འདྤེབས་དགོས་
པ་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་འདྲ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་མ་བྱུང་།  ཡྱིན་ནའང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
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སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་གསལ་བསགས་དང་གཏན་འབྤེབས་
གནང་བའྱི་སྐབས་ལ།  འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་སོན་གྤེང་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད།  བུད་མྤེད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་དབྤེ་འབྤེད་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་བཞྱིན་བཙན་
བོལ་ནང་ལ་ཡྱིན་ཡང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ཕོ་མོ་འདྲ་
མམ་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེར་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་བུད་མྤེད་ཀྱི་སྤེ་ཚན་དྤེ་ད་ལན་གསར་པ་ཡོང་བ་དང་།  དྤེ་ཡང་
སོན་རྱིས་སྐབས་ལ་རྱིས་ལྤེན་པ་ཞྱིག་ཆགས་དུས། ལས་འཆར་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་དངོས་གནས་བས་ན་ངས་རྒྱས་པོ་ཞྱིག་ཞུ་
ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག རྡོག་རྡོག་ཅྱིག་ག་རྤེ་རྤེད་དམ་ཞུས་ན།  དགོངས་པ་བཞྤེས་
ཕོགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག མང་གཙོའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀང་མང་གཙོ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་
ཞྤེ་ན། ང་རང་ཚོ་ལ་རན་པའྱི་མང་གཙོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  ཕ་གྱིར་མང་གཙོ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་ཆ་ཚང་ང་
ཚོས་དཔྤེ་བཤུས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད།  བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་
སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ནང་ལ་ཡང་འདྲ་མམ་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྲ་མམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་འདྲ་
མམ་སྤེབས་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་ལྷོད་པར་བྤེད་རྒྱུར། ཕ་མ་ཞྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གྱིས་ཡོད་ན། ཕྲུ་གུ་གྱིས་གཅྱིག་པ་རྤེད།  གཅྱིག་ལ་ལྟ་
སྐྱོང་དང་གཟྱིགས་རོག་མང་ཙམ་གནང་དགོས་ས་ཡོད་ན། ཕྲུ་གུ་དྤེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་མང་ཙམ་གནང་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ཡང་ད་བར་བལྟས་ན་ཏོག་ཙམ་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆྤེད་དུ་མངགས་
ནས་ཁྱིམས་དང་འགོ་ལུགས་མང་པོ་བཟོས་ནས་མ་རྤེད།  ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་ལྤེགས་པ་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ནང་སུས་བལྟས་ཀང་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བུད་མྤེད་ལ་སྙྱིང་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དགོངས་པ་
ཆྤེར་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  འགན་དྤེ་འཁྤེར་ནས་རྱིམ་པས་སོང་བརྡར་མང་ཙམ་
བས་ནས་རྤེས་མ་དོགས་འདྲྱི་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཙམ་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་
བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  དཔྤེར་ན་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་ཚོ་ལ་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་
ངྤེས་པར་དུ་བུད་མྤེད་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་འཁོད་བསད་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྱིས་ངྤེས་པར་དུ་
བུད་མྤེད་དགོས་པའྱི་ཐོབ་ཐང་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཡང་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་རྤེད་ལ། ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་
མྱིང་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ཕོགས་ཐོག་ནས་གསར་པ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཙན་བོལ་ལ་ཕྤེབས་མ་ཐག་ནས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་དྤེའྱི་སྒང་
ལ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སོན་རྱིས་དྤེ་སོན་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱི་ཡྱིན། གོང་དུ་གོ་སྐབས་བཞྤེས་མཁན་གཅྱིག་ཡོད། དྤེ་ལ་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁོན་བསོམས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཧྱིན་སྒོར་  
༢༢༥,༢༧༧,༠༡༢ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དྤེ་མ་སྤེབས་པའྱི་སོན་ལ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སར་ཆ་དྤེ་སོན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥  ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལས་ཁུངས་འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས།  ངོ་བོ་རྒྱུན་གོན།  རྱིས་
འགོའ་ིམྱིང་ཡྱིག་ཆས་དང་དཔར་སྐྲུན། སར་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༥༠༠། མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༣༥༠༠། དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་
ཡོད་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ནས་ཟླ་ ༣ བར་གྱི་བབ་ལས་ཁུངས་རང་ངོས་ནས་བཏང་རྒྱུ་ལ་བརྤེན་སར་ཆ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས། 
གྱིས་པ། རྱིས་འགོའ་ིམྱིང་ཁ་པར་ཏར་འཕྲྱིན།  སར་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་  ༦༥༠༠། མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འཆར་  ༣༠༥༠༠། 
རྒྱུ་མཚན་གོང་བཞྱིན།  རྱིས་འགོའ་ིམྱིང་ཁང་ག།  སར་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་  ༩༦༠༠༠། མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འཆར་ཧྱིན་སྒོར་  
༩༦༠༠༠། དགོས་པ་ད་བར་ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཡུལ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ནས་ཟླ་ ༣ བར་དུ་ཁང་ག་ལས་ཁུངས་རང་ངོས་ནས་གཏོང་དགོས་པ་བརྤེན།  སར་ཆ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས།  རྱིས་འགོ་ཆུ་ཀོག སར་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༩༨༠༠། མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འཆར་ཧྱིན་སྒོར་  ༡༩༨༠༠། 
དགོས་པ་ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཡུལ་གྱི་ཆུ་ཀོག་རྱིན་པ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་གྱི་ཡོད་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ནས་ཟླ་ ༣ བར་གྱི་བབ་ལས་ཁུངས་ནས་འབུལ་དགོས་པ་བརྤེན་སར་ཆ་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས། 
རྱིས་འགོ་སྱིར་བཏང།  སར་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་  ༣༦༠༠། མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་ཧྱིན་སྒོར་  ༡༡༡༠༠། དགོས་པ་ལས་
ཁུངས་གཙང་མ་བཟོས་མཁན་ལས་མྱི་གཅྱིག་ལ་ཟླ་རྤེར་སྒོར་  ༡༢༠༠། རྤེ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་
ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ནས་ཟླ་ ༣ བར་གྱི་བབ་ལས་ཁུངས་ནས་འབུལ་དགོས་པ་ལ་བརྤེན་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༣༤ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་བས། སར་ཆ་དྤེ་དག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པར་
བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་
སགས་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ཡང་བསྐྱར་སྒོ་ཕྤེ་དགོས་པ་བྱུང་སོང་།  གཏའ་མ་འཇོག་རྒྱུ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ནང་འཁྤེར་ན་མ་
གཏོགས་རྒྱུན་གོན་ནང་ལ་འཁྤེར་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དང་སགས་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥  ལོའ་ིསོན་རྱིས་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། ལས་ཁུངས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་
ཁུངས། ངོ་བོ་དམྱིགས་བསལ།  རྱིས་འགོ་ཁང་པའྱི་གཏའ་འཇོག  སར་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་  ༩༠༠༠༠། མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
འཆར་ཧྱིན་སྒོར་  ༩༠༠༠༠། དགོས་པ། དྤེ་ས་ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཡུལ་ཁང་ཁུངས་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཀང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ནས་ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཡུལ་ལས་ཁུངས་རང་ངོས་
ནས་གོ་སྱིག་བ་དགོས་པ་ལ་བརྤེན་ཁང་པ་ག་གཡར་གྱི་གཏའ་འཇོག་སོམ་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༥ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་ཁུངས་དྤེ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ "ལས་ཁང་"ཞྤེས་འཁོད་འདུག་པས་ "ཁུངས་"དྤེ་"ཁང་"ལ་བཅོས་ན་འགྱིག་ས་
རྤེད་དམ། ཡྱིག་ཆ་གྱིས་ཀར་"ཁང་"བཅོས་རོགས། ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་ཁ་སང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་གཅྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ལ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་
གསར་ཤོག་ནང་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་པོ་སྒྱུ་སྩལ་སྣ་རོམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་ཕྤེབས་
སོང་། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན། རོམ་དྤེ་བྱིས་མཁན་བོད་ནང་བཞུགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་
པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ནས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཁུངས་ལྡན་
བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད། གསལ་བཤད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ད་ལྟ་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་གནང་བ་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།  ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
བཏོན་པ་དྤེ་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་གང་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་རྱིང་གསུངས་མདོག་ཁ་པོ་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་མ་
འོངས་པར་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་གཟབ་དྤེ་འདྲ་གནང་གྱི་མྤེད་ན།  རོམ་དྤེ་འདྲ་ང་ཚོས་ཀང་བྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་དྤེའྱི་ནང་རྒྱ་མྱིར་ཕར་མཛུབ་མོ་གཅྱིག་རང་བཙུགས་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་གསུངས་བསད་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་རྤེས་བས་ཡོད་པ་
རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐྱོན་ཁ་ཤས་བཏགས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། གངས་སྐྱྱིད་སྱི་ཐབ་ཐོག་
ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ྱིན་ས་སྐྱ་པ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་བར་གྱི་དབང་འཛིན་རྱིམ་པའྱི་ནོར་འཁྲུལ་
ཆྤེ་ཤོས་གང་བས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚུན་ཆད་འཚོགས་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཚོགས་འདུའྱི་དབུ་འབྤེད་
མཛད་སྒོར་ཕྤེབས་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་མོང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་མ་འཁོད་ནས་མ་འདྲ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་
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འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་འདྲ་བཀོད་ཡོང་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཐོང་སྣང་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག  མ་
འོངས་པར་ཐུགས་གཟབ་ཡག་པོ་གནང་རོགས་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་ས་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མ་འོངས་པར་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་ཚོར་སྒྤེར་གྱི་གནས་ཚུལ་མ་བཀོད་སོན་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་
བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་པོ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དྤེའྱི་ཁབ་ཁོངས་
ཀྱི་སོན་རྱིས་ཆ་ཚང་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་སྤེང་ལོར་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་སྱི་
ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔ་ཡྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བྱུང་སོང་རྱིས་ཤོག་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་སྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔ་ཡྱི་
ཟུར་བཀོལ་ཁོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༦,༡༣༠,༢༣༥ ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག  ང་ཚོས་དྤེ་
ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔ་ཡྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་
ཁོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་  ༣༦,༡༣,༠༢༣༥ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ།  མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཚོགས་གཙོའྱི་དྲན་ལམ་ལྟར་ན།  ཕལ་ཆྤེར་ལས་
ཁུངས་མ་ཆད་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག  གལ་སྱིད་ཆད་བསད་པ་ཡོད་ན་ད་ལྟ་གསུང་རོགས་གནང་མ་
གཏོགས། དྤེ་རྱིང་དགོང་མོ་ང་ཚོ་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གསུང་མཁན་མྤེད་ན་སོན་རྱིས་གཏན་
འབྤེབས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྤེ་སང་ྱིན་འཁྤེར་ཡོང་རྒྱུ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། གོང་དུ་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ངས་གོང་དུ་རྱིས་འགོ་མྱི་འདྲ་བ་བཅུའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོ་དྲུག་བདུན་ཞྱིག་མམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ། ནང་སྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་  
༧ པ། དྭང་ཟུར་མ་ཐག་འཚོ་སྣོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གྱིས་ཀས་ཐུགས་སྣང་
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གནང་དགོས་པ་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ཆགས་འདུག  དྤེ་གང་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  སོན་མ་ག་པ་ནས་ག་
པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། དང་པོ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བདག་པོ་གང་འདྲ་བས་ནས་བརྒྱབས་པ་རྤེད་དམ།  སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
དངུལ་དྤེ་གང་ནས་ག་པར་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་གང་འདྲ་བས་ནས་ང་ཚོའྱི་མ་དངུལ་བར་དུ་སྤེབས་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེར་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག 

གོང་དུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དྭང་ཟུར་མ་ཐག་དྤེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་གསུངས་
པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ངས་དགག་པ་གང་ཡང་ཞུ་གྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལོ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་
འཆར་ཅན་ཆགས་འགོ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོན་མའྱི་ལམ་སོལ་དྤེར་དགོངས་བཞྤེད་གནང་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། དངུལ་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་གནང་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལྤེགས་པ་མྤེད་དམ།  སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་དྤེ་ཡང་དམྱིགས་བསལ་
ནང་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་སྱིད་ལ་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དྤེང་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཕར་ཚུར་འབྤེལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས།  དྭང་སོབ་དང་དྭང་ཟུར་དབུས་ཀྱི་
སྱི་ཁབ་ཚོགས་པ་དྤེ་ཚོ་ཧར་པ་པུར་ལ་བཙུགས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བ་བས་ནས་དྤེ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་
གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་རྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་ནང་ཚུར་འཁྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༢ རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་ ༡༤ ནང་རྒས་འཁོགས་གངས་ ༨༠༢ ལག་དངུལ་སར་ཆའྱི་དོད། དྤེའྱི་རྒྱབ་
ལོངས་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་མཐོང་བསད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཞན་གྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་
ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  དམྱིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་བརྤེ་བ་ཆྤེན་པོས་སར་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་ནས་སར་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡག་པོ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། རྒས་འཁོགས་ལ་གུས་ཞབས་དང་དྤེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་མོ་དྤེ་ཚོ་ལ་གང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  ཕོ་དྤེ་ཚོས་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་ག་རྤེ་མཆོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ག་རྤེ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ལ་ལག་དངུལ་དྤེ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཁོ་ཚོ་ལ་ཐབས་ག་རྤེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་
ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་ཡག་པོ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  ན་ནྱིང་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྤེད་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་སར་གྱི་
ཡྱིན་ཞྤེས་སོན་རྱིས་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་རྤེད། མཇུག་ལ་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་ལ་ཆགས་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་མཚོ་སྣོན་སོད་
དགོས་པ་ཡོད་ཚད་ལ་སར་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད།  སར་བ་རྤེད། སར་བ་དྤེར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཡོད་པ་རྤེད།  རོགས་
ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱིས་ཀང་མཁྤེན་དགོས་པ་རྤེད།  རོགས་རམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  ཕྱི་རྒྱལ་བའྱི་མྱི་
ཞྱིག་གྱིས་ངས་སོན་མ་ཐ་མག་མང་པོ་འཐྤེན་གྱི་ཡོད།  བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་རྐང་ལྔ་འཐྤེན་གྱི་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གསུམ་མ་
གཏོགས་འཐྤེན་གྱི་མྱིན། གྱིས་ཀྱི་རྱིན་པ་དྤེ་སད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ལས་དྤེ་འདྲ་བརྒྱབས་ནས་ང་
ཚོ་ལ་ཡོང་བསད་པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  དྤེའྱི་ལག་
དངུལ་སར་བ་དྤེ་བཟང་སོད་དང་ཐུགས་བརྤེ་བ་ཆྤེན་པོས་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་དྤེ། ྱིན་མ་གཅྱིག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་པོ་འདྱི་
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ནས་ཡར་གཅྱིག་སར།  ཕ་གྱི་ནས་ཡར་གཅྱིག་སར།  མ་གྱི་ནས་ཡར་སར་དུས་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གྱི་འགོ་སྟངས་འདྲ་པོ་མྱི་
ཆགས་རྒྱུའྱི་ངྤེས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག 

མ་ཐག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡང་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བཤད་པ་བཞྱིན་དཔྤེ་རང་བཞག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ང་ཚོ་དྤེའྱི་སོན་ལ་ལོ་གྱིས་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་སའྱི་གཞྱིས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས།  བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མ་ཐག་དྤེ་ཚོར་རོགས་རམ་མ་གནང་རོགས་གནང་། གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ནང་ང་ལས་སྐྱོ་བ་མྤེད། དྤེ་
ཡོད་པའྱི་མྱི་སུ་ཡྱིན་ཡང་ང་ལས་སྐྱོ་བ་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ལྤེན་གྱི་མྤེད།  ང་སྐྱོ་པོ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཐབས་
སྡུག་པོ་དྤེ་འདྲ་ཡང་མྤེད། སོ་སོའ་ིའཚོ་བ་དང་གནས་སྟངས་ལ་འདང་བསད་ཀྱི་འདུག མ་འདང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ན་སོ་
སོས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཆོག་ཤྤེས་ཤྱིག་བས་ནས་བསད་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་རྒྱག་རྒྱུར་འཆར་ཅན་གྱི་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་གནས་སྟངས། བརྙན་འཕྲྱིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིན་པ།  གང་མོ་འདྲ་མྱིན་འཐུང་རྒྱུ།  ཁོ་རང་གྱིས་སྒོར་  ༢༥༠༠ 
ཙམ་གྱི་རྱིས་ཁ་བཟོས་འདུག  འཆར་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྤེད།  མ་ཐག་ཅྱིག་གྱིས་འཆར་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་སྒོར་  
༢༥༠༠ ལྷག་མ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐབས་དྤེ་དུས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་  ༧༠༠༌༌༌༩༠༠  བར་
དུ་རྤེད་འདུག ཉུང་ཤོས་དྤེ་  ༧༠༠ དང་མང་ཤོས་དྤེ་  ༩༠༠ རྤེད་འདུག ཁོ་རང་གྱི་སྒོར་  ༢༥༠༠ ནས་ ༩༠༠ མར་འཐྤེན་ན།  ད་
དུང་ག་ཚོད་ལྷག་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བསམ་ཞྱིབ་བས་པ་ཡྱིན་ན།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་དྤེ་ནམ་ཡང་སོད་
དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚེ་འདྱི་ལ་མ་ཐག་ཅྤེས་པའྱི་མྱིང་ངན་པ་ཞྱིག་ཐོབ། ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་བུ་ལོན་འཇལ་ཆྤེད་གཤྱིན་རྤེ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་
མདུན་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བྤེད་ས་རྤེད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཀང་དྤེ་དཀའ་ལས་འདུག་ཅྤེས་
མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ངས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོའྱི་མཁྤེན་རོགས་དང་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཁྤེན་རོགས་ཀྱི་ཆྤེད་
དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཚང་མ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ཀང་།  ང་ཚོ་ཁ་སང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
འདྱི་ལ་བཟང་སོད་ཀྱི་བཀའ་སོབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་གནང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཟང་སོད་ཀྱི་འགན་ཞྱིག་འཁུར་ཡོད་ན་མ་ཐག་མང་
པོ་ཞྱིག་དངོས་གནས་མྤེད་པ་ཆགས་ས་རྤེད།  ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་མྱིང་དྲངས་པ་དྤེ་ཚོ་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་མྤེད་པ་
ཆགས་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤྤེས། སོན་མ་ངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་དྤེ་འདྲ་གཏོང་གྱི་ཡོད།  སྒོར་ ༢༥༠༠ ལྷག་མ་གཏོང་གྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་
ནང་སྒོར་ ༩༠༠ ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ཚབ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་ཕལ་ཆྤེར་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
དྤེ་བཞྱིན་མ་ཐག་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་དྤེ་ཚོ་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་
ལ་ལས་བྤེད་པ་དང་། ཕོགས་བཟའ་མཁན་དང་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཡོད་དུས། དྤེ་ཚོ་ལའང་མ་ཐག་ཐོན་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།  དྤེ་དག་
གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། མྱི་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་འགོ་དུས་གསུང་
གྱི་འདུག དྤེང་སང་མ་ཐག་ཁད་མཚར་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས།  འཕྲོད་བསྟྤེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ཐག་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་མྱི་མགོ་འཚོས་མཁན་དྤེ་འདྲ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག  མ་ཐག་རྡོ་ཀར་
རུས་པ་བཏྱིང་བསད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གྱིས་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་
རྤེད། 
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དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་  ༡༣ ནས་ ༢༡ བར་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་བསམ་ཤྤེས་ཆྤེན་པོ་གནང་ནས་སྤེབས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་
དྤེའྱི་ནང་ང་ཚོས་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་ས་དང་། འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཀོད་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་
དགོས་པའྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན།  གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་མང་པོ་གཅྱིག་གྱིས་ངས་གཅྱིག་
ཞུས་བཞག་ཡོད། དྤེ་བཀོད་ཡོད་དམ་མྤེད། ཁོས་གཅྱིག་ཞུས་སོང་། དྤེ་བཀོད་ཡོད་དམ་མྤེད།  དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
གྱིས་ཀང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་བཞྤེས་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕུལ་བར་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༣ རྒྱབ་ལོངས་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་གང་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་གསུངས་
འདུག རྱིས་འགོའ་ིནང་དོན་དྤེ་ལབ་མྱི་དགོས་པ་བས། གཞན་དག་ངས་ད་ལྟ་དྲངས་པའྱི་རྱིས་འགོ་ཁག་ཚང་མ་དྤེ་ངས་གངས་ཀ་
དྤེ་མར་དྲངས་ན། ༡༤། ༡༥། ༡༦། ༡༧། ༡༨། ༡༩། ༢༡། དྤེ་ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་མཐོང་
བ་དང་གནས་སྟངས།  གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མཁྤེན་རོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་གྱི་ཡོད།  ངས་གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་
ཕྤེབས་སྐབས་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་བཏོན་པ་རྤེད་ཅྤེས་བྱིས་འདུག  ཁ་སང་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་སོན་རྱིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀའ་རད་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ད་དུང་ཡང་འབྤེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་
ལས་མང་ཙམ་ཡོད་ཅྤེས། ཡྱིན་ནའང་འཆར་འགོད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་རྤེད།  ཚང་མ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་
བསྡུར་བས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་མྤེད།  བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་མར་གནང་ཡོང་བ་རྤེད་ཟྤེར་དུས།  མདོར་
བསྡུས་ན་རྒྱབ་ལོངས་ནང་ལ་ཡྱི་གྤེ་ཁ་ལྷམ་མྤེར་བྱིས་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཕུལ་ནས་བྱུང་བ་
རྤེད་མ་གཏོགས།  སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཞུས་པ་དྤེ་འདྲ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མྱི་འདུག  གོ་བསྡུར་གནང་དུས་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  མ་
འོངས་པར་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  ལན་བརྒྱབས་ཀང་བས་ཏྤེ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ཏག་
ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡོད་དགོས་ཞྤེས་ནམ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ན་
ག་རྤེ་ཡྱིན་ཡང་འགྱིག་གྱི་འདུག  མྱིང་མ་ཐྤེབས་ཀང་འགྱིག་གྱི་འདུག  དཔྤེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ལོར་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཞུ་དུས་མྱི་གཅྱིག་
ལ་ྤེས་པ་ཏོག་ཙམ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཏང་དུས་ྤེས་པ་བཏང་ཕོགས་དྤེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ལའང་གཟྱིགས་
ཚུལ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་མམ་དུ་བྱིས་འདུག  ཡྱིན་རྒྱུ་ལྷན་ཁང་དྤེས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  མམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཡང་བྱིས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལྤེགས་པ་ཡྱིན་ན་བྱིས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ལ།  སྡུག་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཡང་བྱིས་འོས་པ་འདུག་ན་བྱིས་དགོས་པ་རྤེད། ངའྱི་མྱིང་བྱིས་ནས་ཁོས་བཤད་སོང་ལབ་ཀང་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་
མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོ་སྣང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  མྱིང་དྤེ་བྱིས་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་བྱུང་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཀའ་
ཤག་སྐབས་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། ད་ལྟ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད།  གོང་དུ་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་གྱིས་ཚོགས་འདུ་དྤེ་གོལ་དུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་མམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་
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གསུངས་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཡྱི་གྤེ་མང་པོ་ཡར་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་ཡར་ཕྤེབས་མ་ཐག་ཏུ་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་བཞྱིན་ལན་ར་བ་ནས་རྒྱག་གྱི་མྱིན་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེ་ག་རྤེ་
ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ལས་བསོམས་བྱིས་བཞག་པ་དྤེ་ལ་རྤེད་འདུག་ན་འདུག་དང་།  མྱི་འདུག་ན་
མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་ལས། ང་ཚོ་ལ་ཞུས་མ་སོང་། ས་གནས་ལ་རད་གཅོད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིད་མྱི་ཆྤེས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་དྤེ་འདྲ་
བྤེད་ཀྱི་མྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་མཇུག་ལ་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེང་སང་སྤེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དོན་དག་
ངས་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་ཞུས་ཚད་ཚང་མ་འཁྤེར་ཡོང་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་ཞུས་ནས་འཁྱུར་འགོ་ཡྱི་འདུག  གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལུང་འདྲྤེན་བྤེད་ས་ནས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་
པར་ཞུ། དུས་ཚོད་ནྱི་འགོར་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁང་པའྱི་ཁར་འགྤེབ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག 
ལོ་སོན་མ་གསུང་སྐད་ཆྤེ་ཐག་ཆོད་བས་ནས་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག  ལོ་རྤེས་མ་གསུང་སྐད་དྤེ་ལས་ཆྤེ་ཙམ་བས་ནས་བཤད་
བསད་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་ལག་བཅག་བརྡབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་ང་ཚོ་གྱིས་ཀྱིས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། ཁྤེད་རང་ཚོས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ལ་འཆར་གཞྱི་ཐྤེངས་ག་ཚོད་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནམ། འཆར་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་རང་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ག་ཚོད་བཞག་
ཡོད་དམ། ཚང་མ་དྲྱིས་ཡོང་དུས་ཚང་མ་ཁ་གདང་ནས་བསད་འདུག  སོན་མ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ལོར་གཅྱིག་སད་ཡོད་ས་རྤེད།  
གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་བཞྱི་པའྱི་ནང་སད་ཡོད་ས་ཡོད།  ཡོད་ས་ཡོད་གཅྱིག་པུ་རྤེད།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་
ཡྱིག་ཆ་འཁུར་རྒྱུ་མྱི་འདུག ལས་དྲུང་ལ་ཡྱིག་ཆ་འཁུར་ཡོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག མཐའ་མ་དྤེར་ང་གྱིས་ཀྱིས་ཁྤེད་རང་ཚོ་ཁང་པར་དྤེ་
འདྲ་འགྤེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དང་པོ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དུས་ཁང་པ་རྒྱག་དགོས་ཟྤེར་
མཁན་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཟྱིན་རྤེས་བརྒྱབ་དགོས་མཁན་སུ་རྤེད་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་
རྤེད། བརྒྱབ་དགོས་མཁན་ཐག་གཅོད་ཚར་དུས།  དྤེའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཁྤེད་རང་
ཚོས་ཐག་བཅད་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འཆར་འབུལ་གྱིས་དང་།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་ང་གྱིས་ཀྱི་
ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལ་རྒྱག་གཅྱིག་མཆོང་གཅྱིག་བས་ཆོག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཧ་གོ་གྱི་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སྐྱོང་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན།  དྤེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་སྤེབས་དུས་ཡང་བསྐྱར་སྐད་དྤེ་རྒྱབ་ཀྱི་འདུག  
སོན་མ་ང་ཚོས་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་འཆར་གཞྱི་མ་བསྱིགས་པ་བས།  སྱི་འཐུས་མང་པོར་དྲངས་རྒྱུ་འདུག  ང་ཚོ་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་
སྱི་འཐུས་མང་པོར་དྲངས་རྒྱུ་འདུག སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཅྱིག་ཕྤེབས་སོང་། དྤེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གྱིས་གྱིས་ཕྤེབས་སོང་དྤེ་
དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲས་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རང་གཞན་གྱིས་ཀས་ཐུགས་སྣང་གནང་
དགོས་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་ཕྱི་མ་དྤེ་ངས་བཤད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་དྤེ་རྱིང་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དངུལ་
གཏོང་བ་དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད་དྤེ། མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ད་ཐྤེངས་གཞུང་གྱི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཞལ་བཞྤེས་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོང་བ་ཡྱིན་
ན། ྱིན་གཅྱིག་བྤེད་སོད་ལོག་པ་གཏོང་མྱི་སྱིད་པའྱི་ྤེན་ཁ་མྤེད་པར་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་
རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེར་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདྤེབས་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ན། སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་
པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ལས་ྱིན་ ༡༡ པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད་པ་ཡྱིན། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་མཐའ་མའྱི་གཏན་འབྤེབས་དྤེ་ཡྱིན། ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༧ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་པུ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། 

 
༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ 

 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
ྤེར་
གྱིས་པ། 

བཀའ་བོན་གཞན་གྱི་འོས་འདྤེམས། 
འདྤེམས་ཐོན་ཐོག་དམ་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་དྤེས་རང་
གྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བོན་ཇྱི་དགོས་མང་
མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་མྱི་འགོའ་ིམྱིང་དང་ལོ་
རྒྱུས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་  ༢༡ པར་གསལ་བའྱི་འོས་
ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་
བཤད་དང་སགས་འབུལ་རྒྱུ་དང༌།  དྤེའྱི་ཐོག་སྱི་མོས་བྱུང་
ན་སོས་མྤེད། མ་བྱུང་ཚེ་སྱི་མོས་མ་བྱུང་བའྱི་འོས་གཞྱི་སོ་
སོའ་ིཐོག་ངོ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་གསང་
བའྱི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏྤེ་འོས་འདྤེམས་བྤེད་དགོས།  ངོ་
ཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་
ཤོག་ཐོབ་ན་བཀའ་བོན་དུ་འོས་ཐོན་གསལ་བསགས་བ་
རྒྱུ། གོས་ཚོགས་སུ་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཐོན་པའྱི་
རྱིགས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་བཀའ་བོན་དུ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ།  
སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་བཏོན་པའྱི་འོས་གཞྱི་ཡོངས་རོགས་སམ་

བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདྤེམས། 
རང་འཇགས། 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་

ལ་ཕབ། 
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གང་རུང་ལ་མང་མོས་མ་ཐོབ་ཚེ་འོས་གཞྱི་གསར་པ་སྱིད་
སྐྱོང་གྱིས་གོང་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ། 

ྤེར་
གསུམ་པ། 

བཀའ་བོན་གཞན་གྱི་འོས་འདྤེམས་བྤེད་ཕོགས། 
བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ྤེར་གྱིས་པའྱི་ནང་གསལ་བཀའ་
བོན་འོས་འདྤེམས་བྤེད་དགོས་བྱུང་རྱིགས་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ལས་རྱིམ་དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བ་རྒྱུ། 

བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདྤེམས་བྤེད་
ཕོགས། 
རང་འཇགས། 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ། 

 

 
 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཅུ་དགུ་

པ། 
སོན་བརྡའྱི་དུས་ཡུན། 
ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་
ཡོད་ན་ལས།  དྤེ་མྱིན་ྱིན་གངས་  ༧ ལས་མྱི་
ཉུང་ཞྱིང་ ༣༠ ལས་མྱི་མང་བའྱི་ནང་ཚུན་དྲྱི་བ་
བ་རྒྱུའྱི་དོན་གནད་སོན་བརྡ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་
བོན་ལ་སོད་དགོས། 

སོན་བརྡའྱི་དུས་ཡུན། 
ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་
ཡོད་ན་ལས།  དྤེ་མྱིན་ྱིན་གངས་  ༧ ལས་མྱི་
ཉུང་ཞྱིང་ ༣༠ ལས་མྱི་མང་བའྱི་ནང་ཚུན་དྲྱི་བ་
བ་རྒྱུའྱི་དོན་གནད་སོན་བརྡ་ སྱིད་སྐྱོང་ངམ་
འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་སོད་དགོས། 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

ྱི་ཤུ་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 

སོན་བརྡ་སོད་སྟངས། 
དྲྱི་བའྱི་དོན་གནད་རྣམས་ཚོགས་དྲུང་
བརྒྱུད་ཡྱིག་ཐོག་སོན་བརྡ་སོད་དགོས་པ་
དང༌། སོན་བརྡའྱི་ནང་གསལ་འཁོད་དགོས་
པའྱི་དོན་ཚན་གཤམ་གསལ། 
   ཀ  དྲྱི་བའྱི་དོན་གནད་ཆ་ཚང༌། 
   ཁ  དྲྱི་བ་དྲྱི་ཡུལ་གྱི་བཀའ་བོན་སུ་ཡྱིན། 

ག དྲྱི་བ་དྤེར་ལན་གསལ་དུས་ཚེས་ཇྱི་
ཙམ་ལ་དགོས་མྱིན། 

ང སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་རྣམ་
གངས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་ཚེ་དྲྱི་བ་དྤེ་

སོན་བརྡ་སོད་སྟངས། 
རང་འཇགས། 
 
 
 
     ཀ རང་འཇགས། 

ཁ དྲྱི་བ་དྲྱི་ཡུལ་སྱིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་
བོན་སུ་ཡྱིན། 

ག རང་འཇགས། 
ང རང་འཇགས། 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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དག་གལ་གནད་ཆྤེ་ཆུང་ས་རྱིང་གོ་
རྱིམ་གསལ་འགོད་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ྤེར་
གཅྱིག་པ། 

བཀའ་བོན་ཚོར་དྲྱི་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང༌། 
ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་
ཡོད་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་ཚོགས་དྲུང་གྱིས་འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་གང་ཡྱིན་དྤེར་དྲྱི་བའྱི་སོན་
བརྡ་བཏང་སྟྤེ་ྱིན་ལྔ་མ་སོང་བའྱི་སོན་ལ་དྲྱི་བ་
དྲྱིས་ལན་གྱི་ཐོ་གཞུང་ཁོངས་འགོད་མྱི་ཆོག 

སྱིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བོན་ཚོར་དྲྱི་བ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང༌། 
ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་
ཡོད་ན་ལས།  དྤེ་མྱིན་ཚོགས་དྲུང་གྱིས་ སྱིད་
སྐྱོང་ངམ་ འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གང་ཡྱིན་
དྤེར་དྲྱི་བའྱི་སོན་བརྡ་བཏང་སྟྤེ་ྱིན་ལྔ་མ་སོང་
བའྱི་སོན་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ཐོ་གཞུང་
ཁོངས་འགོད་མྱི་ཆོག 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

ྤེར་
གསུམ་པ། 

དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ྱིན་གངས་ཆ་བགོས། 
དྲྱི་བ་ཁག་ལ་དྲྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
ཐད་བཀའ་བོན་དང༌། བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འབྤེལ་བབས་ཆ་ནས་ྱིན་སོ་སོར་སྐབས་
བསྟུན་ཚོགས་གཙོའྱི་དགོངས་དཔྱད་ལྟར་
རྤེས་མོས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཆ་བགོས་
གནང་དགོས་པ་དང༌།  དྤེ་མྱིན་འབྤེལ་ཡོད་
བཀའ་བོན་གྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་ལས་སོན་དུ་
དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཆ་བགོས་བས་པའྱི་དྲྱི་
བའྱི་ཐོ་གཞུང་ལྟར་ལས་གཏོང་མྱི་ཆོག 

དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ྱིན་གངས་ཆ་བགོས། 
དྲྱི་བ་ཁག་ལ་དྲྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
ཐད་སྱིད་སྐྱོང་ངམ་ བཀའ་བོན།  བཀའ་བོན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་བབས་ཆ་ནས་ྱིན་སོ་
སོར་སྐབས་བསྟུན་ཚོགས་གཙོའྱི་དགོངས་
དཔྱད་ལྟར་རྤེས་མོས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་
ཆ་བགོས་གནང་དགོས་པ་དང༌།  དྤེ་མྱིན་སྱིད་
སྐྱོང་ངམ་ འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱི་མོས་
མཐུན་བྱུང་ན་ལས་སོན་དུ་དུས་ཚོད་ཟུར་
བཅད་ཆ་བགོས་བས་པའྱི་དྲྱི་བའྱི་ཐོ་གཞུང་
ལྟར་ལས་གཏོང་མྱི་ཆོག 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

ྤེར་བཞྱི་
པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 

སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་ལན་དང༌། དྲྱི་བ་
གཏོང་མཁན་དོ་བདག་མྤེད་པ། 
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ལན་ངག་ཐོག་
དགོས་པའྱི་ཐོ་གཞུང་གྱི་ཁོངས་སུ་དུས་ཚོད་
ཟུར་བཅད་ཡོད་ནའང་ྱིན་དྤེར་དྲྱིས་ལན་
འདྤེབས་མཁན་མྤེད་པ་དང༌།  ཡང་ན་དྲྱི་བ་
གཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་འདུར་མྤེད་ཚེ་
དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མཐའ་བསོམས་མ་
བས་གོང་དྲྱི་བ་བ་ཡུལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཡྱིག་

སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་ལན་དང༌། དྲྱི་བ་
གཏོང་མཁན་དོ་བདག་མྤེད་པ། 
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ལན་ངག་ཐོག་
དགོས་པའྱི་ཐོ་གཞུང་གྱི་ཁོངས་སུ་དུས་ཚོད་
ཟུར་བཅད་ཡོད་ནའང་ྱིན་དྤེར་དྲྱིས་ལན་
འདྤེབས་མཁན་མྤེད་པ་དང༌།  ཡང་ན་དྲྱི་བ་
གཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་འདུར་མྤེད་ཚེ་
དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མཐའ་བསོམས་མ་
བས་གོང་དྲྱི་བ་བ་ཡུལ་ སྱིད་སྐྱོང་ངམ་ བཀའ་

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 



20 

 

ཐོག་དྲྱིས་ལན་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་སོད་དགོས། བོན་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་དྲྱིས་ལན་ཚོགས་དྲུང་
བརྒྱུད་སོད་དགོས། 

ྤེར་དྲུག་
པ། 

དྲྱི་བ་ཆོག་མྱིན་གྱི་ཚད་གཞྱི། 
མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རོགས་ཆྤེད་གཤམ་གསལ་
ཆ་རྤེན་ཁག་གྱི་འོག་བཀའ་བོན་སུ་རུང་ལ་དྲྱི་
བ་གཏོང་ཆོག 

དྲྱི་བ་ཆོག་མྱིན་གྱི་ཚད་གཞྱི། 
མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རོགས་ཆྤེད་གཤམ་གསལ་
ཆ་རྤེན་ཁག་གྱི་འོག་སྱིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བོན་
སུ་རུང་ལ་དྲྱི་བ་གཏོང་ཆོག 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

སོ་གྱིས་
པ། 

དྲྱིས་ལན་ཁག་སོན་ཚུད་ཁབ་བསགས་མྱི་
ཆོག་པ། 
དྲྱི་བ་གང་ཞྱིག་ལ་བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དྲྱིས་ལན་མ་བརྒྱབ་
སོན་དང༌།  ཡང་ན་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་དྲྱིས་ལན་
ཚོགས་དྲུང་ལ་མ་སད་གོང་དྲྱིས་ལན་དྤེ་དག་
གསལ་བསགས་འགྤེམས་སྤེལ་མྱི་ཆོག 

དྲྱིས་ལན་ཁག་སོན་ཚུད་ཁབ་བསགས་མྱི་
ཆོག་པ། 
དྲྱི་བ་གང་ཞྱིག་ལ་ སྱིད་སྐྱོང་ངམ་ བཀའ་བོན་
ཞྱིག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དྲྱིས་
ལན་མ་བརྒྱབ་སོན་དང༌། ཡང་ན་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་
དྲྱིས་ལན་ཚོགས་དྲུང་ལ་མ་སད་གོང་དྲྱིས་ལན་
དྤེ་དག་གསལ་བསགས་འགྤེམས་སྤེལ་མྱི་ཆོག 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

སོ་གསུམ་
པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 
 
 

ནང་
གསྤེས། ༢ 

 
 
 
 
 
 
 

དུས་ཐུང་སོན་བརྡ་ཕུལ་བའྱི་དྲྱི་བ། 
དྲྱི་བ་གང་ཞྱིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཛ་དྲག་གལ་ཆྤེ་ཡྱིན་ཚེ།  ཚོགས་
གཙོས་དགོངས་དཔྱད་ཀྱིས་འབྤེལ་ཡོད་
བཀའ་བོན་ལ་སྱིག་གསལ་གཏན་འབྤེབས་
དུས་ཚོད་གོང་དྲྱིས་ལན་འདྤེབས་དགོས་པའྱི་
བཀའ་ཁབ་གནང་འཐུས། 
བཀའ་བོན་གང་ཞྱིག་གྱིས་དུས་ཐུང་གྱི་སོན་
བརྡ་ནང་ཚུན་དྲྱིས་ལན་ཐུབ་ཐབས་མྤེད་ཚེ།  
མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གལ་
གནད་ཆྤེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་ཏྤེ་སྱིག་གཞྱི་ནང་
གསལ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཚུན་དྲྱིས་ལན་བ་
རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང་གྱི་ཐོག་མར་བཞག་སྟྤེ་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ངག་ཐོག་ནས་དྲྱིས་
ལན་བྤེད་དགོས། 
 

དུས་ཐུང་སོན་བརྡ་ཕུལ་བའྱི་དྲྱི་བ། 
དྲྱི་བ་གང་ཞྱིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཛ་དྲག་གལ་ཆྤེ་ཡྱིན་ཚེ།  ཚོགས་
གཙོས་དགོངས་དཔྱད་ཀྱིས་ སྱིད་སྐྱོང་ངམ་
འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་སྱིག་གསལ་གཏན་
འབྤེབས་དུས་ཚོད་གོང་དྲྱིས་ལན་འདྤེབས་
དགོས་པའྱི་བཀའ་ཁབ་གནང་འཐུས། 
སྱིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བོན་གང་ཞྱིག་གྱིས་དུས་
ཐུང་གྱི་སོན་བརྡ་ནང་ཚུན་དྲྱིས་ལན་ཐུབ་
ཐབས་མྤེད་ཚེ།  མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་
འབྤེལ་བའྱི་གལ་གནད་ཆྤེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་ཏྤེ་
སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཚུན་
དྲྱིས་ལན་བ་རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང་གྱི་ཐོག་མར་བཞག་
སྟྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ངག་ཐོག་ནས་
དྲྱིས་ལན་བྤེད་དགོས། 
 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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ནང་
གསྤེས། 

༣ 
 
 
 

ནང་
གསྤེས། ༥ 

གལ་ཏྤེ་དོན་གནད་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་
མཁན་གཅྱིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ཚེ་དྤེའྱི་ཁོངས་
ནས་འདྲྱི་མཁན་གཅྱིག་ལ་ར་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌།  
དྤེ་ལྟའྱི་དྲྱི་བ་རྣམས་ལ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
གྱིས་གཅྱིག་སྡུད་ཀྱིས་དྲྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་
བརྡ་ཁབ་བ་འཐུས། 
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་རང་ྱིད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་
སྤེབས་སྐབས་སྱི་འཐུས་དྤེས་རང་གནས་སུ་
ལངས་ཏྤེ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དགོས་པ་དང༌། དྤེར་འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་ནས་ལམ་སྤེང་དྲྱིས་ལན་
བརྒྱབ་དགོས་པ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་ལས་མང་བས་མྱིང་རགས་བཀོད་ཡོད་
ཚེ་མྱིང་རགས་དང་པོ་འགོད་མཁན་དྤེར་
ཚོགས་གཙོས་མྱིང་འབོད་གནང་རྒྱུ་དང༌།  
གལ་ཏྤེ་དང་པོ་དྤེ་མྤེད་ཚེ་སྱི་འཐུས་གཞན་
ཞྱིག་མྱིང་འབོད་གནང་འཐུས། 

གལ་ཏྤེ་དོན་གནད་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་
མཁན་གཅྱིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ཚེ་དྤེའྱི་ཁོངས་
ནས་འདྲྱི་མཁན་གཅྱིག་ལ་ར་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌།  
དྤེ་ལྟའྱི་དྲྱི་བ་རྣམས་ལ་ སྱིད་སྐྱོང་ངམ་ འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་གཅྱིག་སྡུད་ཀྱིས་དྲྱིས་
ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བརྡ་ཁབ་བ་འཐུས། 
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་རང་ྱིད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་
སྤེབས་སྐབས་སྱི་འཐུས་དྤེས་རང་གནས་སུ་
ལངས་ཏྤེ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དགོས་པ་དང༌།  དྤེར་སྱིད་
སྐྱོང་ངམ་ འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ནས་ལམ་
སྤེང་དྲྱིས་ལན་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཡྱིན།  དྲྱི་བ་
ཞྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལས་མང་བས་མྱིང་
རགས་བཀོད་ཡོད་ཚེ་མྱིང་རགས་དང་པོ་
འགོད་མཁན་དྤེར་ཚོགས་གཙོས་མྱིང་འབོད་
གནང་རྒྱུ་དང༌།  གལ་ཏྤེ་དང་པོ་དྤེ་མྤེད་ཚེ་སྱི་
འཐུས་གཞན་ཞྱིག་མྱིང་འབོད་གནང་འཐུས། 

 
 
བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

སོ་བཞྱི་པ། 
ནང་
གསྤེས། ༥ 

ཆུ་ཚོད་ཕྤེད་རྱིང་གྱི་གོས་བསྡུར། 
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་སྱི་འཐུས་དྤེས་ཚོགས་
གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་རང་ྱིད་ཀྱི་དྲྱི་བར་
གསལ་ཆ་འདོན་ཆྤེད་བསྐྱར་དུ་དོན་གནད་དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་དང་བགོ་གྤེང་བྤེད་ཆོག་
པ་དང༌།  དྤེར་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་
དྲྱིས་ལན་འདྤེབས་དགོས།  འོན་ཀང་ཐོ་གཞུང་
ནང་གསལ་གྱི་དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་སུ་
རུང་ཞྱིག་གྱིས་མ་གཏོགས་གཞན་གྱིས་དྲྱི་བ་
འཕར་མ་འདྲྱི་མྱི་ཆོག 

ཆུ་ཚོད་ཕྤེད་རྱིང་གྱི་གོས་བསྡུར། 
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་སྱི་འཐུས་དྤེས་ཚོགས་
གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་རང་ྱིད་ཀྱི་དྲྱི་བར་
གསལ་ཆ་འདོན་ཆྤེད་བསྐྱར་དུ་དོན་གནད་དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་དང་བགོ་གྤེང་བྤེད་ཆོག་
པ་དང༌། དྤེར་སྱིད་སྐྱོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་
བོན་གྱིས་དྲྱིས་ལན་འདྤེབས་དགོས། འོན་ཀང་
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་གྱི་དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་སྱི་
འཐུས་སུ་རུང་ཞྱིག་གྱིས་མ་གཏོགས་གཞན་
གྱིས་དྲྱི་བ་འཕར་མ་འདྲྱི་མྱི་ཆོག 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

བཞྱི་བཅུ་
པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 

ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གོས་འཆར། 
སོན་ཚུད་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་
སགས་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་
གལ་ཆྤེའྱི་དོན་གནད་སྐོར་བཀའ་བོན་ཞྱིག་ལ་
ཐུགས་སྣང་དགོས་པའྱི་གཞྤེན་བསྐུལ་བྤེད་

ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གོས་འཆར། 
སོན་ཚུད་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་
སགས་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་
གལ་ཆྤེའྱི་དོན་གནད་སྐོར་ སྱིད་སྐྱོང་ངམ་
བཀའ་བོན་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའྱི་

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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ནང་

གསྤེས། ༢ 

ཆོག་པ་དང༌།  བཀའ་བོན་དྤེས་སྐབས་དྤེར་
གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའམ།  ཡང་ན་རྤེས་སུ་
གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་ཚེས་གངས་དང༌།  དུས་
ཚོད་ཞུ་དགོས། 
 
གསལ་བཤད་དྤེ་རྱིགས་ལ་བགོ་གྤེང་མྱི་
དགོས། འོན་ཀང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་
དང་སགས་དོན་གནད་དྤེ་སྐོར་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་
འདོན་ཆོག་པ་དང༌།  སྐབས་སོ་སོར་བཀའ་
བོན་དྤེས་ལན་འདྤེབས་དགོས་པ་ཡྱིན། 

གཞྤེན་བསྐུལ་བྤེད་ཆོག་པ་དང༌།  སྱིད་སྐྱོང་
ངམ་ བཀའ་བོན་དྤེས་སྐབས་དྤེར་གསལ་
བཤད་བ་རྒྱུའམ།  ཡང་ན་རྤེས་སུ་གསལ་
བཤད་བ་རྒྱུའྱི་ཚེས་གངས་དང༌།  དུས་ཚོད་ཞུ་
དགོས། 
གསལ་བཤད་དྤེ་རྱིགས་ལ་བགོ་གྤེང་མྱི་
དགོས། འོན་ཀང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་
དང་སགས་དོན་གནད་དྤེ་སྐོར་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་
འདོན་ཆོག་པ་དང༌། སྐབས་སོ་སོར་སྱིད་སྐྱོང་
ངམ་བཀའ་བོན་དྤེས་ལན་འདྤེབས་དགོས་པ་
ཡྱིན། 

 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

ཞྤེ་གསུམ་
པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 

གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལྤེན་དང་གོས་བསྡུར། 
ཁ གསལ་བཤད་འགྤེལ་བརོད་ནང་གསལ་པོ་

མ་བྱུང་བའྱི་དོན་གནད་དམྱིགས་བཀར་
གང་རུང་ཐོག་བསྐྱར་དུ་འགྤེལ་བརོད་དམ། 
ཡྱིག་ཆ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་
བོན་གཞན་གྱིས་གསལ་བཤད་བྤེད་
དགོས། 

གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལྤེན་དང་གོས་བསྡུར། 
ཁ གསལ་བཤད་འགྤེལ་བརོད་ནང་གསལ་པོ་

མ་བྱུང་བའྱི་དོན་གནད་དམྱིགས་བཀར་
གང་རུང་ཐོག་བསྐྱར་དུ་འགྤེལ་བརོད་དམ། 
ཡྱིག་ཆ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་སམ་སྱིད་སྐྱོང་། 
བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱིས་གསལ་བཤད་བྤེད་
དགོས། 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

ཞྤེ་དྲུག་པ། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་པའྱི་ཐོབ་ཐང༌། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆ་རྤེན་འོག་སྱི་འཐུས་སམ།  
ཡང་ན་བཀའ་བོན་ ཞྱིག་གྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་
དོན་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་འདོན་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་པའྱི་ཐོབ་ཐང༌། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆ་རྤེན་འོག་སྱི་འཐུས་སམ།  
སྱིད་སྐྱོང་།  བཀའ་བོན་ སུ་རུང་ གྱིས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་དོན་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

ཞྤེ་དགུ་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕྱིར་འཐྤེན་དང༌། 
གཞན་ལ་དབང་ཆ་སད་པ། 
སྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བོན་གང་ཞྱིག་གྱིས་མྱིང་
གསལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་
ན་ལས། དྤེ་མྱིན་མྱིང་འབོད་བྱུང་སྐབས་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་ལུགས་
མཐུན་ཐོག་ནས་འདོན་དགོས་པ་ཡྱིན། 

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕྱིར་འཐྤེན་དང༌། 
གཞན་ལ་དབང་ཆ་སད་པ། 
སྱི་འཐུས་སམ། སྱིད་སྐྱོང་།  བཀའ་བོན་གང་
ཞྱིག་གྱིས་མྱིང་གསལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
ཕྱིར་འཐྤེན་བས་ན་ལས།  དྤེ་མྱིན་མྱིང་འབོད་
བྱུང་སྐབས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་དོན་
གནད་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཐོག་ནས་འདོན་

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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ནང་

གསྤེས། ༢ 

 
སྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་
གསལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྱིགས་རང་ྱིད་
ཀྱི་ཚབ་ཏུ་སྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བོན་གཞན་
ཞྱིག་ ལ་སྙན་སོན་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཚོགས་
གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་བསྟུན་སད་ཆོག 

དགོས་པ་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་སམ། སྱིད་སྐྱོང་།  བཀའ་བོན་ཞྱིག་
གྱི་མྱིང་གསལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྱིགས་
རང་ྱིད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་སྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བོན་
གཞན་སུ་རུང་ལ་སྙན་སོན་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་
ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་བསྟུན་སད་
ཆོག 

 
 
བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

ང་བཞྱི་པ། 
ནང་

གསྤེས། 
༡༢ 
 

ནང་གསྤེས། 
༡༤ 

གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན། 
ལས་དོན་གང་ཞྱིག་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་བོན་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་
པ་ཞྱིག་དང་ འབྤེལ་བ་སར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་
བྤེད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 
བཀའ་བོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་བསྡུར་དང༌།  
བཅའ་ཁྱིམས།  ཁྱིམས་ལུགས་ནང་གསལ་གྱི་
གསང་རྒྱའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་
གསལ་བཤད་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་མ་ཡྱིན་
པ། 

གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན། 
ལས་དོན་གང་ཞྱིག་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་
སྱིད་སྐྱོང་ངམ། བཀའ་བོན་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་དང་
འབྤེལ་བ་མྤེད་པ ར་འབྤེལ་བ་སར་རྒྱུའྱི་ཐབས་
ཤྤེས་བྤེད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 
བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་བསྡུར་དང༌།  
བཅའ་ཁྱིམས།  ཁྱིམས་ལུགས་ནང་གསལ་གྱི་
གསང་རྒྱའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་
གསལ་བཤད་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་མ་ཡྱིན་
པ། 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

དོན་
གྱིས་པ། 

ནང་
གསྤེས། ༡ 

ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུ་
ལྤེན། 
ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་  ༣ པའྱི་ཚེས་ ༢༠ ནང་ཚུན་
རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་གཏན་
འབྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའམ།  
ཡོང་རྒྱུར་ངྤེས་ཚེ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ཟླ་བ་དང་
པོ་བཞྱིའྱི་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་གྱི་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུས་ཏྤེ་
གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཆོག 

ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུ་
ལྤེན། 
ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་  ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུན་
རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་གཏན་
འབྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའམ།  
ཡོང་རྒྱུར་ངྤེས་ཚེ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ཟླ་བ་དང་
པོ་བཞྱིའྱི་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་གྱི་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུས་ཏྤེ་
གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཆོག 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

བརྒྱད་ཅུ་
པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 

སོན་བརྡ་དང་གོས་འཆར་འགྤེམས་སྤེལ། 
སོན་བརྡ་དང་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་
རོགས་སྱི་འཐུས་དང༌།  བཀའ་བོན་རྣམ་པར་
དུས་ཐོག་འགྤེམས་སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་

སོན་བརྡ་དང་གོས་འཆར་འགྤེམས་སྤེལ། 
སོན་བརྡ་དང་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་
རོགས་སྱི་འཐུས་དང༌།  སྱིད་སྐྱོང་།  བཀའ་
བོན་རྣམ་པར་དུས་ཐོག་འགྤེམས་སྤེལ་ཐུབ་

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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ནང་

གསྤེས། ༢ 
 

བྤེད་དགོས། 
ཡྱིག་ཆ་གང་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བོན་
སོ་སོའ་ིམཚན་འཁོད་ཤྱིང་སོམ་དུ་ལས་དུས་
ནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  དོ་བདག་སོ་སོར་ཡྱིག་
ཆ་དྤེ་འགྤེམས་སྤེལ་ཟྱིན་པར་ཆ་འཇོག་བ་རྒྱུ། 

པའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་དགོས། 
ཡྱིག་ཆ་གང་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་དང་ ། སྱིད་སྐྱོང་།  
བཀའ་བོན་སོ་སོའ་ིམཚན་འཁོད་ཤྱིང་སོམ་དུ་
ལས་དུས་ནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  དོ་བདག་སོ་
སོར་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འགྤེམས་སྤེལ་ཟྱིན་པར་ཆ་
འཇོག་བ་རྒྱུ། 

 
 
 
བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

ག་གཅྱིག་
པ། 

ནང་གསྤེས། 
༢༤ 

ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སྲུང་བརྱི་
དགོས་པའྱི་སྱིག་ལམ། 
ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་
ཡོད་ན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང༌།  
ལས་བྤེད། ཟུར་ན་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་འབོད་
དང༌། གྤེང་སོང་མྱི་ཆོག 

ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སྲུང་བརྱི་
དགོས་པའྱི་སྱིག་ལམ། 
ཚོགས་གཙོ འྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་
ཡོད་ན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང༌།  
ལས་བྤེད། ཟུར་ན་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་འབོད་
དང༌། གྤེང་སོང་མྱི་ཆོག 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

ག་ལྔ་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༢ 
 
 

ནང་གསྤེས། 
༣ 
 

ཟུར་ན་པ། 
མཐོ་རྱིམ་ལས་བྤེད་གཞུང་འབྤེལ་ཟུར་ན་
ཕྤེབས་དགོས་རྱིགས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
གྱི་ངོས་སོར་ཐོག་ཕག་འཁྤེར་འབུལ་འཐུས། 
 
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ།  
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ལས་
གཞན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་སུ་ཡང་ཟུར་ན་གྱི་ཕག་
འཁྤེར་མྤེད་པར་ཚོགས་ཁང་དུ་ནམ་ཡང་
ཕྤེབས་བཞུགས་མྱི་ཆོག 

ཟུར་ན་པ། 
མཐོ་རྱིམ་ལས་བྤེད་གཞུང་འབྤེལ་ཟུར་ན་
ཕྤེབས་དགོས་རྱིགས་ སྱིད་སྐྱོང་ངམ།  འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་སོར་ཐོག་ཕག་འཁྤེར་
འབུལ་འཐུས། 
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ སྱིད་སྐྱོང་།  བཀའ་བོན་
རྣམ་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་
ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་སུ་ཡང་ཟུར་ན་གྱི་
ཕག་འཁྤེར་མྤེད་པར་ཚོགས་ཁང་དུ་ནམ་ཡང་
ཕྤེབས་བཞུགས་མྱི་ཆོག 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ། 

 
 
 
 

 
བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ། 

བརྒྱ་ཐམ་
པ། 
 

ཚོགས་ཆུང་སུ་ཞྱིག་ནས་སྐྱྤེ་བོ་དང༌།  ཡྱིག་ཆ། 
ལོ་རྒྱུས་ཟྱིན་ཐོ་བཅས་ཇྱི་དགོས་བཀའ་འགུག་
དང་སན་ཞུར་བཀའ་ཁབ་དང་དངོས་ཆས་
གཟུགས་བཤྤེར་གནང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡོད།  
འོན་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཚེ་གཞུང་ནས་ཡྱིག་ཆ་སན་
ཞུར་འབུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག 

ཚོགས་ཆུང་གང་ཞྱིག་ནས་སྐྱྤེ་བོ་དང༌།  ཡྱིག་
ཆ། ལོ་རྒྱུས་ཟྱིན་ཐོ་བཅས་ཇྱི་དགོས་བཀའ་
འགུག་དང་སན་ཞུར་བཀའ་ཁབ་དང་དངོས་
ཆས་གཟུགས་བཤྤེར་གནང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་
ཡོད། འོན་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་ལ་གནོད་
གཞྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཚེ་གཞུང་ནས་ཡྱིག་ཆ་
སན་ཞུར་འབུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་སྙན་སྤེང་ཞུ་
ཆོག 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ། 
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག  

 

 
 

དོན་
ཚན། 

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད། བཟོ་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ 
ཚིག་བརོད། 

ཟུར་བརོད། 

བཅུ་
གཅྱིག་

པ། 
ནང་

གསྤེས་ 
༡ 

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་
ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་
འབབ་ཚད། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། 
འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་
སོད་བོད་མྱི་ཕོགས་ཡོད་
རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ར་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
བཞྱིའམ། སྒང་ཕོགས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་གྱིས་གང་མང་བ་
དྤེ་འབུལ་དགོས། ར་
ཕོགས་དང་སྒང་ཕོགས་ཐ་
སྙད་གསལ་ཁ་མྤེད་པ་
ལས་དོད་དང་མཚན་དོད་
ཐོབ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་
ལས་དོད་དང་མཚན་དོད་
འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ 
འབུལ་དགོས། 

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་
ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་
འབབ་ཚད། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། 
འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་
སོད་བོད་མྱི་ཕོགས་ཡོད་
རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ར་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱིའམ། 
སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
གྱིས་གང་མང་བ་དྤེ་འབུལ་
དགོས། ར་ཕོགས་དང་སྒང་
ཕོགས་ཐ་སྙད་གསལ་ཁ་
མྤེད་པའྱི་ྱིན་ག་ཕུད ་ལས་
དོད་དང་མཚན་དོད་ཐོབ་
མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལས་
དོད་དང་མཚན་དོད་འབབ་
ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ འབུལ་
དགོས། 

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་
ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་
འབབ་ཚད། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། 
འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་
སོད་བོད་མྱི་ཕོགས་ཡོད་
རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ར་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱིའམ། 
སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
གྱིས་གང་མང་བ་དྤེ་འབུལ་
དགོས། ར་ཕོགས་དང་སྒང་
ཕོགས་ཐ་སྙད་གསལ་ཁ་
མྤེད་པའྱི་ྱིན་ག་དང་། ལས་
དོད ། མཚན་དོད་ཐོབ་
མཁན་རྣམས་ རྱིས་ལོ་དྤེའྱི་
ནང་སོ་སོའ་ིཡོང་འབབ་
ཁོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་  
༣༠,༠༠༠ བརྒལ་མཚམས་
ལ་ྱིན་གའྱི་དོད་དང་། ལས་
དོད། མཚན་དོད ་འབབ་
ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ འབུལ་
དགོས། 

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་
ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད། 
 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། 
འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་
སོད་བོད་མྱི་ཕོགས་ཡོད་
རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ར་ཕོགས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱིའམ། སྒང་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་གྱིས་
གང་མང་བ་དྤེ་འབུལ་དགོས།  
ར་ཕོགས་དང་སྒང་ཕོགས་ཐ་
སྙད་གསལ་ཁ་མྤེད་པ་ལས་
དོད་དང་མཚན་དོད་ཐོབ་
མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལས་དོད་
དང་མཚན་དོད་འབབ་ནས་
བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ འབུལ་
དགོས། ྱིན་གའྱི་ཐད་ལས་
ཁུངས་སམ་སྤེ་ཚན་གཅྱིག་
གྱི་ནང་ྱིན་གངས་  ༣༡ 
ལས་མང་བ་ཞུ་སོད་བ་
དགོས་རྱིགས་ནས་ྱིན་ག་ཇྱི་
ཐོབ་ཀྱི་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ 
འབུལ་དགོས། 

 
བཟོ་བཅོས་ལ་
བཟོ་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང། 

ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

བཅུ་གསུམ་
པ། 

ནང་གསྤེས་ 
༡ 

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་དང༌། ཞབས་
ལོ་བརྱི་ཕོགས། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གྱིས་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ྱིན་ནས་ལས་
རྒྱུན་ཉུང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་
ནས་མང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡༥ ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་
ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད། བགྤེས་
ཕོགས་བརྱི་ཕོགས་རང་ྱིད་ལས་འཁུར་ནས་
འཁྱུར་ཁའྱི་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆ་ཚང་
འཐོབ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༡༥ ལོན་པ་
ཞྱིག་ལ་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐམ་པའམ། 
བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཆ་ཚང་འཐོབ་
རྒྱུ་དང༌། ཞབས་ལོ་ ༡ ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ ར་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ འཐོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལོ་ ༡ 
ནས་ ༡༥ བར་ལོ་གངས་ཇྱི་སོང་ལ་ལོ་རྤེའྱི་བར་
ཁད་རང་ཐོབ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རྤེ་
བཅས་གཤམ་གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ནང་འཁོད་ལྟར་
འཐོབ་རྒྱུ། ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བགྤེས་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠༠ 

 
བརྒྱ་ཆ། ཞབས་
ལོ། 
༡༠༠ ༡༥ 
༩༥ ༡༤ 

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་དང༌། ཞབས་
ལོ་བརྱི་ཕོགས། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་གྱིས་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ྱིན་
ནས་ལས་རྒྱུན་ཉུང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡ ཧྱིལ་
པོ་ལོན་པ་ནས་མང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡༥ 
ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་
ཐང་ཡོད། བགྤེས་ཕོགས་བརྱི་ཕོགས་རང་ྱིད་
ལས་འཁུར་ནས་འཁྱུར་ཁའྱི་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ ཆ་ཚང་འཐོབ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་
ལོ་ ༡༥ ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༥༠ ཐམ་པའམ། བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༠༠ ཆ་ཚང་འཐོབ་རྒྱུ་དང༌། ཞབས་ལོ་ ༡ 
ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ 
འཐོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལོ་ ༡ ནས་ ༡༥ བར་ལོ་
གངས་ཇྱི་སོང་ལ་ལོ་རྤེའྱི་བར་ཁད་རང་ཐོབ་
བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རྤེ་བཅས་གཤམ་
གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ནང་འཁོད་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། ར་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ་ ༡༠༠ 
 
རང་འཇགས། 

 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ། 
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༩༠ ༡༣ 
༨༥ ༡༢ 
༨༠ ༡༡ 
༧༥ ༡༠ 
༧༠   ༩ 
༦༥ ༨ 
༦༠ ༧ 
༥༥ ༦ 
༥༠ ༥ 
༤༥ ༤ 
༤༠ ༣ 
༣༥ ༢ 
༣༠ ༡ 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཅུ་བཞྱི་པ།  
ནང་གསྤེས་ ༡ 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་
ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌།  
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གྱིས་བཅས་གང་རུང་དུ་
འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་
ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་དང༌།  
ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་
ཕོགས་ཐོབ་ཐང་བཅས་
གྱིས་ནས་གང་མང་བ་དྤེ་
ཞུ་སོད་ཆོག 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་
ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆྤེ་བ་དང༌།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་གྱིས་བཅས་གང་
རུང་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་ཐོན་
བགྤེས་ཕོགས་དང༌།  ལས་
བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་
ཐང་བཅས་གྱིས་ནས་གང་
མང་བ་དྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག  འོན་
ཀང་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་
ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌།  ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་གང་
རུང་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་ཐོན་བགྤེས་
ཕོགས་དང༌། ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་
ཕོགས་ཐོབ་ཐང་བཅས་གྱིས་ནས་
གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག  འོན་
ཀང་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ ༢༠༠༤  
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆྤེ་བ་དང་།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གྱིས་བཅས་ སུ་ལས་བཅར་ཞུ་

 
བཟོ་བཅོས།  
ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་
གྱིས་ཡན་གྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
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 ༨ ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༩ བར་ྋགོང་ས་
ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་ནས་གཞུང་ཞབས་
ཡྱིན་མུས་ཁོངས་ནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་གཞན་གྱིས་གང་རུང་དུ་
བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་
བའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་
རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་བྤེད་པའྱི་
ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་
ཆོག 

མུས་དང་དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་རྤེས་བསྐོ་
གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའམ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་
ལས་བྤེད་པའྱི་ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་
བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་
ཆོག 

བཅུ་དྲུག་པ། ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་
ཐོབ་ཐང། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་བགྤེས་ཡོལ་སྱི་
མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་
རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་
འཐོབ་རྒྱུ་དང༌།  བགྤེས་
ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུན་
ཞབས་ལོ་  ༥ ཧྱིལ་པོ་
ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་
ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  དྤེ་
མྱིན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་
ཐང།  
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
བགྤེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་
ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་བགྤེས་
ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང༌།  བགྤེས་
ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་  
༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་
བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དྤེ་
མྱིན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་
ཚན་ ༡༥ ནང་གསལ་ཕོགས་
འབབ་ཇྱི་ཐོབ་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་  

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

 
བཟོ་བཅོས། 
ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་
གྱིས་ཡན་གྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
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ཚན་ ༡༥ ནང་གསལ་
ཕོགས་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་དྤེའྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཁང་གའྱི་
དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ།  འོན་
ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་ག་
མྤེད་གཞུང་ཁང༌།  རང་
བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་
ལ་བགྤེས་ཤག་དང་ཁང་
གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

༣༠ ཁང་གའྱི་དོད་དུ་འཐོབ་
རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་
ག་མྤེད་གཞུང་ཁང༌།  རང་
བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་
བགྤེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་
དོད་ཐོབ་ཐང་མྤེད།  ཕྱི་ལོ་  
༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ 
ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༩ བར་ྋགོང་ས་
ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་ནས་ལས་བྤེད་པ་
ཞྱིག་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་མུས་
ཁོངས་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་
བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གྱིས་གང་རུང་དུ་བསྐོ་
གཞག་གནང་ཡོད་ན་རང་ྱིད་
བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་ཀྱི་
སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ་ ༤༥ འབབ་ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་
བགྤེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་
བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་དང༌།  
གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐྤེངས་
གཅྱིག་རང་གྱི་བགྤེས་ཕོགས་
ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་བསྒྱུར་བའྱི་
དངུལ་འབོར་བགྤེས་ཤག་གྱི་
དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཅྱིང༌།  
འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་

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

 
༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ 

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།  
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

དང་པོ།   སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་
ཕོགས་ཐོབ་དང༌།  ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་
དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བོད་རྒྱལ་ལོ་  ༢༡༣༡ 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཞྤེས་འབོད་རྒྱུ། 

སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་ བཀའ་བོན་
རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌།  ཟུར་ཕོགས།  ཐོབ་ཐང་
གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༡ 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཞྤེས་འབོད་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 

 
༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོས་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་
བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཅུ་བཞྱི་པ།  
ནང་གསྤེས། ༡ 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་འོས་བསྡུའྱི་
སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་
ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འོས་
བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་
གྱི་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་
དང༌། ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་
ཕོགས་ཐོབ་ཐང་གྱིས་ནས་
གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་
ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་འོས་
བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་
ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་
ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཐོན་
བགྤེས་ཕོགས་དང༌།  ལས་བྤེད་པའྱི་
བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་གྱིས་ནས་
གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག འོན་ཀང་
ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༡ 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་
ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་
ཞྱིག་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་
འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་
འཛིན་གྱི་ལས་ཐོན་བགྤེས་
ཕོགས་དང༌།  ལས་བྤེད་པའྱི་
བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་གྱིས་
ནས་གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག  
འོན་ཀང་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་  

 
བཟོ་བཅོས།  
ངོ་ཡོད་གསུམ་
ཆ་གྱིས་ཡན་
གྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ བར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནས་
གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་མུས་ཁོངས་ནས་
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དུ་
བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་
ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་བྤེད་པའྱི་
ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་ཕོགས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་ཆོག 

༢༠༠༤  ཟླ་  ༤  ཚེས་  ༨  
ྱིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ ལས་ཁང་
གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དུ་ལས་
བཅར་ཞུ་མུས་དང་དྤེ་བཞྱིན་
དྤེའྱི་རྤེས་བསྐོ་གཞག་དང་
འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་
རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་བྤེད་པའྱི་
ཞབས་ལོར་ བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་ཆོག 

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

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བགྤེས་ཡོལ་སྱི་
མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་
བགྤེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང༌།  བགྤེས་
ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་
པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
དྤེ་མྱིན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་  
༡༥ ནང་གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་
དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༣༠ ཁང་གའྱི་དོད་
འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་
ག་མྤེད་གཞུང་ཁང༌།  རང་བདག་ཁང་
པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགྤེས་ཤག་དང་
ཁང་གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མྤེད།  ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ བར་
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་ནས་ལས་བྤེད་པ་ཞྱིག་གཞུང་
ཞབས་ཡྱིན་མུས་ཁོངས་ནས་འོས་

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བགྤེས་
ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་
གནས་རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་
འཐོབ་རྒྱུ་དང༌།  བགྤེས་ཡོལ་
ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་
ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཤག་
ཐོབ་ཐང་ཡོད།  དྤེ་མྱིན་སྱིག་
གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་  ༡༥ ནང་
གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་
དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༣༠ ཁང་གའྱི་
དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ།  འོན་ཀང་
གཞྱིས་ཁང་དང་ག་མྤེད་གཞུང་
ཁང༌། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་
མཁན་ལ་བགྤེས་ཤག་དང་ཁང་
གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་  
༢༤ ྱིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་

 
བཟོ་བཅོས། 
ངོ་ཡོད་གསུམ་
ཆ་གྱིས་ཡན་
གྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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 བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་
གཞག་གནང་ཡོད་ན་རང་ྱིད་བགྤེས་
ཡོལ་ཐོན་སྐབས་ཀྱི་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་
ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༤༥ འབབ་ཟླ་རྤེ་
བཞྱིན་བགྤེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་
བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་དང༌།  གཞྱིས་
ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ཐྤེངས་གཅྱིག་རང་གྱི་བགྤེས་
ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་བསྒྱུར་བའྱི་
དངུལ་འབོར་བགྤེས་ཤག་གྱི་དོད་དུ་
ཞུ་སོད་ཆོག་ཅྱིང༌།  འདྱི་རྱིགས་ལ་
དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་
མྤེད་པ་དང༌།  ཟླ་གྱིས་ནང་ཚུན་
ལས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 
 

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

 
༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོས་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ 

འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཕོགས་དང། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཅུ་བཞྱི་པ། 

ནང་གསྤེས་ ༡ 
བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་

 
བཟོ་བཅོས། 
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ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་
ཞྱིག་འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་
གཙོར་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཐོན་བགྤེས་
ཕོགས་དང༌།   ལས་བྤེད་པའྱི་
བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་གྱིས་
ནས་གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག 

ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོར་འོས་
ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙོའྱི་
ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་དང༌།  ལས་
བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་
གྱིས་ནས་གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སོད་
ཆོག འོན་ཀང་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ བར་
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་ནས་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་མུས་
ཁོངས་ནས་འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་
གཙོར་བསྐོ ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོའྱི་
ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་བྤེད་པའྱི་
ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་ཕོགས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་ཆོག 

ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་
ཞྱིག་འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་
གཙོར་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོའྱི་
ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་དང༌།  
ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་
ཐོབ་ཐང་བཅས་གྱིས་ནས་གང་
མང་བ་དྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག   འོན་
ཀང་ ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་  
༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ྱིན་
ལས་བྤེད་ འདྤེམས་ལྷན་ གྱི་
ཚོགས་གཙོར་ ལས་བཅར་ཞུ་
མུས་དང་དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་རྤེས་
བསྐོ་གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་བྤེད་
འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོའྱི་  
ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་བྤེད་
པའྱི་ཞབས་ལོར་ བསྣན་ཏྤེ་
བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་
སོད་ཆོག 

ངོ་ཡོད་གསུམ་
ཆ་གྱིས་ཡན་
གྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

བཅུ་དྲུག་པ། ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང། 
འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་ལས་
བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བགྤེས་ཡོལ་སྱི་
མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་
གྱི་བགྤེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང༌།  
བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་
ཞྱིག་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་  ༥ 
ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཡྱིན་ན་བགྤེས་
ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  དྤེ་མྱིན་
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་  ༡༥ 

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང། 
འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་ལས་བྤེད་
བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་བགྤེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་
ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་
འཐོབ་རྒྱུ་དང༌། བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་
མྤེད་པ་ཞྱིག་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་  ༥ 
ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཡྱིན་ན་བགྤེས་ཤག་
ཐོབ་ཐང་ཡོད།  དྤེ་མྱིན་སྱིག་གཞྱི་
འདྱིའྱི་དོན་ཚན་  ༡༥ ནང་གསལ་
ཕོགས་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་  

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བགྤེས་
ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་
གནས་རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་
འཐོབ་རྒྱུ་དང༌།  བགྤེས་ཡོལ་
ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་
ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཤག་
ཐོབ་ཐང་ཡོད།  དྤེ་མྱིན་སྱིག་
གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་  ༡༥ ནང་

 
བཟོ་བཅོས། 
ངོ་ཡོད་གསུམ་
ཆ་གྱིས་ཡན་
གྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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ནང་གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྱི་
ཐོབ་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༣༠ ཁང་
གའྱི་དོད་འཐོབ་རྒྱུ།  འོན་ཀང་
གཞྱིས་ཁང་དང་ག་མྤེད་གཞུང་
ཁང༌། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་
མཁན་ལ་བགྤེས་ཤག་དང་ཁང་
གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

༣༠ ཁང་གའྱི་དོད་འཐོབ་རྒྱུ།  འོན་
ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་ག་མྤེད་གཞུང་
ཁང༌། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་
ལ་བགྤེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་དོད་
ཐོབ་ཐང་མྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༤ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༩ བར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནས་ལས་བྤེད་
པ་ཞྱིག་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་མུས་
ཁོངས་ནས་འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་
གཙོར་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་ན་
རང་ྱིད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་ཀྱི་
སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༤༥ 
འབབ་ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་བགྤེས་ཤག་གོ་
སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་
དང༌། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མྤེད་
ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐྤེངས་གཅྱིག་རང་གྱི་
བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་
བསྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགྤེས་
ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཅྱིང༌།  
འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་ཤག་
གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་དང༌།  ཟླ་གྱིས་
ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་
དགོས། 
 

གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་
དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༣༠ ཁང་གའྱི་
དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ།  འོན་ཀང་
གཞྱིས་ཁང་དང་ག་མྤེད་གཞུང་
ཁང༌། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་
མཁན་ལ་བགྤེས་ཤག་དང་ཁང་
གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 
 ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༩ ཟླ་  
༣ ཚེས་ ༢༤ ྱིན་ལས་བྤེད་
འདྤེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོར་
ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་།   
དྤེའྱི་རྤེས་ ལས་བྤེད་པ་ཡྱིན་
མུས་ཤྱིག་ ལས་བྤེད་འདྤེམས་
ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོར་ བསྐོ་
གཞག་གམ་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་
རྱིགས་ནས་ལས་བྤེད་པའྱི་
བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་
པ་ཡྱིན་ན་རང་ྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་
ཁུར་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་
སྐབས་དྤེ་ས་སོ་སོའ་ིགནས་
རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་
ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༤༥ འབབ་ཟླ་
རྤེ་བཞྱིན་བགྤེས་ཤག་གོ་སྱིག་
མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་
དང་།  གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྱིན་ལ་
མ་ལྟོས་པར་ཐྤེངས་གཅྱིག་རྱིང་
གནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟའྱི་ལས་
ཁུར་འཁྱུར་སྐབས་བགྤེས་
ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་
བའྱི་དངུལ་འབོར་བགྤེས་ཤག་
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དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཅྱིང་།    
འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་
ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་དང་།  
ཟླ་གྱིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་
ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 

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

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་ཕོགས་དང། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཅུ་བཞྱི་པ། 

ནང་གསྤེས་ ༡ 
བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་
ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་
ཞྱིག་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དུ་འོས་
ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ཞྱིབ་
སྱི་ཁབ་པའྱི་ལས་ཐོན་བགྤེས་
ཕོགས་དང༌།  ལས་བྤེད་པའྱི་
བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་གྱིས་
ནས་གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་
ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྱི་ཁབ་
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ཞྱིབ་
སྱི་ཁབ་པའྱི་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་
དང༌། ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་
ཐོབ་ཐང་གྱིས་ནས་གང་མང་བ་དྤེ་
ཞུ་སོད་ཆོག འོན་ཀང་ལས་བྤེད་པ་
གང་ཞྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༨ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༩ བར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནས་གཞུང་
ཞབས་ཡྱིན་མུས་ཁོངས་ནས་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་
པའྱི་ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་བྤེད་པའྱི་
ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་ཕོགས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་ཆོག 

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

 
བཟོ་བཅོས། 
ངོ་ཡོད་གསུམ་
ཆ་གྱིས་ཡན་
གྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

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

ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བགྤེས་ཡོལ་སྱི་
མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་
བགྤེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང༌།  བགྤེས་
ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་
པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
དྤེ་མྱིན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་  
༡༥ ནང་གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་
དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༣༠ ཁང་གའྱི་དོད་དུ་
འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་
ག་མྤེད་གཞུང་ཁང༌།  རང་བདག་ཁང་
པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགྤེས་ཤག་དང་
ཁང་གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མྤེད།  ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ བར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་ནས་ལས་བྤེད་པ་ཞྱིག་གཞུང་
ཞབས་ཡྱིན་མུས་ཁོངས་ནས་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་
ཡོད་ན་རང་ྱིད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་
སྐབས་ཀྱི་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་
བགྤེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་པར་ཁང་
དོད་སོད་རྒྱུ་དང།  གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐྤེངས་
གཅྱིག་རང་གྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་
ལོ་བཅུས་བསྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་
བགྤེས་ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་
ཅྱིང།  འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་
བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་དང། 

ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བགྤེས་
ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་
གནས་རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་
འཐོབ་རྒྱུ་དང༌།  བགྤེས་ཡོལ་
ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་
ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཤག་
ཐོབ་ཐང་ཡོད།  དྤེ་མྱིན་སྱིག་
གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་  ༡༥ ནང་
གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་
དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༣༠ ཁང་གའྱི་
དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ།  འོན་ཀང་
གཞྱིས་ཁང་དང་ག་མྤེད་གཞུང་
ཁང༌། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་
མཁན་ལ་བགྤེས་ཤག་དང་ཁང་
གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 
 ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༩ ཟླ་  
༣ ཚེས་ ༢༤ ྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་
སྱི་ཁབ་པར་ལས་ཁུར་ཞུ་
བཞྱིན་པ་དང་།  དྤེའྱི་རྤེས་ལས་
བྤེད་པ་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་ བསྐོ་གཞག་
གམ་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་
ནས་ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཡོལ་
ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ ཡྱིན་ན་
རང་ྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་ནས་
བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་དྤེ་ས་
སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་
སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་   
༤༥ འབབ་ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་བགྤེས་

བཟོ་བཅོས། 
ངོ་ཡོད་གསུམ་
ཆ་གྱིས་ཡན་
གྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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ཟླ་གྱིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕྱིར་
འབུལ་ཞུ་དགོས། 

ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་
དོད་སོད་རྒྱུ་དང་།   གཞྱིས་ཁང་
ཐོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་
ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐྤེངས་
གཅྱིག་རྱིང་གནས་རྱིམ་དྤེར་ད་
ལྟའྱི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་སྐབས་
བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་
སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགྤེས་
ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཅྱིང་།    
འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་
ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་དང་།   
ཟླ་གྱིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་
ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 

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

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང ༤༥ 

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

ལྔ་པ། 
ནངགསྤེས་ 

༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད། 
སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་བཙན་བོལ་དུ་
གནས་སོད་རྱིང་སོད་ཡུལ་དང་འཚོ་རྤེན། 
ཞྱིང་ལས་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་སོ་སོ་ནས་
བོགས་མར་བཏང་བའམ། ཚོགས་སྤེ་དང་
སྒྤེར་གང་ཞྱིག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་
རྱིས་འབུལ་ཞུས་པ། ཡང་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པས་
སྤུས་ོ་བས་པའྱི་གཞྱིས་ས་རྣམས་གཞྱིས་མྱི་
སོ་སོར་གཡར་བ་ཡྱིན་པས་ས་ཁང་ཐོབ་པའྱི་

ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད། 
སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་བཙན་བོལ་དུ་
གནས་སོད་རྱིང་སོད་ཡུལ་དང་འཚོ་རྤེན། ཞྱིང་
ལས་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་སོ་སོ་ནས་བོགས་
མར་བཏང་བའམ། ཚོགས་སྤེ་དང་སྒྤེར་གང་
ཞྱིག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་འབུལ་
ཞུས་པ། ཡང་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པས་སྤུས་ོ་བས་
པའྱི་གཞྱིས་ས་རྣམས་གཞྱིས་མྱི་སོ་སོར་
གཡར་བ་ཡྱིན་པས་ས་ཁང་ཐོབ་པའྱི་གཞྱིས་

 
བསྐྱར་བཅོས། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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ནང་གསྤེས་ 
༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ནང་གསྤེས། 

༣ 
 
 
 

ནང་གསྤེས། 

གཞྱིས་མྱི་སུ་ཡྱིན་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ི
ནང་ལོ་རྤེར་ཉུང་མཐར་ཟླ་གསུམ་གནས་སོད་
བྤེད་དགོས་ཐོག ས་ཞྱིང་རྣམས་བདག་
གཅྤེས་ཚད་ལྡན་གྱིས་སོ་ནམ་དང༌། སྐྱྤེད་
ཚལ། སྡུམ་རྭ། སྐྱྤེ་ཤྱིང་འདྤེབས་འཛུགས། 
སོད་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་བྤེད་སོད་བྤེད་
དགོས། 
ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སོད་ཁང་དང༌། ཚོང་
ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག གྲྭ་ཤག་དང་དགོན་
པ་རྒྱག་རྒྱུར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
དགོས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
སྱི་ས་གང་ཡོད་བྤེད་མྤེད་ས་སྟོང་དུ་མ་བཞག་
པར་སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག 
 
 
 
སྟོན་འབས་འདྤེབས་ཕན་མྤེད་པའྱི་ས་ཆར་

མྱིའམ། དྤེའྱི་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱི་སུ་རུང་
གཅྱིག་ལས་མ་ཉུང་བ་གཞྱིས་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་
ལོ་རྤེར་ཉུང་མཐར་ཟླ་གསུམ་གནས་སོད་བྤེད་
དགོས་ཐོག ས་ཞྱིང་རྣམས་བདག་གཅྤེས་ཚད་
ལྡན་གྱིས་སོ་ནམ་དང༌། སྐྱྤེད་ཚལ། ལྡུམ་རྭ། 
སྐྱྤེ་ཤྱིང་འདྤེབས་འཛུགས། སོད་ཁང་བཅས་ཀྱི་
ཆྤེད་བྤེད་སོད་བྤེད་དགོས། 
ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སོད་ཁང་དང༌། ཚོང་
ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་ནང་མྱི་
འཕྤེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ཏྤེ་སོ་སོའ་ིས་བགོས་ཞྱིང་
སའྱི་ཐོག་ཞྱིང་ཁང་ (Farm House) ལྟ་བུ་མ་
རྒྱག་ཐབས་མྤེད་དང༌། གྲྭ་ཤག་དང་དགོན་པ་
རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ལ་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་
ཀྱིས་མངའ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ཆོག་པའྱི་སྱིག་མཐུན་
བཀའ་འཁོལ་ངྤེས་པར་ཞུ་དགོས། མངའ་
གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་
འཁོལ་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་
འཁོལ་མྤེད་པར་ཞྱིང་ས་གཏོར་བཤྱིག་དང་
ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་
རྱིགས་ནམ་ཡང་བྤེད་མྱི་ཆོག 
སྱི་ས་གང་ཡོད་བྤེད་མྤེད་ས་སྟོང་དུ་མ་བཞག་
པར་སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
བརྒྱུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་ཏྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག 
སྟོན་འབས་འདྤེབས་ཕན་མྤེད་པའྱི་ཞྱིང་སར་

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(རྒྱ་གར་དབུས་ས་
གཞུང་གྱི་མོས་
མཐུན་བཀའ་འཁོལ་
ཐོབ་ྱིན་ནས་ལག་
བསྟར་འགོ་འཛུགས་
བ་རྒྱུ།) 
@@@ 
 ( གནད་དོན་
དྤེ་དང་འབྤེལ་
བའྱི་སྐོར་
གཤམ་འོག་དུ་
ཟུར་མཆན་
བཀོད་ཡོད་པའྱི་
གཟྱིགས་གནང་
ཡོང་བ་ཞུ། ) 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
 
དོན་ཚན་ ༥(༢) 
པ་དང་གཅྱིག་
མཚུངས་ལག་
བསྟར་བ་རྒྱུ།) 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
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༤ བྤེད་སོད་གཞན་མྱི་བྤེད་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ཚེ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་གཏན་
འབྤེབས་འགྤེངས་ཤོག་བསྐངས་ཏྤེ་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་སུ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། 

བྤེད་སོད་གཞན་མྱི་བྤེད་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ཚེ་
གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་
གསྤེས་གྱིས་པ་ལྟར་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
 

དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 

ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་གསལ་
བསགས་གནང་ྱིན་ནས་གཞྱིས་མྱི་སུས་ཀང་
ས་ཁང་མྱི་གཞན་ལ་ཕུལ་སྱིན་དང༌། ཚོང་
བསྒྱུར། ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་
མྱི་ཆོག 

ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་གསལ་
བསགས་གནང་ྱིན་ནས་སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་
གཞུང་འབུལ་རྱིགས་ཕུད། དྤེ་མྱིན་གཞྱིས་མྱི་
སུས་ཀང་ས་ཁང་མྱི་གཞན་ལ་ཕུལ་སྱིན་དང༌། 
ཚོང་བསྒྱུར། ཕྱི་མྱི་ལ་ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་
རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག 

 
བསྐྱར་བཅོས། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

 

བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 

ས་ཁང་བོགས་གཡར། 
གཞྱིས་མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་སོད་ཡུལ་ཁང་
པ་དང༌། ས་ཞྱིང་འདྤེབས་བྤེད་མ་བས་པར་
བཙན་བོལ་བོད་མྱི་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་ལ་བོགས་
གཏོང་མྱི་ཆོག ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཕྱི་མྱི་ལ་
བོགས་གཏོང་བས་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཚེ་ས་
ཞྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཕྱིར་
བསྡུ་བ་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 

ས་ཁང་བོགས་གཡར། 
གཞྱིས་མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་སོད་ཡུལ་ཁང་
པ་དང༌། ས་ཞྱིང་འདྤེབས་བྤེད་མ་བས་པར་
བཙན་བོལ་བོད་མྱི་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་ལ་བོགས་
གཏོང་མྱི་ཆོག ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཕྱི་མྱི་ལ་
བོགས་གཏོང་བས་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཚེ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ལ་བརྱི་
སྲུང་མ་བས་པར་ངོས་འཛིན་གསལ་བསགས་
དང་སགས་སོ་ནམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རོགས་
སྐྱོར་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མྱིན། ས་ཞྱིང་ཐོབ་
སྐལ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་འཚོ་བ་སོ་ནམ་འདྤེབས་
ལས་ལ་བརྤེན་མ་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ནས་
ལུགས་མཐུན་ཞྱིང་ས་ཇྱི་ཡོད་ས་གནས་ས་
ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྱིས་འབུལ་
བྤེད་དགོས། གལ་ཏྤེ་གནས་སྐབས་ནང་ཁུལ་
བོགས་གཏོང་མྱི་བྤེད་ཀ་མྤེད་རྱིགས་ནས་རང་

 
བསྐྱར་བཅོས། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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 ྱིད་ཀྱི་ས་ཆ་བདག་ཐོབ་མྱི་ཤོར་ཆྤེད་ནང་ཁུལ་
ཡྱིག་ཐོག་མངགས་བཅོལ་བས་ཏྤེ་ས་ཁལ་དོད་
གསབ་ལྟ་བུ་ས་རྱིན་སྣྤེ་སྤེལ་ཙམ་མ་གཏོགས་
བོགས་རྱིན་ཞུ་ལྤེན་མྱི་ཆོག ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ 
པའྱི་ནང་ཞྱིང་ས་རང་འདྤེབས་དང་བོགས་
འདྤེབས་བྤེད་མཁན་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཞྱིབ་གནས་མ་
དཔྤེ་ཟུར་འཛར་  ཁ༽ ཞྱིབ་བསྐང་གྱིས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་སོ་སོའ་ིབརྒྱུད་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས། སྟོན་
ྤེས་ཕོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་སྙན་ཐོ་
འདྱི་ལ་ར་འཛིན་བྤེད་དགོས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ཟུར་འཛར་ ཁ ༽ 
གསར་འཇུག 

དྤེ་སའྱི་ཟུར་འཛར་ 
ཁ༽ ཟུར་འཛར་ 
ག༽ ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ།) 

བརྒྱད་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

རྤེས་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་བགོ་སོད། 
ཐོག་མར་ས་ཁང་བགོ་འགྤེམས་སྐབས་བཅོས་
མའྱི་ལྔ་ཚན་གཅྱིག་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གྱིས་
དང་ཧྤེང་པོ་གཅྱིག་ལྟ་བུའྱི་མྱི་ལྔར་ས་ཁང་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་མུར་ནམ་ཞྱིག་མྱི་ཧྤེང་པོ་དྤེ་འདས་
གོངས་སམ་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བས་
ཚེ་དྤེའྱི་གཞྱིས་སྐལ་ས་ཁང་གོང་གསལ་ཁྱིམ་
ཚང་གྱིས་ནས་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་
མང་བ་དྤེར་ཐོབ་དགོས། ཕྲུ་གུ་མང་ཉུང་
གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཚེ་ཕྲུ་གུ་ལོ་རྒན་ཤོས་དྤེར་ཐོབ་
དགོས།  ཁྱིམ་ཚང་གྱིས་ཀར་ཕྲུ་གུ་མྤེད་ན་
འདབས་སར་ལྔ་ཁང་གྱི་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་
ཕྲུ་གུ་ཡོད་རྱིགས་ལ་གོང་གསལ་གྱི་ཆ་རྤེན་
ལྟར་ཐོབ་དགོས།  དྤེ་དག་ལ་ཡང་ཕྲུ་གུ་མྤེད་
ཚེ་ས་ཁང་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་
ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ། 
 

རྤེས་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་བགོ་སོད། 
ཐོག་མར་ས་ཁང་བགོ་འགྤེམས་སྐབས་བཅོས་
མའྱི་ལྔ་ཚན་གཅྱིག་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གྱིས་
དང་ཧྤེང་པོ་གཅྱིག་ལྟ་བུའྱི་མྱི་ལྔར་ས་ཁང་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་མུར་ནམ་ཞྱིག་མྱི་ཧྤེང་པོ་དྤེ་འདས་
གོངས་སམ་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བས་
ཚེ་དྤེའྱི་གཞྱིས་སྐལ་ས་ཁང་གོང་གསལ་ཁྱིམ་
ཚང་གྱིས་ནས་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་
བ་དྤེར་ཐོབ་དགོས། ཕྲུ་གུ་མང་ཉུང་གཅྱིག་པ་
ཡྱིན་ཚེ་ཕྲུ་གུ་ལོ་རྒན་ཤོས་དྤེར་ཐོབ་དགོས།  
ཁྱིམ་ཚང་གྱིས་ཀར་ཕྲུ་གུ་མྤེད་ན་གཞྱིས་གོང་
སོ་སོའ་ིནང་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་
རྱིགས་ལ་མ་དྤེབ་ནང་གསལ་གྱི་སྒུག་ཐོ་བང་
རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིང་སྒྱུར་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་བགོ་སོད་བྤེད་ཆོག གཞྱིས་
གོང་སོ་སོའ་ིནང་སྒུག་ཐོ་ལྷག་མ་མྤེད་ཚེ་ས་

 
(དོན་ཚན་ ༥(༢) པ་
དང་གཅྱིག་མཚུངས་
ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།) 
 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
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ནང་གསྤེས། 
༢ 

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་མ་དྤེབ་ནང་
གསལ་ལྔ་ཁང་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་མྱི་
ཆ་ཚང་འདས་གོངས་སུ་སོང་བའམ་གཏན་
འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བས་ཚེ་འདབས་སར་
གྱི་ཕྲུ་གུ་དང༌། གཞན་དྤེབ་གསལ་འདོད་
གཅྱིག་ཐབ་གཅྱིག་ནང་མྱི་མནའ་མའམ་མག་
པར་སྤེབས་པ་སྒུག་ཐོར་ཐོ་བཀོད་ཡོད་པ་ས་
གནས་སུ་གཏན་སོད་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པ་དྤེ་
ཚོར་འཐོབ་རྒྱུ། དྤེ་འདྲའྱི་མནའ་མའམ་མག་པ་
རྣམས་ས་གནས་གང་ནས་ཡོང་བའྱི་ས་ཁུལ་
དྤེའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ས་ཁང་གྱིས་
ཀ་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་ཟྱིན་པའམ། ས་ཁང་ཐོབ་
སྐལ་མྤེད་པའྱི་ངོས་སོར་མམ་འབུལ་དགོས། 
ཕྲུ་གུ་དང་གཞན་གང་ཡང་མྤེད་ཚེ་དྤེ་དག་གྱི་
ས་ཁང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་
ཕྱིར་བསྡུ་བྤེད་དགོས། ལྔ་ཁང་དྤེའྱི་མ་དྤེབ་
ནང་གསལ་ས་ཁང་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་
འཚོ་གནས་མྱི་གཅྱིག་ལས་མ་ལྷག་ཚེ་དྤེ་ནམ་
འཚོའྱི་བར་འཚོ་གནས་མྱི་གཅྱིག་དྤེའྱི་ས་ཞྱིང་
ཐོབ་སྐལ་དང་ལྔ་ཁང་གྱི་ཁང་ཁུངས་ཇྱི་ཡོད་
རང་འཇགས་འཇོག་རྒྱུ་དང༌། དྤེ་བྱིངས་དོན་
ཚན་ ༡༠ པ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་དགོས་
རྒྱུ། 

ཁང་དྤེ་དག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བདག་
ར་སྟངས་འཛིན་བྤེད་དགོས། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་མ་དྤེབ་ནང་
གསལ་ལྔ་ཁང་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་མྱི་
ཆ་ཚང་འདས་གོངས་སུ་སོང་བའམ་གཏན་
འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བས་ཚེ་དྤེབ་གསལ་
འདོད་གཅྱིག་ཐབ་གཅྱིག་ནང་མྱི་མནའ་མའམ་
མག་པར་སྤེབས་པ་སྒུག་ཐོར་ཐོ་བཀོད་ཡོད་པ་
ས་གནས་སུ་གཏན་སོད་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པ་དྤེ་
ཚོར་འཐོབ་རྒྱུ། དྤེ་འདྲའྱི་མནའ་མའམ་མག་པ་
རྣམས་ས་གནས་གང་ནས་ཡོང་བའྱི་ས་ཁུལ་
དྤེའྱི་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ས་ཁང་གྱིས་ཀ་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་ཟྱིན་
པའམ། ས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་མྤེད་པའྱི་ངོས་སོར་
མམ་འབུལ་དགོས། སོད་ཡུལ་རྤེས་ཤུལ་ཕྲུ་
གུ་དང་གཞན་གང་ཡང་མྤེད་ཚེ་དྤེ་དག་གྱི་ས་
ཁང་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་གནས་སྐབས་བདག་ར་བྤེད་དགོས། ལྔ་
ཁང་དྤེའྱི་མ་དྤེབ་ནང་གསལ་ས་ཁང་བདག་
དབང་ཡོད་པའྱི་འཚོ་གནས་མྱི་གཅྱིག་ལས་མ་
ལྷག་ཚེ་དྤེ་ནམ་འཚོའྱི་བར་འཚོ་གནས་མྱི་
གཅྱིག་དྤེའྱི་ས་ཞྱིང་ཐོབ་སྐལ་མ་གཏོགས་དྤེ་
འཕྲོས་ཞྱིང་ས་རྣམས་ཕྱིར་ལོག་དགོས་རྒྱུ། 
ཕྱིར་བསྡུ་བས་པའྱི་ས་ཁང་ཇྱི་ཡོད་མ་དྤེབ་ནང་
གསལ་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམས་
མཐུན་བགོ་སོད་བྤེད་དགོས། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་
སྐལ་ཁང་ཁུངས་ཇྱི་ཡོད་རང་འཇགས་འཇོག་
དགོས། 

 
 
 

 
བསྐྱར་བཅོས། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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བཅུ་གཅྱིག་
པ། 

ནང་གསྤེས། 
༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་བགོ་སོད། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་
གསྤེས་ ༢ པ་དང༌། དོན་ཚན་ ༡༠ པའྱི་ནང་
གསྤེས་ཁག་ལྟར་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་
བས་རྱིགས་ཀྱི་ས་ཁང་རྣམས་ས་ཁང་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་
དཔོན་ནས་འགན་འཁྤེར་ཏྤེ་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་རྤེ་
མྤེད་པ་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་ན། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་དྤེའྱི་ས་ཁང་
མངགས་ཡུལ་དྤེས་སྟོན་འབས་འདྤེབས་དུས་
དྤེའྱི་སྟོན་ཐོག་བསྡུ་མཇུག་བསྱིལ་མཚམས་
ས་ཁང་རྱིས་སོད་དགོས་པའྱི་བརྡ་ཁབ་གཏོང་
དགོས། མངགས་བཅོལ་མྤེད་ན་ཐད་ཀར་ས་
ཁང་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ལས། 
སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་ནས་བདག་ར་དང་
རང་མཚམས་ཀྱིས་ནང་ཁུལ་བགོ་སོད་མྱི་
ཆོག འོན་ཀང་ས་གནས་བོད་མྱིའྱི་མམ་
འབྤེལ་ཁག་ལ་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡོད་པ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ལ་སྙན་གསན་
འབོར་འཕྲལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་གན་
ཡྱིག་ཐོག་ས་གནས་མམ་འབྤེལ་ལ་དྤེའྱི་ས་
ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་སམ་གཞྱིས་མྱིར་བོགས་
གཏོང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་རྒྱུ། བུ་
ལོན་གཙང་སྤེལ་བྱུང་མཚམས་མམ་འབྤེལ་
ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ལ་གན་
ཡྱིག་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
 
 

ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་བགོ་སོད། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ 
༢ པ་དང༌། དོན་ཚན་ ༡༠ པའྱི་ནང་གསྤེས་
ཁག་ལྟར་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བས་
རྱིགས་ཀྱི་ས་ཁང་རྣམས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་འབྤེལ་ཡོད་གོང་སྤེ་སོ་
སོའ་ིསྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་ནས་འགན་འཁྤེར་
ཏྤེ་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་རྤེ་མྤེད་པ་ར་འཕྲོད་གསལ་
པོ་བྱུང་ན།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་
ནས་དྤེའྱི་ས་ཁང་མངགས་ཡུལ་དྤེས་སྟོན་
འབས་འདྤེབས་དུས་དྤེའྱི་སྟོན་ཐོག་བསྡུ་མཇུག་
བསྱིལ་མཚམས་ས་ཁང་རྱིས་སོད་དགོས་པའྱི་
བརྡ་ཁབ་གཏོང་དགོས། མངགས་བཅོལ་མྤེད་
ན་ཐད་ཀར་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་གནས་སྐབས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་སྟྤེ་གོང་
གསལ་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་
དང༌དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་དགོངས་དོན་བགོ་
འགྤེམས་བ་རྒྱུ་ལས།  སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་
ནས་བདག་ར་དང་རང་འཚམས་ཀྱིས་ནང་
ཁུལ་བགོ་སོད་མྱི་ཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གཞྱིས་སོས་ལས་འཆར་ཐོག་ནས་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཏན་བསྐྱོད་བྤེད་
མཁན་རྣམས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་ཕྱིར་བསྡུ་བ་དགོས། 
སྒྤེར་སོ་སོའ་ིཐབས་ཤྤེས་ཐོག་ཕྱི་བསྐྱོད་བས་
ཏྤེ་ལོ་གྱིས་ནང་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་ཕྱིར་ལོག་
མ་བྱུང་ཚེ་དོ་བདག་དྤེའྱི་ས་ཞྱིང་ཕྱིར་བསྡུ་བ་
དགོས། གཞྱིས་ཐོན་བ་མྱི་གང་ཞྱིག་ནས་སོ་
སོའ་ིསྒོ་ར་ཚལ་ཞྱིང་ནང་སོད་ཁང་རྒྱ་བསྐྱྤེད་

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
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ནང་གསྤེས། 

༣ 

 
 
 
 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཚང་མས་
ཟུར་འཛར་ ཁ༽ ནང་གསལ་ལྟར་སྒུག་ཐོ་
འགོད་ཡུལ་གྱི་མ་དྤེབ་རྤེ་བདག་ར་བྤེད་
དགོས། སྒུག་ཐོའ་ིགནས་བབ་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་
དགོས། 

བས་རྱིགས་ལ་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཨར་གོན་ཇྱི་སོང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
འགོ་གོན་གུན་གསབ་ཕྲན་བུ་ས་ཁང་སོད་ཡུལ་
འབྤེལ་ཆགས་སུ་ཡྱིན་ནས་སོག་དགོས། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཚང་མས་ཟུར་
འཛར་ ག༽ ནང་གསལ་ལྟར་སྒུག་ཐོ་འགོད་
ཡུལ་གྱི་མ་དྤེབ་རྤེ་བདག་ར་བྤེད་དགོས། 
སྒུག་ཐོའ་ིགནས་བབ་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས། 
 

 
 
 
 

 
 
 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
 

བཅུ་གསུམ་
པ། 

 
ནང་གསྤེས། 
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ནང་གསྤེས། 

༢ 
 
 
 

ས་ཁང་བདག་གཅྤེས། 
གཞྱིས་སྒར་སོ་སོར་རང་གྱི་ས་ཆའྱི་རྒྱ་ཁོན་
དང༌། དྤེའྱི་ས་མཚམས། ཁང་པ་སོགས་ཇྱི་
ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ས་གནས་གཞུང་
གྱི་ཡྱིག་ཆར་ཇྱི་གསལ་ལྟར་དང༌། ཡྱིག་ཆའྱི་
འདྲ་བཤུས་བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁང་དུ་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆའྱི་གས་སུ་བདག་ར་
དགོས་པ་དང༌། འབྤེལ་ཡོད་གཞུང་གྱི་ཁལ་
དྤེབ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་རང་ཕོགས་ནས་སྣོན་འཕྲྱི་
ཞུ་དགོས་དྤེ་དག་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་
འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞུ་
དགོས་པ་མ་ཟད། ངོ་བཤུས་ཀང་ལྤེན་དགོས། 
 
གཞྱིས་སའྱི་ཐོག་སོན་ཡོད་རྒྱ་ལམ་དང༌། རྐང་
ལམ། ཟམ་པ། རྒྱུག་ཆུ། ཆུ་མྱིག ཆར་དུས་ཀྱི་
ཆུ་ཡུར་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་བདག་ར་
དགོས་པ་དང༌། སོན་མྤེད་ཀྱི་རྒྱ་ལམ་གསར་
གཏོད་མྱི་ཡོང་བ་དང༌། རྒྱུག་ཆུ་དང༌། ཆུ་མྱིག་

ས་ཁང་བདག་གཅྤེས། 
གཞྱིས་སྒར་སོ་སོར་རང་གྱི་ས་ཆའྱི་རྒྱ་ཁོན་
དང༌། དྤེའྱི་ས་མཚམས། ཁང་པ་སོགས་ཇྱི་
ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ས་གནས་གཞུང་
གྱི་ཡྱིག་ཆར་ཇྱི་གསལ་ལྟར་དང༌། ཡྱིག་ཆའྱི་
འདྲ་བཤུས་བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁང་དུ་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆའྱི་གས་སུ་བདག་ར་
དགོས་པ་དང༌། འབྤེལ་ཡོད་གཞུང་གྱི་ཁལ་
དྤེབ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་རང་ཕོགས་ནས་སྣོན་འཕྲྱི་
ཞུ་དགོས་དྤེ་དག་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་
འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
སུ་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས། 
གཞྱིས་སའྱི་ཐོག་སོན་ཡོད་རྒྱ་ལམ་དང༌། རྐང་
ལམ། ཟམ་པ། རྒྱུག་ཆུ། ཆུ་མྱིག ཆར་དུས་ཀྱི་
ཆུ་ཡུར་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་བདག་ར་དགོས་
པ་དང༌། སོན་མྤེད་ཀྱི་རྒྱ་ལམ་གསར་གཏོད་མྱི་
ཡོང་བ་དང༌། རྒྱུག་ཆུ་དང༌། ཆུ་མྱིག་ཇྱི་ཡོད་

 
(དོན་ཚན་ ༥(༢) པ་
དང་གཅྱིག་མཚུངས་
ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།) 
 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
བསྐྱར་བཅོས། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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ནང་གསྤེས། 
༣ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ནང་གསྤེས། 
༤ 
 
 
 
 
 

 
 

ཇྱི་ཡོད་བདག་ར་དང་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའྱི་
ཐོག་ཆར་དུས་ཀྱི་ཆུ་ཡུར་རྣམས་ལས་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་ལ་གནོད་སྐྱོན་མྱི་ཡོང་བའྱི་
སོན་འགོག་དགོས་རྱིགས་ལོ་ལྟར་ཆར་དུས་
མ་ཚུགས་གོང་ཟྱིན་པ་དགོས། 
གཞྱིས་སའྱི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཡུལ་མྱིས་
ཧམ་ཟོས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་རྒྱུན་དུ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དང་སྱི་བརྒྱ། ས་ཁང་
བདག་པོ་སོ་སོ་ནས་ལྟ་རོག་དགོས་པ་དང༌། 
ཧམ་ཟོས་ཀྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་ས་ཚང་མར་ཞྱིང་
བདག་སོ་སོས་ས་རགས་རྡོ་རྱིག་ས་བརན། 
དགོས་གལ་གར་ཡོད་དུ་རྱིག་པའམ་ལྕགས་
སྐུད། ཡང་ན་རྱི་ཤྱིང་གྱི་ལྕགས་རྱིའམ་རྱིབ་མ་
ས་བརན་བཟོ་སྐྲུན་བྤེད་ཐུབ་པ་དགོས། ཅྱི་སྟྤེ་
ཡུལ་མྱིས་བཙན་ཤྤེད་ཧམ་ཟོས་བྱུང་ཚེ་
ཁྱིམས་གཏུགས་དོ་ནན་བྤེད་དགོས། ཁྱིམས་
རོད་པ་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་གོན་ས་གནས་
ནས་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་ཚེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནས་རོགས་སྐྱོར་བྤེད་དགོས། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ངམ་གཞྱིས་
མྱི་སོ་སོས་ས་ཆའྱི་བོགས་ལྤེན་ལག་དྤེབ་
ཞུས་ཏྤེ་བདག་ར་དགོས་པ་དང༌། ལག་དྤེབ་
ཀྱི་དུས་ཚིགས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཕྱིར་
འགངས་ཞུ་རྒྱུ་དུས་འགངས་མ་སོང་བར་ཞུ་
དགོས། 
 
 
 

བདག་ར་དང་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས། 
 
 
 
 

 
གཞྱིས་སའྱི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཧམ་ཟོས་མྱི་
ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་རྒྱུན་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁང་དང་སྱི་བརྒྱ། ས་ཁང་བདག་པོ་སོ་སོ་
ནས་ལྟ་རོག་དགོས་པ་དང༌། ཧམ་ཟོས་ཀྱི་ྤེན་
ཁ་ཡོད་ས་ཚང་མར་ཞྱིང་བདག་སོ་སོས་ས་
རགས་རྡོ་རྱིག་ས་བརན། དགོས་གལ་གར་ཡོད་
དུ་ཞྱིང་ཚིགས་འབུར་དོད་ཆྤེ་ཙམ། ཡང་ན་རྱི་
ཤྱིང་གྱི་ལྕགས་རྱིའམ་རྱིབ་མ་ས་བརན་བཟོ་
སྐྲུན་བྤེད་ཐུབ་པ་དགོས། ཅྱི་སྟྤེ་བཙན་ཤྤེད་
ཧམ་ཟོས་བྱུང་ཚེ་ཁྱིམས་གཏུགས་དོ་ནན་བྤེད་
དགོས། ཁྱིམས་རོད་པ་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་
གོན་ས་གནས་ནས་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་ཚེ་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་སྐྱོར་བྤེད་དགོས། 
 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ངམ་གཞྱིས་མྱི་
སོ་སོས་ས་ཆའྱི་བོགས་ལྤེན་ལག་དྤེབ་ཞུས་ཏྤེ་
བདག་ར་དགོས་པ་དང༌། ལག་དྤེབ་ཀྱི་དུས་
ཚིགས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཕྱིར་འགངས་
ཞུ་རྒྱུ་དུས་འགངས་མ་སོང་བར་ཞུ་དགོས། 
མངའ་གཞུང་གྱི་བོགས་དུས་རྒྱས་བཅད་མ་
རོགས་པའྱི་སོན་ཚུད་ལོ་གྱིས་ནས་འབྤེལ་
ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་བོགས་
དུས་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཞུ་གཏུགས་ལས་

 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
བསྐྱར་བཅོས། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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ནང་གསྤེས། 

༥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ནང་གསྤེས། 
༦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ནང་གསྤེས། 

 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུས་སའྱི་གཞུང་
དང༌། ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས། གོང་སྤེ་ལས་
ཁུངས་བཅས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་
ཁལ་དང༌། ཁང་ཁལ་ལྟ་བུའྱི་ཁལ་རྱིགས་ཇྱི་
ཐོབ་དུས་ཐོག་ཏུ་འབུལ་སྒྲུབ་ཟྱིན་པ་བྤེད་
དགོས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
གཞྱིས་སའྱི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཐོག་མྤེད་པར་ཁང་པ་
གསར་རྒྱག་དང༌། ས་འོག་ནས་ཆུ་འདྲྤེན། 
ལམ་དང་ཆུ་ཡུར་གསར་བཟོ། ཤྱིང་སོང་
གཅོད་འབྤེག ས་རྡོ་གཞན་དུ་འོར་འདྲྤེན། 
གཞྱིས་ས་ནས་ས་ཕག་ཐོན་སྐྱྤེད་བཟོ་བ་
བཅས་ཀྱིས་མཚོན་ས་ཞྱིང་བདག་གཅྤེས་ལ་
གནོད་པའྱི་རྱིགས་བྤེད་མྱི་ཆོག 
 
 
 
 
གཞྱིས་ཁོངས་སུ་ཤྱིང་སོང་ཇྱི་ཡོད་སྲུང་སྐྱོབ་

རྱིམ་འགོ་འཛུགས་བྤེད་དགོས། 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུས་སའྱི་གཞུང་
དང༌། ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས། གོང་སྤེ་ལས་
ཁུངས་བཅས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་
ཁལ་དང༌། ཁང་ཁལ་ལྟ་བུའྱི་ཁལ་རྱིགས་ཇྱི་
ཐོབ་དུས་ཐོག་ཏུ་འབུལ་སྒྲུབ་ཟྱིན་པ་བྤེད་
དགོས། ས་ཁང་ཁལ་རྱིགས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་འབུལ་དགོས། ས་ཁལ་
བསྡུ་འབུལ་ཇྱི་བྤེད་ཐོ་འགོད་ཆྤེད་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་ར་འཛིན་མ་དྤེབ་ཀྱི་མ་
དཔྤེ་ཟུར་འཛར་ ང༽ རྤེ་ངྤེས་པར་ར་དགོས།  
*** ( གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་གཤམ་འོག་
དུ་ཟུར་མཆན་བཀོད་ཡོད་པའྱི་གཟྱིགས་གནང་ཡོང་བ་
ཞུ། ) 
གཞྱིས་སའྱི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁང་བརྒྱུད་ཁྱིམས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་
ཐོག་མྤེད་པར་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང༌། ས་
འོག་ནས་ཆུ་འདྲྤེན། ལམ་དང་ཆུ་ཡུར་གསར་
བཟོ། ཤྱིང་སོང་གཅོད་འབྤེག ས་རྡོ་གཞན་དུ་
འོར་འདྲྤེན། གཞྱིས་ས་ནས་ས་ཕག་ཐོན་སྐྱྤེད་
བཟོ་བ་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་ས་ཞྱིང་བདག་
གཅྤེས་ལ་གནོད་པའྱི་རྱིགས་བྤེད་མྱི་ཆོག ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་
གནང་འོས་མཆྱིས་མྱིན་ཞྱིབ་གནས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཏྤེ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་
དགོས། 
 
གཞྱིས་ཁོངས་སུ་ཤྱིང་སོང་ཇྱི་ཡོད་སྲུང་སྐྱོབ་
དགོས་པ་དང༌། ཞྱིང་གྱི་མཐའ་འཁྱུད་དང༌། 

 
 
 
(དོན་ཚན་ ༥(༢) པ་
དང་གཅྱིག་མཚུངས་
ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།) 
(ཟུར་འཛར་ ང༽ 
གསར་འཇུག) 

 
 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
 
 

ཟུར་འཛར་ ང༽ 
གསར་འཇུག 
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༧ དགོས་པ་དང༌། ཞྱིང་གྱི་མཐའ་འཁྱུད་དང༌། 
གཞུང་ལམ་གཡས་གཡོན། ཁང་པའྱི་མཐའ་
སྐོར། གཞན་ཡང་འོས་མཚམས་ཀྱི་རང་
བདག་ས་ཁོན་གར་ཡོད་དུ་ས་ཁུལ་གྱི་རང་
བཞྱིན་དང་འཚམས་པའྱི་སྐྱྤེ་ཤྱིང་འདྤེབས་
འཛུགས་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་བྤེད་དགོས། 

གཞུང་ལམ་གཡས་གཡོན། ཁང་པའྱི་མཐའ་
སྐོར། གཞན་ཡང་སྱི་ས་ལྷག་འཕྲོས་དང༌། འོས་
འཚམས་ཀྱི་རང་བདག་ས་ཁོན་གར་ཡོད་དུ་ས་
ཁུལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་འཚམས་པའྱི་སྐྱྤེ་ཤྱིང་
འདྤེབས་འཛུགས་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་བྤེད་དགོས། 

 
 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
 

བཅོ་ལྔ་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༢ 

ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི། 
ས་གནས་སོ་སོའ་ིདམྱིགས་བསལ་དགོས་
མཁོ་དང་འཚམས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་
དགོས་གལ་བྱུང་ན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་
ཁག་དང་མ་འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སོ་སོས་གཏན་འབྤེབས་བ་
འཐུས། 

ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི། 
ས་གནས་སོ་སོའ་ིདམྱིགས་བསལ་དགོས་
མཁོ་དང་འཚམས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་
དགོས་གལ་བྱུང་ན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་
ཁག་དང་མ་འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སོ་སོས་ལས་དོན་བ་ལམ་བྤེད་
བདྤེ་གཏན་འབྤེབས་བ་འཐུས། 

བསྐྱར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
 

 
 

ཟུར་འཛར་ ཁ༽ 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་……………… ཞྱིང་ས་རང་འདྤེབས་དང་བོགས་མ་གཏོང་ལྤེན་ཇྱི་བྤེད་ཞྱིབ་གནས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་

གཤམ་གསལ། 
 

(ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཚུད་ཞྱིབ་གནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས།) 
 
གཞྱིས་ཆགས།………………………………..    གོང་སྤེ།…………….. 
ཨང། ནང་མྱི་

འགན་
འཁུར་བའྱི་

མྱིང། 

ཁང་
ཨང། 

ནང་མྱི་
གངས། 

ཐོབ་
སྐལ་ཨྤེ་
ཀར་

གངས། 

རང་
འདྤེབས་
ཨྤེ་ཀར་
གངས། 

བོགས་
ལྤེན་ཨྤེ་
ཀར་

གངས། 

འདྤེབས་
ལས་

བསོམས་
ཨྤེ་གར་
གངས། 

བོགས་མ་གཏོང་ཡུལ་ཞྱིང་པའྱི་
ཞྱིབ་གནས་ 

ཟུར་
བརོད། 

མྱིང། ཁང་
ཨང། 

གོང་
སྤེ། 

ཨྤེ་ཀར་
གངས། 
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བསོམས།           
རྱིས་པ།/ལས་དྲུང་/སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ།                                               ས་གནས་འགོ་འཛིན། 
མྱིང་།……………………. ས་རགས།……………..     མྱིང།…………….. ས་རགས།………….. 

གསར་འཇུག སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ། 
 

ཟུར་འཛར་ ག༽ 
༄༅། །གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་སྐལ་མ་ཐོབ་པའྱི་སྒུག་ཐོ་འགོད་དྤེབ་ཀྱི་གཏན་འབྤེབས་རྤེའུ་མྱིག 

༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ༡༥ ༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༩ 
ཨང། མྱིང། ཕོ་

མོ། 
སྐྱྤེས་
ཡུལ། 

སྐྱྤེས་
ཚེས། 

བཟའ་
ཟླའམ་
ཕ་
མྱིང། 

གཞྱིས་
ཆགས་
སུ་
ཡོང་
ཡུལ། 

གཞྱིས་
ཆགས་
སུ་མ་
འབོར་
སོན་
གྱི་
འཚོ་
ཐབས། 

སྐྱབས་
བཅོལ་
དུ་
ཡོང་
སྟངས་
དང་
འབོར་
ཚེས། 

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

དཔྱ་
དངུལ་
ལག་
དྤེབ་
ཞུ་
ཡུལ་
དང་
ཨང། 

གཞྱིས་
ཆགས་
སུ་
འབོར་
སྟངས་
དང་
འབོར་
ཚེས། 

གསར་
སྐྱྤེས་
ཡྱིན་
ན་གོང་
སྤེ་དང་
ཁྱིམ་
རགས་
ཨང། 

ས་
སྐལ་
ཐོབ་
ཚེས། 

ས་
སྐལ་
རྒྱ་
ཁོན། 

ས་
ཐོབ་
གོང་
སྤེ་
དང་
ཁྱིམ་
ཨང། 

རྡོ་
རགས་
ཨང། 

འདས་
ཚེས་
སམ་
ཕྱིར་
ཐྤེན་
ཚེས། 

ཟུར་
བརོད། 

༡                   
༢                   
༣                   
༤                   
༥                   
༦                   
༧                   

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

བསྐྱར་བཅོས། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
 

ཟུར་འཛར་ ང༽ 
 

༄༅། །མངའ་གཞུང་ས་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་ཇྱི་བྤེད་ཐོ་འགོད་མ་དྤེབ། 
གཞྱིས་ཆགས།…………………….    གོང་སྤེ།……………………. 
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ཨང
། 

ནང་མྱི་འགན་
འཁུར་བའྱི་མྱིང། 

ཁང་
ཨང། 

ནང་མྱི་
གངས། 

ས་ཞྱིང་
ཨྤེ་ཀར་
གངས། 

ཨྤེ་ཀར་རྤེ་
ལ་ས་ཁལ་
འབབ་སྒོར། 

བསོམས་སྒོར། ཕྱི་ལོ་…………….. ཟུར་
བརོད། 

བྱུང་འཛིན་
ཨང་། 

ཚེས་
གངས། 

སྒོར། 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

བསོམས།         
 

གསར་འཇུག སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ། 
 
དོན་ཚན་ལྔ་པ་ནང་གསྤེས་ ༢ པའྱི་མཆན། 
( @@@ སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དྤེར་སྱི་མོས་གཏན་འབྤེབས་བྱིས་འདུག དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ཙང་ཨུ་ཚུགས་མང་པོ་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་"ལྟ་བུ་"བཞག་དང་མ་བཞག་སྒང་ལ་ཕག་བརངས་གསུངས་དུས། 
མང་མོས་ཀྱི་"ལྟ་བུ་"བཞག་པ་དང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས་མར་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ན། གཏན་ལ་ཕབ་པར་ངོས་འཛིན་བས་ན་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་སྙམ། 
ཚོགས་གཙོའྱི་དྲན་ལམ་ལ་དྤེའྱི་སྐབས་ "ལྟ་བུ་"དོན་དུ་སྱི་མོས་མ་ཕྱིན་པ་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 གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ཡོད་ཙང་ཨུ་ཚུགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། ང་རང་
དྲན་ལམ་བས་པ་ཡྱིན་ན། "ལྟ་བུ་"བཞག་དང་མ་བཞག་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་
པ་ཚང་མས་ཕག་བརངས་ནས་ "ལྟ་བུ་"དྤེ་བཞག་རྒྱུ་བས་ནས་སྱི་མོས་སྒང་ལ་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས་འགྱིག་གམ་ཞྤེས་
ཚོགས་གཙོས་དྤེ་འདྲའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་དྤེའྱི་སྐབས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་འདུག "ལྟ་བུ་"དགོས་མྱིན་ལ་འོས་བསྡུས་པ་རྤེད། "ལྟ་
བུ་"བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཐོབ་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་རྒྱུར་དགག་བ་མྤེད་སྟབས་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་དགག་པ་བརྒྱབས་ཡྱིན་སྙམ། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གང་འདྲ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ། དགག་
པ་རྒྱག་མཁན་ང་རང་རྤེད། བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་རྒྱང་སྱིང་ནང་བསྐྱར་དུ་གཟྱིགས་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་བཅད་དྤེ་ཚོགས་གཙོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་གསལ་པོ་འདུག ཚོགས་གཙོའྱི་དྲན་ལམ་ལ་"ལྟ་བུ་
"ཟྤེར་བ་དྤེ་དགོས་དང་མྱི་དགོས་གསུང་མཁན་བྱུང་ཙང། "ལྟ་བུ་"དྤེ་བཞག་དང་མ་བཞག་སྒང་ལ་འོས་བསྡུ་བྤེད་འདུག འོས་
བསྡུ་བས་ནས་ལྟ་བུ་བཞག་དགོས་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཐོབ་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཚོགས་གཙོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བ་ཡོད་མྱིན་བལྟ་དུས། མྤེད་པར་བས་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་འདུག་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མའྱི་ཐོ་ནང་ལ་དྤེ་
ལྟར་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་མ་གཟྱིགས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སྱི་མོས་དྤེར་གཏན་འབྤེབས་
ཞུ་རྒྱུར་དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པར་ག་རྤེ་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་སྐབས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་རྤེད། བས་
ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་འདུག དྤེ་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ) 
 
དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ནང་གསྤེས་ ༥ པའྱི་མཆན། 
(***ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེར་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ཁ་སོན་ཁྱིམས་འཆར་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༡༤ ནང་གསྤེས་ ༥ པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་
ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྙན་སོན་གནང། རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ། 
ཁྱིམས་འཆར་ཚུད་དང་མ་ཚུད་གཟྱིགས། ཚུད། བགོ་གྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་བ་རྤེད། ངའྱི་བསམ་པར་དོན་
ཚན་ ༡༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༥ པ་དྤེ་བྱིས། ཟུར་མཆན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་ཞྤེས་བཀོད་ན་ལྤེགས་པ་མྱིན་ནམ། 
གཞན་བགོ་གྤེང་ལ་ཚུད་པ་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་ཨ་མའྱི་ནང་མཐོང་ས་མ་རྤེད། བས་ཙང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། བསྐྱར་བཅོས་འཁོད་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཕྱིན་པ་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་དྤེ་རང་འཇགས་ལྷག་ཡོད་པ་སོང་ཙང། བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་འཁྤེར་མྱི་
དགོས་པ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་མ་ཡང་དྤེ་ག་རང་བས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ད་ལྟའང་གཅྱིག་
མཚུངས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་མ་ཚུད་པ་ར་བ་ནས་མ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་
ཚུད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚིག་བརོད་གསར་པ་དྤེ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་བགོ་
གྤེང་བྱུང་པ་ཚང་མ་ལས་རྱིམ་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་ལ་འཁྤེར་མྱི་དགོས་པ་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ཞུ་



51 

 

རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཟུར་འཛར་ཁ་པ་དྤེ་ལ་བཟོ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གཅྱིག་བཟོས་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་མ་
མཐུན་པ་དང་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གྱིས་པའྱི་སྐབས་བཟོ་བཅོས་གང་ཕྱིན་པ་
ཚང་མ་འདྱིར་ཡོད། འོག་ལ་གསར་འཇུག་ཞྤེས་པ་གཅྱིག་ཡོད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། ཟུར་འཛར་ག་པ་འདྱིར་
ཁ་སང་བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་དགོས་པ་ཚང་མ་བརྒྱབས་ཡོད། དྤེ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྤེར་ནས་ཡོད། གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཁ་པ་དྤེ་ག་པར་འགྱུར་བ་རྤེད། ཚིག་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་སྙམ། མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གསུངས་རོགས་གནང། མྤེད་
པ་སོང་ཙང་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

ཟུར་འཛར་ང་པ་དྤེ་གསར་པ་རྤེད། མངའ་གཞུང་ས་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་བྤེད་ཕོགས་ཐོ་འགོད་མ་དྤེབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་
གསར་འཇུག་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་
དོན་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཚར་ཡོད་སྙམ། གལ་སྱིད་ལྷག་བསད་པ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བ་དྤེ་འདྲ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ད་ལྟ་གསུང་རོགས་གནང། ལྷག་མྤེད་
ཙང་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྡུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ༼བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣། ༢༠༡༤ 
ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ༽ སོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་སོང་འཆར་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཅྤེས་བྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ཡོང་འཆར་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ལོ་ཤས་ཐོན་པ་དང་། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་དྤེ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལོའ་ིལོར་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་བཏང་ནས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཡང་མང་བ་ཡོད། འགོ་བརོད་
དྤེ་ཡང་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཅྤེས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་
མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པ། 

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ- Û̂-¯ÛÅ-¾ô- 2013ü2014 ¾ôºÛ-zB¼-zTôÅ-GbôP-¾ïm-FÛ¤Å-»ÛG 

hôm-±m-hP-qôü ºzz-»ôP.ü 

{}ü üzôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ- Û̂Å-zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-¤-hPÞ¾-¯ÛÅ-¾ô- 2013ü2014 

¼ÛP-GÁ¤-GÅ¾-ºzz-»ôP-n¤Å-zÇkÝ-¾ïm-‚-MãºÛ-ºGm-hzP-z;º-ÁG-¾-zÇ+Ý¼-z-»Ûmü 

ÍP.ü »ôP-ºV¼ü ÇKô¼ü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-HÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-»ôP-ºV¼ü 

468,510,233 

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-¸Þ¼-z;ô¾-HÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-»ôP-ºV¼ü 1,119,429,204 
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  zÇkô¤Åü   1,587,939,437  

   
xôGÅ-zÇkô¤Å-¤-hPÞ¾-mP-¤-±ßh-qºÛ-z;º-ºFô¾-DG 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-

GmÅ-DG-iâG-GÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-»ôP-ºV¼ü 

      43,983,671  

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-ü 

Ç¨m-DP-DG- 2 zTÅ-ˆÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-»ôP-ºV¼ü 
      15,824,335  

  zÇkô¤Åü     59,808,006  

 
hôm-±m-GZÛÅ-qü ºIô-ÅôP.ü 

{}ü   üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¯ÛÅ-¾ôô- 2013--2014 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-fôG-z¼-

zL¾-z;º-ºFô¾-ŸÝÅ-z°¾-zÇom-qºÛ-¤fº-¤ºÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-ˆÛ-ºIô-Iôm-ÇSôm-¯ÛÅü 

ÍP.ü ºIô-ºV¼ü ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾ü z¼-zL¾-z;º-ºFô¾ü zÇkô¤Åü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-Mãm-

Iôm-hP-h¤ÛGÅ-zÅ¾-¾-Eôm-zÇkô¤Å-

ºIô-ºV¼ü 

  457,351,807  
   11,158,426  

   

468,510,233  

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-¸Þ¼-z;ô¾-¯ÛÅ-DôPÅ-mÅ-

Eôm-zÇkô¤Å-ºIô-ºV¼ü 

   823,261,021  
  322,122,516  

  

1,145,383,53

7  

  zÇkô¤Åü  1,280,612,828  
  333,280,942  

  

1,613,893,770  
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xôGÅ-zÇkô¤Å-¤-hPÞ¾-mP-¤-±ßh-qºÛ-z;º-ºFô¾-DG 

ÍP.ü ºIô-ºV¼ü ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾ü z¼-zL¾-z;º-ºFô¾ü zÇkô¤Åü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-uÛ-¾Å-

DÞPÅ-hP-Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-

DG-iâG-GÛ-Eôm-zÇkô¤Å-ºIô-ºV¼ü 

   39,775,612  
   2,533,223  

    

42,308,835  

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-

¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-ü Ç¨m-DP-

DG- 2 zTÅ-ˆÛ-Eôm-zÇkô¤Å-ºIô-

ºV¼ü    12,129,530  
   2,309,647  

    

14,439,177  

  zÇkô¤Åü     51,905,142  
   4,842,870  56,748,012  

 

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¯ÛÅ-¾ôô- 2013--2014 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-fôG-z¼-zL¾-z;º-

ºFô¾-ŸÝÅ-z°¾-zÇom-qºÛ-¤fº-¤ºÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-ˆÛ-ºIô-Iôm-ÇSôm-¯ÛÅü 

 

  

¾Å-DÞPÅü Mãm-Iômü 

¾Å-ºV¼ü 

xôGÅ-zÇkô¤ÅºIô-Iômü        h¤ÛGÅ-zÅ¾-

¾Å-hômü          

h¤ÛGÅ-z;¼-

¾Å-ºV¼ü               

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 1,661,083        1,661,083  

1 

uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü 

±ôGÅ-GŸômü 

499,493 0 0 499,493 

2 

VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-

hP.ü GŸm-GZÛÅü 

1,161,590 0 0 1,161,590 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 20,613,443 25,458,659 5,626,402 51,698,504 
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1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 14,732,280 22,970,217 5,529,682 43,232,179 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 2,078,619 2,251,642 96,720 4,426,981 

3 

‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

812,639 84,600 0 897,239 

4 

¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

669,794 4,000 0 673,794 

5 

Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

750,165 77,750 0 827,915 

6 

¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

677,615 70,450 0 748,065 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 892,331 0 0 892,331 

G 

Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

257,934,324 33,935,419 291,249,844 583,119,587 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 43,265,509 11,121,180 50,923,000 105,309,689 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 22,650 0 97,434 120,084 

3 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 10,611,992 955,053 0 11,567,045 

4 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 20,974,657 4,550,568 4,614,650 30,139,875 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,003,147 1,501,922 222,000 9,727,069 

6 

ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-

DP.ü 

642,227 2,067,000 0 2,709,227 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 18,550,838 6,069,889 306,963 24,927,690 

8 

Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-

±ôGÅ-»¼-MÅ-hGï-¯ü  

10,690 0 149,660,000 149,670,690 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 25,738,053 2,207,745 3,179,655 31,125,453 

10 

ÍÛm-¾m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

10,261,955 219,648 1,398,060 11,879,663 
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11 

ÍÛm-¾m-hôm-DP-Ez-DôPÅ-

zôh-DP-fïz-¯ü 

1,651,246 0 37,607,286 39,258,532 

12 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

11,532,730 1,088,701 2,553,730 15,175,161 

13 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-

zôh- Û̂-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-

DPü 

331,080 0 1,826,458 2,157,538 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 10,108,188 0 5,561,000 15,669,188 

15 

ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïzÅ-¯ü 

37,337,592 0 2,879,660 40,217,252 

16 

z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

4,665,042 0 2,247,241 6,912,283 

17 ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 7,444,912 327,832 188,985 7,961,729 

18 

Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

24,953,686 3,517,952 5,062,209 33,533,847 

19 

¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 

3,197,527 256,668 0 3,454,195 

20 fºÛ-¶m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 14,530,320 0 22,921,513 37,451,833 

21 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-

ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 

4,100,283 51,261 0 4,151,544 

P 

º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

61,176,558 62,091,034 77,570,651 200,838,243 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 585,102 1,385,000 0 1,970,102 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 2,025,370 2,014,000 0 4,039,370 

3 hzÞÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 6,143,927 0 0 6,143,927 

4 ¯ÛÅ-ŸÛz-¿Ëô-xôGÅ-»m-¾G 2,158,614 0 0 2,158,614 

5 ¯ÛÅ-ŸÛz-z¾-»Þ¾-»m-¾G 1,415,571 15,625 0 1,431,196 
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6 zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G 3,076,000 0 0 3,076,000 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 34,163,742 58,676,409 0 92,840,151 

8 

hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-

±ôGÅü 

6,136,124 0 712,745 6,848,869 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 2,055,195 0 527,561 2,582,756 

10 

hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-

fïzÅ-¯ü 

2,361,300 0 73,732,630 76,093,930 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 1,055,613 0 2,597,715 3,653,328 

T 

uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

154,346,827 70,629,663 551,599,863 776,576,353 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 8,270,950 6,860,000 37,239,368 52,370,318 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 39,428,695 18,650,400 81,230,822 139,309,917 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 10,388,411 0 9,162,990 19,551,401 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 21,073,757 18,437,000 215,984,546 255,495,303 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 11,182,722 0 23,761,797 34,944,519 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 64,002,292 26,682,263 184,220,340 274,904,895 

V 

GôP-GÅ¾ü 

(;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 
495,732,235 192,114,775 926,046,760 1,613,893,770 

 

2] ¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-iâG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 42,308,835 

3] ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-Ç¨m-DP-DG- 2 ˆÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü14,439,177 

 

{}ü ü¯ÛÅ-¾ô- 2013..2014 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-fôG-z¼-zL¾-z;º-ºFô¾-ŸÝÅ-z°¾-zÇom-

qºÛÛ-hGôÅ-hPÞ¾-GbôP-DÞPÅü 
 

  ¾Å-DÞPÅü   xôGÅ-zÇkô¤Å-  Þ̧¼-z;ô¾-mÅ-  ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-GbôP-hGôÅü  



57 

 

ºIô-Iômü             GbôP-hGôÅü     

 Mãm-Iômü  

h¤ÛGÅ-zÅ¾-

¾Å-hômü zÇkô¤Åü       

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 1,661,083 0 1,661,083 0 1,661,083 

1 

uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü ±ôGÅ-

GŸômü 

499,493 0 499,493 0 499,493 

2 

VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü 

GŸm-GZÛÅü 

1,161,590 0 1,161,590 0 1,161,590 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 51,698,504 5,626,402 20,613,443 25,458,659 46,072,102 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 43,232,179 5,529,682 14,732,280 22,970,217 37,702,497 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 4,426,981 96,720 2,078,619 2,251,642 4,330,261 

3 

‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

897,239 0 812,639 84,600 897,239 

4 

¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

673,794 0 669,794 4,000 673,794 

5 

¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

827,915 0 750,165 77,750 827,915 

6 

Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

748,065 0 677,615 70,450 748,065 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 892,331 0 892,331 0 892,331 

G 

Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 

583,119,587 353,701,718 195,482,450 33,935,419 229,417,869 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 105,309,689 50,923,000 43,265,509 11,121,180 54,386,689 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 120,084 120,084 0 0 0 

3 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 11,567,045 0 10,611,992 955,053 11,567,045 

4 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 30,139,875 4,614,650 20,974,657 4,550,568 25,525,225 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 9,727,069 1,196,818 7,028,329 1,501,922 8,530,251 

6 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 2,709,227 0 642,227 2,067,000 2,709,227 
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7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 24,927,690 306,963 18,550,838 6,069,889 24,620,727 

8 

Í-¼Û-hôm-GTôh-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-

±ôGÅ-»¼-MÅ-hGï-¯ü  

149,670,690 149,670,690 0 0 0 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 31,125,453 8,786,178 20,131,530 2,207,745 22,339,275 

10 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 11,879,663 3,628,332 8,031,683 219,648 8,251,331 

11 

ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïz-¯ü 

39,258,532 39,258,532 0 0 0 

12 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 15,175,161 2,730,306 11,356,154 1,088,701 12,444,855 

13 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-zôh-

Û̂-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-DP-ü 

2,157,538 2,157,538 0 0 0 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 15,669,188 8,642,703 7,026,485 0 7,026,485 

15 

ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-

fïzÅ-¯ü 

40,217,252 40,217,252 0 0 0 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 6,912,283 2,247,241 4,665,042 0 4,665,042 

17 ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 7,961,729 455,585 7,178,312 327,832 7,506,144 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 33,533,847 8,356,510 21,659,385 3,517,952 25,177,337 

19 

¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

3,454,195 239,023 2,958,504 256,668 3,215,172 

20 fºÛ-¶m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 37,451,833 30,150,313 7,301,520 0 7,301,520 

21 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-ºGÝ¾-

±ôGÅ-VßP.ü 

4,151,544 0 4,100,283 51,261 4,151,544 

P 

º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 

200,838,243 89,180,383 49,566,826 62,091,034 111,657,860 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 1,970,102 0 585,102 1,385,000 1,970,102 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 4,039,370 1,500 2,023,870 2,014,000 4,037,870 

3 hzÞÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 6,143,927 0 6,143,927 0 6,143,927 
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4 ¯ÛÅ-ŸÛz-¿Ëô-xôGÅ-»m-¾G 2,158,614 0 2,158,614 0 2,158,614 

5 ¯ÛÅ-ŸÛz-z¾-»Þ¾-»m-¾G 1,431,196 0 1,415,571 15,625 1,431,196 

6 zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G 3,076,000 0 3,076,000 0 3,076,000 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 92,840,151 0 34,163,742 58,676,409 92,840,151 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 6,848,869 6,848,869 0 0 0 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 2,582,756 2,582,756 0 0 0 

10 

hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-

fïzÅ-¯ü 

76,093,930 76,093,930 0 0 0 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 3,653,328 3,653,328 0 0 0 

T 

uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 

776,576,353 696,875,034 9,071,656 70,629,663 79,701,319 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 52,370,318 45,510,318 0 6,860,000 6,860,000 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 139,309,917 120,659,517 0 18,650,400 18,650,400 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 19,551,401 19,551,401 0 0 0 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 255,495,303 237,058,303 0 18,437,000 18,437,000 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 34,944,519 34,944,519 0 0 0 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 274,904,895 239,150,976 9,071,656 26,682,263 35,753,919 

V 

GôP-

GÅ¾ü(;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 
1,613,893,770 1,145,383,537   192,114,775 468,510,233 

 

 
དོན་ཚན་གསུམ་པ། 

དཔལ་འབོར་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར། 
༡༽ གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་བཀའ་

ཤག་ལ་ཡོད་ཅྱིང། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཤམ་འོག་སྱི་
ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སད་དྤེ་གཏོང་ལྤེན་འགན་འཛིན་དུ་
འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁབ་བརྒྱུད་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། 
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༢༽ དགོས་ངྤེས་དང། ཐུབ་ངྤེས་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་དང། རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་
བསྐྱར་ཞྱིབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བ་རྒྱུ་དང། རྱིས་ལོ་མཇུག་བསོམས་རྤེས་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་བས་ཏྤེ་
ལས་ཁུངས་དང། སྤེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགྱིག་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཤོག་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ གོང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་
འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣།༢༠༡༤ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་
ཡྱིག་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིགཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། 

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིགཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག 
དོན་ཚན་དང་པོ། འབབ་ཡོང། 

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ རྱིང་གཤམ་གསལ་འབབ་ཡོང་རྣམས་བསྡུ་ལྤེན་བ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་བསྐུར་བ་ཡྱིན། 

ཨང། ཡོང་འཆར། སྒོར། 
༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཡོང་འཆར། ༤༠༠,༥༧༡,༥༦༠ 
༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཟུར་བཀོལ་ནས་ཡོང་འཆར། ༡,༤༦༣,༡༩༣,༩༩༩ 
 བསོམས། ༡,༨༦༣,༧༦༥,༥༥༩ 
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ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཁག 
༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་སྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་

སོན་རྱིས་ཡོང་འཆར། 
༣༥,༤༨༩,༠༨༣ 

༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང། སན་ཁང་ཁག་ ༢ 
བཅས་ནས་སོན་རྱིས་ཡོང་འཆར། 

༨,༦༨༣,༧༠༠ 

 བསོམས། ༤༤,༡༧༢,༧༨༣ 
 

དོན་ཚན་གྱིས་པ། འགོ་སོང། 
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་དགོས་དངུལ་

སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཤམ་གསལ། 
ཨང། འགོ་འཆར། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ། 
༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་སྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་

སོན་རྱིས་འགོ་འཆར། 
༤༠༡,༡༩༨,༧༧༤ 

༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁོངས་ནས་འགོ་འཆར། ༡,༤༩༡,༠༦༦,༨༠༢ 
 བསོམས། ༡,༨༩༢,༢༦༥,༥༧༦ 

 
ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ། 

ཨང། འགོ་འཆར། སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁོལ། 

༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་སྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་སོན་
རྱིས་འགོ་འཆར། 

༣༦,༡༣༠,༢༣༥ 

༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང། སན་ཁང་ཁག་ ༢ བཅས་
ནས་སོན་རྱིས་འགོ་འཆར། 

༡༢,༠༦༢,༢༡༣ 

 བསོམས། ༤༨,༡༩༢,༤༤༨ 
 

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¾Å-DÞPÅ-¤-¾G-hP-zTÅ-qºÛ-¯ÛÅ-¾ôô-  2014--2015  ¾ôºÛ-hGôÅ-hPÞ¾-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-

ºFô¾-GÁ¤-GÅ¾ü 

  ¾Å-DÞPÅü Mãm-Iômü    ¾Å-ºV¼ü   xôGÅ-zÇkô¤Å-   
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h¤ÛGÅ-zÅ¾-

¾Å-hômü          

h¤ÛGÅ-z;¼-

¾Å-ºV¼ü               

ºIô-Iômü        

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,183,666       2,183,666  

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü ±ôGÅ-GŸômü 662,502 0 0 662,502 

2 

VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü GŸm-

GZÛÅü 

1,521,164 0 0 1,521,164 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 26,103,661 4,447,949 175,227 30,726,837 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 19,025,207 3,271,303 175,227 22,471,737 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 2,532,598 857,179 0 3,389,777 

3 ‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 1,022,227 12,431 0 1,034,658 

4 ¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 795,714 145,141 0 940,855 

5 ¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 941,430 87,920 0 1,029,350 

6 Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 876,070 73,975 0 950,045 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 910,415 0 0 910,415 

G Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 297,929,743 18,982,224 209,239,270 526,151,237 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 45,658,966 7,150,065 55,400,000 108,209,031 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 5,000 0 1,833,000 1,838,000 

3 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 12,161,789 942,412 0 13,104,201 

4 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 25,355,108 1,771,198 40,302,564 67,428,870 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 10,350,861 0 419,168 10,770,029 

6 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 1,259,908 2,712,713 0 3,972,621 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 19,029,704 4,081,082 0 23,110,786 

8 

Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-hGï-

¯ü  

5,565,116 0 965,772 6,530,888 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 27,815,021 0 1,496,524 29,311,545 

10 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 11,123,323 0 180,920 11,304,243 
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11 ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-fïz-¯ü 4,403,412 0 70,238,662 74,642,074 

12 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 13,452,113 450,288 1,622,113 15,524,514 

13 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-zôh- Û̂-¼ÛG-

GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-DPü 

453,120 0 588,490 1,041,610 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,951,840 0 0 8,951,840 

15 ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-fïzÅ-¯ü 43,540,814 0 6,958,800 50,499,614 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 4,919,917 603,809 2,169,250 7,692,976 

17 ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,149,058 0 201,071 8,350,129 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 31,363,110 843,150 2,797,725 35,003,985 

19 ¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 3,275,316 91,500 0 3,366,816 

20 fºÛ-¶m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 17,175,998 0 24,065,211 41,241,209 

21 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-ºGÝ¾-±ôGÅ-

VßP.ü 

3,920,249 336,007 0 4,256,256 

P º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 62,556,860 10,762,709 47,670,271 120,989,840 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 742,588 1,408,014 0 2,150,602 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 2,522,936 3,340,261 0 5,863,197 

3 hzÞÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 8,064,902 2,037,075 0 10,101,977 

4 ¯ÛÅ-ŸÛz-¿Ëô-xôGÅ-»m-¾G 2,833,574 41,372 0 2,874,946 

5 ¯ÛÅ-ŸÛz-z¾-»Þ¾-»m-¾G 1,820,315 278,475 0 2,098,790 

6 zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G 3,547,010 19,867 0 3,566,877 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 28,942,060 3,637,645 0 32,579,705 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 7,388,543 0 1,889,250 9,277,793 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 2,042,054 0 1,127,400 3,169,454 

10 hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-fïzÅ-¯ü 3,248,608 0 41,369,987 44,618,595 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 1,404,270 0 3,283,634 4,687,904 

T uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 288,379,751 55,737,267 868,096,978 1,212,213,996 
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1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 12,023,811 5,230,000 45,377,210 62,631,021 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 45,010,335 1,400,800 55,825,258 102,236,393 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 15,804,315 0 11,949,464 27,753,779 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 21,891,887 13,379,649 120,859,973 156,131,509 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 102,458,299 0 478,524,579 580,982,878 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 91,191,104 35,726,818 155,560,494 282,478,416 

V GôP-GÅ¾ü (;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 677,153,681 89,930,149 1,125,181,746 1,892,265,576 

2] ¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-¿SºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü    36,215,165  

3] ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-Ç¨m-DP-DG- 2 ˆÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü    12,605,343  

 

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¯ÛÅ-¾ô- 2014..2015 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-ÇSôm-¯ÛÅ-ºIô-Iôm-HÛ-hGôÅ-

hPÞ¾-GbôP-DÞPÅü 

 

¾Å-DÞPÅü 

  xôGÅ-

zÇkô¤Å-ºIô-Iômü             

 Þ̧¼-z;ô¾-mÅ-

GbôP-hGôÅü     

ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-GbôP-hGôÅü 

 Mãm-Iômü  h¤ÛGÅ-zÅ¾ü zÇkô¤Åü       

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,183,666 0 2,183,666 0 2,183,666 

1 

uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü 

±ôGÅ-GŸômü 

662,502 0 662,502 0 662,502 

2 

VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-

hP.ü GŸm-GZÛÅü 

1,521,164 0 1,521,164 0 1,521,164 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 30,726,837 175,227 26,103,661 4,447,949 30,551,610 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 22,471,737 175,227 19,025,207 3,271,303 22,296,510 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 3,389,777 0 2,532,598 857,179 3,389,777 

3 

‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,034,658 0 1,022,227 12,431 1,034,658 

4 ¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ- 940,855 0 795,714 145,141 940,855 
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FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

5 

¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,029,350 0 941,430 87,920 1,029,350 

6 

Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

950,045 0 876,070 73,975 950,045 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 910,415 0 910,415 0 910,415 

G 

Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

526,151,237 294,135,686 213,033,327 18,982,224 232,015,551 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 108,209,031 55,400,000 45,658,966 7,150,065 52,809,031 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 1,838,000 1,838,000 0 0 0 

3 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 13,104,201 0 12,161,789 942,412 13,104,201 

4 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 67,428,870 44,458,139 21,199,533 1,771,198 22,970,731 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 10,770,029 1,786,348 8,983,681 0 8,983,681 

6 

ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-

DP.ü 

3,972,621 0 1,259,908 2,712,713 3,972,621 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 23,110,786 0 19,029,704 4,081,082 23,110,786 

8 

Í-¼Û-hôm-GTôh-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-

±ôGÅ-»¼-MÅ-hGï-¯ü  

6,530,888 6,530,888 0 0 0 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 29,311,545 7,326,000 21,985,545 0 21,985,545 

10 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 11,304,243 2,478,604 8,825,639 0 8,825,639 

11 

ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-

zôh-DP-fïz-¯ü 

74,642,074 74,642,074 0 0 0 

12 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

15,524,514 2,409,409 12,664,817 450,288 13,115,105 

13 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-

zôh- Û̂-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-

DP-ü 

1,041,610 1,041,610 0 0 0 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,951,840 2,759,734 6,192,106 0 6,192,106 
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15 

ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïzÅ-¯ü 

50,499,614 50,499,614 0 0 0 

16 

z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

7,692,976 2,247,375 4,841,792 603,809 5,445,601 

17 ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,350,129 484,721 7,865,408 0 7,865,408 

18 

Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

35,003,985 6,491,948 27,668,887 843,150 28,512,037 

19 

¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

3,366,816 409,993 2,865,323 91,500 2,956,823 

20 fºÛ-¶m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 41,241,209 33,331,229 7,909,980 0 7,909,980 

21 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-

ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 

4,256,256 0 3,920,249 336,007 4,256,256 

P 

º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

120,989,840 61,753,746 48,473,385 10,762,709 59,236,094 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 2,150,602 0 742,588 1,408,014 2,150,602 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 5,863,197 0 2,522,936 3,340,261 5,863,197 

3 hzÞÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 10,101,977 0 8,064,902 2,037,075 10,101,977 

4 ¯ÛÅ-ŸÛz-¿Ëô-xôGÅ-»m-¾G 2,874,946 0 2,833,574 41,372 2,874,946 

5 ¯ÛÅ-ŸÛz-z¾-»Þ¾-»m-¾G 2,098,790 0 1,820,315 278,475 2,098,790 

6 zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G 3,566,877 0 3,547,010 19,867 3,566,877 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 32,579,705 0 28,942,060 3,637,645 32,579,705 

8 

hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-

±ôGÅü 

9,277,793 9,277,793 0 0 0 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 3,169,454 3,169,454 0 0 0 

10 

hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-

fïzÅ-¯ü 

44,618,595 44,618,595 0 0 0 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 4,687,904 4,687,904 0 0 0 

T uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å- 1,212,213,99 1,135,002,14 21,474,586 55,737,267 77,211,853 
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DÞPÅ-DG 6 3 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 62,631,021 57,401,021 0 5,230,000 5,230,000 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 102,236,393 100,835,593 0 1,400,800 1,400,800 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 27,753,779 27,753,779 0 0 0 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 156,131,509 142,751,860 0 13,379,649 13,379,649 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 580,982,878 580,982,878 0 0 0 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 282,478,416 225,277,012 21,474,586 35,726,818 57,201,404 

V 

GôP-

GÅ¾ü(;+D+G+P+T)zÇkô

¤Åü 

1,892,265,57

6 

1,491,066,80

2 

311,268,625 89,930,149 401,198,774 

 
དོན་ཚན་གསུམ་པ། 

དཔལ་འབོར་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར། 
༡༽ གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་བཀའ་

ཤག་ལ་ཡོད་ཅྱིང། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཤམ་འོག་སྱི་
ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སད་དྤེ་གཏོང་ལྤེན་འགན་འཛིན་དུ་
འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁབ་བརྒྱུད་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། 

༢༽ དགོས་ངྤེས་དང། ཐུབ་ངྤེས་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་དང། རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་
བསྐྱར་ཞྱིབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བ་རྒྱུ་དང།  རྱིས་ལོ་མཇུག་བསོམས་རྤེས་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་བས་ཏྤེ་
ལས་ཁུངས་དང།  སྤེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགྱིགས་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང།  རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཤོག་ཕྱི་ལོ་  
༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ གོང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།། 

 
དོན་ཚན་བཞྱི་པ། 

ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས། 
རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབྤེབས་མ་གནང་གོང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བྱུང་སོང་བསྣན་ཏྤེ་བསྐྱར་
བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་མང་མོས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བ་འཐུས་བཅས།། 
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༄༅། །རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་འཕར་ཆག་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ། 
ÍP.ü  

¾Å-DÞPÅü 

 Mãm-Iômü   h¤ÛGÅ-zÅ¾ü   h¤ÛGÅ-z;¼ü  

  Çt¼-Vü   GTôG-Vü   Çt¼-Vü   GTôG-

Vü  

 Çt¼-Vü   GTôG-

Vü  

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-

¾Å-DÞPÅü 

   

100,000.00  

     

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-

DP.ü 

       

10,914.00  

   

3 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-

¤fÞh-¾Å-DP.ü 

   

131,400.00  

      

90,000.00  

   

4 uÛ-Ez- Û̄Å-ŸÛz-¾Å-

DP.ü 

   

21,400.00  

     

244,000.00  

   

5 ¯ÛÅ-ŸÛz-¿Ëô-xôGÅ-»m-

¾G 

    

2,000.00  

     

6 ¯ÛÅ-ŸÛz-z¾-»Þ¾-»m-

¾G 

   

26,000.00  

     

7 zhï-BÛh-JÀÛP- Û̄Å-ŸÛz-

»m-¾G 

    

1,500.00  

     

 zÇkô¤Å-ÇKô¼ü  

282,300.00  

      -       

344,914.00  

       

-    

     -         -    

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིགཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིགཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༤༧ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་གཏན་འབྤེབས་མ་བས་གོང་ལ་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ཁ་སོན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་བཏང་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལ་
ལན་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ད་ལྟ་འབུལ་གྱི་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 འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བགོ་གྤེང་གྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་། རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་
གསལ་བཤད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བཤད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འདྱིར་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་
འཁོལ་དང་སགས་ངས་འདྱི་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༧ པའྱི་ཕྱི་ཚེས་  ༡༩ ཞོགས་པ་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བར་གཤམ་གསལ་དོན་
གནད་ཁག་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། 
༡༽ ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་བར་མའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགོ་གོན་ཚོད་དཔག་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ྱི་ཤུ་ཙམ་འགོ་སྱིད་པ་ལས་ཐག་

བཅད་དྤེ་སྒོར་འབུམ་ྱི་ཤུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་བརོད་མྤེད།  རྤེས་སུ་འགོ་གོན་འདྱི་ཙམ་འགོ་མྱི་སྱིད་པ་བརོད་དགོས་རྒྱུ་
མཚན་ནྱི་འབྲུག་དང་། རྒྱ་བལ་གྱིས་ནང་མཐའ་མཚམས་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ནང་མདོ་སད་མྱི་མང་མྤེད་
པ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་བོད་མྱི་དགུན་ཚོང་དུ་བསྐྱོད་ཟྱིན་པ་རྣམས་སོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུ་སྐབས་རང་སར་ཕྱིར་ལོག་ཟྱིན་
པ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་མང་པོར་འོས་སྱིག་དོན་ཚན་ ༡༢ ནང་གསལ་འཕྲལ་སྤེལ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་འགན་འཁྤེར་
བ་བསྐོ་གཞག་མ་དགོས་པར་འགོ་གོན་ཆུང་ཁད་བྱུང་ཡོད། 

༢༽ སྐབས་ ༡༥ པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱིརྱི་སོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་དགོངས་པ་ཞུས་རྤེས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ 
ྱིན་ཀླུ་མཁར་བམས་ལགས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ངོ་བཅར་སྐབས་དྤེ་སྐབས་དགོས་གལ་ཅན་གྱི་མདོ་སད་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་སྒུག་ཐོ་བརྒྱ་ཆ་  ༣༣ ལོངས་པ་ཁོང་མ་ཡྱིན་པ་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་བས་པ་མ་ཟད་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༡ 
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ཚེས་ ༠༣ ྱིན་ཁོ་པར་ཡྱིག་ཐོག་བཏང་བའྱི་ངོ་བཤུས་འདྱི་ཐོག་མམ་འབུལ་ཞུས་པ་བཅས་ནས་མདོ་སད་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་སྒུག་ཐོ་མྤེད་པ་བཅས་འདྱི་ནས་ས་ཕྱི་རྱིམ་པར་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཀྱི་ལམ་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་འབྤེལ་ཡོད་
རྣམ་པའྱི་གསལ་པོ་མཁྤེན་ན་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་སྐོར་མང་ཚོགས་ནང་བསམ་ཚུལ་ཡོང་མྱི་ཤྤེས་གསལ་པོ་ཡྱིན། 

༣༽ འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྱིས་བསྐོ་གཞག་མ་གནང་གོང་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་དགོས་མྱིན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་
དྲྱི་བ་ཁག་ལ་གུས་སྒྤེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་བརོད་པ་འདྱི་ལྟར།༼བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་ནས་མདོ་སད་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་བསྐོ་
གཞག་བྱུང་བ་དྤེས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐྤེངས་ ༤ ལ་མ་གཏོགས་ཚོགས་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་སྟབས་
མདོ་སད་དབུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་མྤེད་ཀང་འཐུས་སྐོར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་སྟབས་
མདོ་སད་དབུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་མྤེད་ཀང་འཐུས་སྐོར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གྱིས་དང་བཀའ་
ཤག་ལ་ཞུས་ཏྤེ་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་བྤེད་མ་དགོས་ན་གཞུང་གོན་མྤེད་པ་ཡོང་ངྤེས་༽ཞྤེས་སྒྤེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་
པར་དོ་བདག་གསར་འགོད་པས་གཞུང་འབྤེལ་བསམ་ཚུལ་དགོས་སྐོར་བརོད་མྤེད།  དགོས་གལ་གཟྱིགས་ན་དོ་
བདག་གསར་འགོད་པ་དྤེང་ཡོད་མུས་ཐོག་གུས་པའྱི་གཏམ་བཤད་ས་འཛིན་འཁོར་ཐག་ཐོག་ཡོད་པར་ཐུགས་ཞྱིབ་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་ངྤེས། 

༤༽ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྱིས་ནས་ལས་དོན་འགན་
ཁུར་མ་བས་པར་དཔལ་ལྡན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གྱིས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་དང་གཞན་ལ་ཁག་དཀྱི་བྤེད་བཞྱིན་
ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཐད།  གུས་གསུམ་སོ་སོར་ཤྤེས་འཇོན་མོང་རོགས་གང་ཡོད་ཐོག་དྲང་པོའ་ིགཞུང་བཟང་གྱིས་ས་
ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་ལས་དོན་ཁུར་དུ་འཁྱི་བ་ངོ་ལོག་རྒྱབ་མདུན་མྤེད་པར་ལྷག་བསམ་དྲང་བདྤེན་ཐོག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཅྱི་
སྟྤེ་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༥༽ སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་
གོ་དོན་ཐོག་དྭོགས་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེ་ཟུང་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་བར་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གྱིས་སར་ངོ་བཅར་ཞུས་པ་ལས་
དྤེ་མྱིན་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་གཞན་ཁག་གྱི་ཐོག་ཐུགས་སུན་བཟོས་རྱིགས་མྤེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་
གཅྱིག་ནས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ཁ་ཤས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་ཐུགས་ཞྱིབ་གཟབ་ནན་མ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་འདུག་པ་སད་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་གཙོས་
འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་བཅས་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཐོག་གསལ་བཤད་
གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་རྣམ་མངའ་མཁྤེན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༢༠ ལ། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། འབྤེལ་ཡོད་ཀླུ་མཁར་བམས་ལ་ཕུལ་བའྱི་ཕག་ཡྱིག་གྱི་ངོ་བཤུས་

འདྱིར་འདུག འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟྤེང་ལ་འབུལ་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
འགྱིག་གྱི་རྤེད།) ལགས་སོ། འདྱི་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། 
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༄༅། །སྐུ་ཞབས་ཨ་ཚོགས་ཀླུ་མཁར་བམས་ལགས་ཀྱི་དྲུང་དུ། 
སྐབས་ ༡༥ པའྱི་མདོ་སད་སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་ཀྱི་རྱི་སོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་སྱི་འཐུས་ལས་གནས་ནས་དགོངས་འཁོལ་ཟྱིན་
སྐོར། དཔལ་ལྡན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ་ིམཚན་ཐོག་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ འཁོད་བཀའ་ཡྱིག་
ཕྤེབས་དོན་དུ།  བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་  ༥༧ ནང་གསྤེས་ ༢ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་ཞྤེས་ཕྤེབས་ཐད།  
འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥༡ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་དུས་ཡུན་ནང་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་ཚེ་བར་མའྱི་
འོས་བསྡུ་མ་དགོས་པར་སྒུག་ཐོའ་ིགལ་མཚམས་གར་འཁྤེལ་ནས་ཚབ་གསར་འཇུག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད།  བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ཡན་ལོན་
ཁོངས་ནས་འོས་ཐོབ་མང་རྱིམ་བཞྱིན་ཐོར་བཀོད་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་གསུམ་དང་།  ཟུར་དཔང་རྣམས་ཀྱི་མཚན་
རགས་བཀོད་པ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ར་དགོས་པར་སོང་།  སྐུ་ྱིད་བརྒྱ་ཆ་  ༣༣ མ་ལོན་སྟབས་མདོ་སད་སྱི་འཐུས་འོས་
དམྱིགས་སྒུག་ཐོའ་ིནང་མྤེད་པར་བརྤེན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་  ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཐྤེངས་  ༢ པའྱི་ཐོག་
ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་  ༣༦ པའྱི་ནང་ཁྱིམས་ལུགས་བཟོ་འགོད་དང་།  
གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་དང་། ཁྱིམས་ལུགས་དྤེ་དག་ཁྱིམས་
སུ་བཅའ་བ་ལ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས།  ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་གནང་
བ་དྤེར་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ྱིན་དངོས་སུ་མཚན་རགས་བཀོད་པ་དྤེ་ལག་བསྟར་བྤེད་
དགོས་པས་ད་ལམ་མདོ་སད་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་བྤེད་དགོས་པ་
ཆགས་ཡོད།  སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་མཚན་རགས་བསྩལ་བའྱི་ྱིན་མོ་ནས་བཟུང་ལག་བསྟར་དགོས་པར་སོང་མཐའ་མའྱི་
བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་སོང་ལ་ཚད་འཛིན་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས་པ་དགོངས་འཇགས་ཅྤེས།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ལ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག  སོན་རྱིས་དྤེ་མཇུག་མ་བསྱིལ་སོན་ལ་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་གསུང་རོགས་
གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལན་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་
གྤེང་ཧ་ཅང་ལྷུག་པོ་བྱུང་སོང་། བཀའ་འདྲྱི་ཡང་གང་མང་གནང་སོང་། སོན་རྱིས་དྤེ་དྤེ་ཙམ་གྱི་འཁྲུག་པོ་མྤེད་པར་ཐོས་ཀང་།  ད་
ཐྤེངས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ་ཤྤེས་ཚད་མཐོ་བ་དང་།  དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་གསལ་བཤད་ཞུ་
ཐབས་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་ཡང་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་ད་ཐྤེངས་སོན་རྱིས་ནང་ཕྱི་ལོ་  
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༢༠༡༤ འདྱི་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བར་ཕག་ལས་དང་བྤེལ་བ་ཡོང་ངྤེས་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ནས་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་ཝྤེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་ནས་ལོ་ངོ་  ༢༥ འཁོར་བའྱི་དུས་ཆྤེན་དང་།  ད་དུང་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ 
འདྱི་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲྤེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་དྲན་གྱི་ལོ་ཡྱིན་པ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
མཆོག་འཁྲུངས་ནས་དགུང་ལོ་  ༢༥ འཁོར་བའྱི་དུས་ཆྤེན་སྲུང་བརྱི་བ་ཆྤེད་དྤེ་དག་ཚང་མ་སོན་རྱིས་ནང་ཞུས་ཡོད་པ་བཞྱིན།  
མྱི་མང་གྱིས་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དང་འགན་འཁུར་གནང་དགོས་པ་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
ཅྤེས་རྤེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་གཏམ་བཟང་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་བརྤེད་པ་འདྲ་པོ་འདུག  གོག་ཀད་ ༦༠༠ སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་  ༢༥༠ དང་ལས་ཁུངས་
ཁག་ལ་ ༣༥༠ བཀམས་པ་དྤེ་བརྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་འདུག  དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
ནས་ Asian age རོམ་དྤེའྱི་སྐོར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྤེང་བས། དྤེར་གསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
གཞྱི་རའྱི་རོམ་པ་པོ་དྤེས་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་རང་ནས་ད་བར་ལོ་བཞྱི་ཙམ་རྱིང་རྱིམ་པས་བྱིས་བསད་པ་རྤེད།  དྤེ་གཞྱི་མྤེད་རང་
བརྱིས་ནས་ད་བར་ལན་འདྤེབས་བས་མྤེད།  ངའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པས་ལས་ཀ་རང་བས་
ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་གྤེང་ཡོད་དུས།  གསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་
ཞྱིག་མ་བས་ན་མྱི་འགྱིག་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག དོ་བདག་དྤེས་རོམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁུངས་མྤེད་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡང་
ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ནས་ཀང་ I want to be Obama of China ཞྤེས་བཤད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཡོངས་
གགས་བཤད་བསད་པ་རྤེད།  Washington DC ལ་ལྟྤེ་གནས་ votowonsen center ལ་ངས་བཤད་པའྱི་གཏམ་
བཤད་ནང་ལ་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་དྤེ་ར་སོད་བྱུང་ཡོད་ཀང་།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་ངས་འདྱི་འདྲ་བཤད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཤོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་མྱི་སྤེར་གྱི་སྐོར་ནས་རོམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོ་དང་སྱིད་སྐྱོང་།  རོམ་གྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་
སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་བོད་མྱི་ལ་རྒྱ་གར་མྱི་སྤེར་སོད་འདོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འགོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བོད་
མྱི་དྤེ་དག་གནས་སྟངས་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ལ་བཞག་འདོད་ཡོད་པ་རྤེད།   དཔྤེར་ན་ In desperate condition in Shanty 
town ལ་འཇོག་འདོད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚིག་དྤེ་རོམ་དྤེ་རང་གྱི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་
ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་མྱི་སྤེར་ལྤེན་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།  ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཞུསབཞག་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རང་གྱི་རོམ་དྤེ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཚགས་པར་ནང་འཁོད་འདུག་ཅྤེས་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་
སྣས་ཚུར་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག རོམ་དྤེ་འདྲ་བྱིས་ཡོང་དུས་རྒྱ་གར་གྱིས་བོད་པ་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྟངས་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཞྱིག་
ལ་ Shanty town བཞག་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། རྒྱ་མྱིའྱི་ཚགས་པར་གྱིས་དྤེ་འདྲ་བཀོད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣས་འདྱི་འདྲ་ཚུར་གསུངས་ཡོང་གྱི་འདུག  ང་ཚོར་རྒྱ་གར་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་མྱིན་དུས་རག་ཏུ་བཀའ་
ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་རྱིམ་པའྱི་ནང་དང་རྒྱ་གར་ལས་ལྷག་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་མྤེད་པ་ཞུ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ད་ལན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་ལའང་ཞུས་ཡོད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བའྱི་རྤེས་
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དང་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མཇལ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་སར་ལས་ལྷག་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གྱིས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་
པ། ནམ་ཡང་བརྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། 

དྤེ་བཞྱིན་ང་རང་བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་  Harvard མཐོ་སོབ་ལ་ཡོད་དུས།  ང་རང་གྱིས་དང་དུ་བངས་ནས་
འགན་འཁུར་ནས་བོད་སྱི་པའྱི་ར་དོན་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ན་བསམ་པས།  རྒྱ་རྱིགས་མཁས་པ་དང་བོད་པའྱི་མཁས་པ་
ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པར་བསྐོངས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་རང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར་དྤེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ནས་ས་གསང་
མྤེད་པར་ད་བར་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད།  ང་རང་བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འགན་འཁུར་བངས་ནས་ཚོགས་འདུ་ག་དུས་
བསྐོངས་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་
བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་  Minnesota ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་པ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་
ནག་ལ་ཕྱིན་པ་ཚང་མ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་གྤེང་སོང་བས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡང་གཞྱི་མྤེད་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། 

ྤེ་བའྱི་ཆར་རོམ་དྤེའྱི་ནང་མང་གཙོ་མྱི་དགོས་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག  དྤེའྱི་སྐོར་ནས་ཡྱིན་ཡང་  
Counselor Foreign Relations དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  བཀའ་ཤག་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་
མྱིང་ཐོག་དྲྱི་བ་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  མང་གཙོ་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསྟར་གྱི་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མང་གཙོ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འཆར་སྣང་ཡྱིན།  སུ་ཡྱིན་ཡང་མང་གཙོ་དགོས་མཁན་ཞྱིག་རྤེད།  ང་ཡྱིན་ཡང་མང་གཙོ་
སོབ་སོང་བྤེད་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་ནང་ལ་མང་གཙོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཆ་རྤེན་བཀོད་མྤེད་པ་དྤེ་ག་རང་བཤད་བཞག་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་བར་འགྱུར་བ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ས་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་ཡྱིན་ཡང་ྤེ་ཆར་གཅྱིག་བྱིས་འདུག  དྤེའྱི་སྐོར་ཡྱིན་ཡང་ཚིག་གཅྱིག་འཇུས་ནས་གཅུས་སྱིམ་
བརྒྱབས་ནས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་བསད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  རྒྱ་གར་དང་བོད་གྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་བར་ལ་དམག་མྱི་
ཡོང་སྟངས་སྐོར་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ལངས་ཕོགས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  དྤེ་དག་
ཚང་མ་ཁུངས་མྤེད་རྤེད། 

ཡང་ངའྱི་ཁང་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ནས་གཅྱིག་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨ་རྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་ལོ་ལྔ་དྲུག་འགོ་མཁན་གྱིས་
ཁང་པ་ོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཕྱིན་ནས་ཁང་པ་ོ་མ་ཐུབ་པ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་བཞྱིན་དངུལ་རང་ལ་བལྟས་
ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྱི་མཁན་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་གར་ནས་ཨ་རྱི་ལ་ཕར་འགོ་མཁན་མ་གཏོགས་ཚུར་ལོག་མཁན་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་
མཚུངས་ང་རང་སོབ་སོང་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་སོབ་གྲྭ་ཕྲན་བུ་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཚུད་ཡོད་དུས།  འཛམ་གྱིང་གྱི་དངུལ་དང་
དངུལ་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་ག་ཚོད་ཡོད་མྱིན་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད།  ངའྱི་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་པ་དྤེ་དག་ལ་དྤེང་
སང་ཡོང་འབབ་ག་ཚོད་ཡོད་མྱིན་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ཕྲན་བུ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་
སྒོ་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཆྤེད་བཅར་བ་ཡྱིན།  ཁང་པ་ོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་ང་རང་སྒྤེར་གྱིས་ཐུབ་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས།  དྤེའྱི་
སྐོར་ལ་ཡྱིན་ཡང་གཞྱི་ར་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དྤེ་བཞྱིན་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྤེམས་འཚབ་ཀྱིས་རོམ་དྤེ་འདྲ་ཐོན་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣའྱི་གཟྱིགས་
ཕོགས་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་པའྱི་ཐུགས་ཁལ་ར་བ་ནས་གནང་དགོས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་
གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང་ལྷན་འབྤེལ་བ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞྱིན་པ་རྤེད།  ང་རང་ཡང་ད་ལྟའྱི་ཆར་འབྤེལ་བ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད།  དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགོས་མ་རྤེད། 
དྤེ་གསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་བོད་ ༢༠༢༠ ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་སྐོར་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་ལ་ཞུས་བསད་ཡོད།  སྤེམས་
འཚབ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་དང་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་དབར་གྱི་འབྤེལ་བ། ང་ཚོའྱི་དབར་ལ་རྡོག་ར་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་
དགོས་པ། བོད་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱི་སྤེབས་ནས་ལོ་ ༧༠ འཁོར་འགོ་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་འགན་འཁུར་བྤེད་མཁན་ཚོ་བོད་རང་
དབང་ཡོད་པ་མ་མཇལ་མཁན་དྤེ་ཚོ་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཙན་འབོལ་ནང་ལ་
ཡང་བོད་རང་དབང་ཡོད་པ་མཇལ་མ་མོང་མཁན་དྤེ་དག་འགོ་ཁྱིད་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་སྟངས་ཁ་ཁ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་
པོ་ཆགས་ཡོང་དུས།  ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་གནང་ནས་འགན་འཁུར་གནང་དགོས་རྒྱུ།  དམྱིགས་བསལ་གཞོན་
སྐྱྤེས་ཚོ་ལ་མྱི་ཐོག་རྒན་པ་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ།  མྱི་ཐོག་རྒན་པས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བཞག་པ།  ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་དྲན་
གསོ་གནང་བ་དང་མཁྤེན་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ར་དོན་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་རོད་དགོས་པ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་མཚུངས་མྱི་རབས་གསར་པ་དང་མྱི་རབས་གཞོན་པས་འགན་འཁུར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་སོང་ཙང་
འགན་དྤེ་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་གོས་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཆོད་དྤེ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བདྤེ་སྲུང་
བཀའ་བོན་དང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་དག་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་པའྱི་
ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ལ་བཀམས་ནས་མཁྤེན་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།  
གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་རྒྱུན་དུ་ནས་མཁྤེན་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐད་ཀར་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས།  ང་ཚོའྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད།  ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པའྱི་ནོར་བུ་དྤེ་རྤེད།  ང་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  
བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ཡང་། མྱི་ཆ་དང་འཕྲུལ་ཆ། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཐོག་ནས་མཐུན་རྤེན་གནང་གྱི་འདུག་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་
སུ་ཡང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་གནང་གྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་རྒྱ་གར་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་དང་།  ཨ་
རྱིའྱི་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭར་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་བཀོད་བཞག་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་
རྤེད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིར་བསྐྱར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
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དྤེ་ནས་བོད་དོན། རྒྱ་བོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གནང་སོང་།  དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཁ་སོན་ངས་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  གཞྱི་རའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་ད་ལྟ་ཡང་དམ་དྲག་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འགོ་ཁྱིད་ཁག་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་
སྟངས་ཡྱིན་ཡང་མཁྤེགས་འཛིན་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ྤེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གང་འཚམས་ཤྱིག་སྱིག་འཛུགས་རྣམ་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་དྤེ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ྤེ་བའྱི་ཆར་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱིས་
ནམ་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་བཤད་སོལ་དུ།  སྱིད་གཞུང་དམག་དྤེ་དག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛིན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྱིད་འཛིན་གྱིས་
བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཆྤེ་དང་དམག་གྱི་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།  དྤེ་
དག་ལ་དབང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར། འོན་ཀང་། ྤེ་བའྱི་ཆར་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཕྱིན་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན། ཚོགས་ཆུང་གསར་པ་
གསུམ་ད་ལན་བཀོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསུམ་ནྱི་ལྤེགས་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་། དཔལ་འབོར་ཚོགས་ཆུང་། བདྤེ་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་། 
ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབོར་དང་ལྤེགས་བཅོས་གྱིས་ཀྱི་ཕག་ལས་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་སྱིད་བོན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་པ་དྤེ་གསུམ་ཀའྱི་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་རང་ྱིད་ཀྱིས་གནང་རྒྱུར་གཏན་
འཁྤེལ་བྱུང་འདུག དྤེས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་སྒོ་ནས་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་སྐུ་དབང་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཡང་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་སོན་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཅང་རྱི་མྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་ཀྱི་ཧུའུ་ཅྱིན་ཐའོ་ཡྱིས་བདྤེ་
འཇགས་ཚོགས་ཆུང་བཀོད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་རྱིམ་པར་བས་ཀང་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་དག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་
ཡོང་གྱི་འདུག འོན་ཀང་། སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་རང་གྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གསུམ་བཀོད་པ་དང་།  དྤེ་དག་
གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡང་རང་ྱིད་ཀྱིས་གནང་བ་དྤེས་རྣམ་པ་གང་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུས་ན། སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱི་
སྐུ་དབང་དྤེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་སྒོ་ནས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལག་བསྟར་གྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་རྱིམ་པས་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད།  ྤེ་
བའྱི་ཆར་བོད་དོན་འདྱི་ང་རང་གྱི་ལྟ་སྟངས་བས་ན།  ཧོང་ཀོང་། ཐྤེ་ཝན། ཤྱིན་ཅང་། དྤེ་བཞྱིན་ནང་སོག་དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། སྱི་ཡོངས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ Russia དང་ Crimea ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་དྤེ་དག་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀང་།  རྒྱ་ནག་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཐྤེ་ཝན་ལ་ཕྱི་ལོ  ༢༠༡༦ 
ལོར་སྱིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༧ ལོར་ཧོང་ཀོང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་དང་དྤེ་བཞྱིན་སྱི་ཁབ་ཀྱི་འོས་བསྡུ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྱིང་ཅང་ལ་ཡང་དྤེ་བཞྱིན་
གྱི་རྙོག་དྲ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་སོག་ལ་ཡྱིན་ཡང་ཁོར་ཡུག་དང་གཏྤེར་ཁ་བསོག་ཕོགས་དང་འབྤེལ་
བ། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  ྤེ་བའྱི་ཆར་གསར་
འགྱུར༌བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གཅྱིག་གང་འདུག་ཅྤེ་ན།  ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་དང་ཐྤེ་ཝན་གྱི་སྱིད་འཛིན་མ་ཡུང་ཅོ་  
Ma ying Jeou གྱིས་ད་ལོའ་ིལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  མཇལ་འཕྲད་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་
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ཡང་ས་ཆ་གསུམ་པ་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ས་ཆ་གསུམ་པ་དྤེ་ཡང་ཧོང་ཀོང་ཡྱིན་པ་ཁབ་ཀྱི་མ་
རྤེད་ཅྤེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཐོས་རྒྱུ་འདུག དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱི་དགོས་དོན་གང་རྤེད་ཞུས་ན།  དྤེ་
གསུང་མཁན་དྤེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཐྤེ་ཝན་གྱི་སྒང་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་བཀའ་བོན་གྱི་གནས་རྱིམ་ཡོད་མཁན་ཁོ་རང་རང་གྱི་
གསུངས་འདུག ྤེ་ཆར་ཁོ་རང་ཐྤེ་ཝན་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཅྱི་ཞྱིག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཟྤེར་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་ཐྤེ་ཝན་གྱི་
འོས་བསྡུ་རྤེད། ཧོང་ཀོང་གྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཐབ་རོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ལ་འགོ་གྱི་འདུག  དྤེ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་འབར་མར་  Aung San Suu Kyi ཁོ་རང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད།  Aung San Suu Kyi ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཆྤེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐྤེངས་གསུམ་བཞྱི་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོས་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ Aung San Suu Kyi རྒྱ་ནག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་དག་ཀང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུས་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས།  གང་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྙྱིང་དོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
བོད་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་ཧ་ཅང་མཁྤེགས་པོ་རྤེད་འདུག  ཁོ་རང་ཚོས་བཀའ་
མོལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ཧ་ཅང་མཁྤེགས་པོ་རྤེད་འདུག  ྤེ་ཆར་ Geneva ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་
སྐབས་ལ་གཞྱི་རའྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་ཚོས་གསུངས་འདུག རྒྱ་ནག་ཐོག་ནས་ལན་འདྤེབས་དྤེ་དག་ཀང་ལྟ་
བ་མཁྤེགས་པོའ་ིརྣམ་པ་རང་འདུག ཡྱིན་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གཙོ་བོ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་
ནས་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དྤེ་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་གཙོས་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནང་འགོ་འཁྱིད་
མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།  མཁྤེགས་འཛིན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལམ་ལ་འགོ་གྱི་མྤེད་པ།  བོད་ནང་བོད་མྱི་ཡྱིན་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱི་
འཁོན་འཛིན་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན་དུས།  འབྤེལ་མོལ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐུ་ཚབ་གྱིས་དབར་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་བོད་དོན་དྤེ་གསལ་ཐབས་ལ་ང་ཚོས་རྤེ་
བ་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གུས་ཕག་དང་སགས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་འདྱིར་ཡོད་པ་
ཚང་མར་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྤེས་ལ་མཇལ་ཡོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མ་མཇལ་བར་དུ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བ་དང་སོ་སོའ་ིཁྱིམ་ལ་ཕྤེབས་
སྐབས་ནང་མྱི་སྤུན་མཆྤེད་ཕྲུ་གུ་དང་བཅས་པ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བའྱི་རྤེ་བ་ཡོད།  ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྤེས་ལ་སར་ཡང་མཇལ་ཡོང་།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་  ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིགཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་
ཡོད་དམ། དགག་བ་མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། གོང་དུ་ལས་རྱིམ་དང་འཕྲོས་པའྱི་སྒོ་ནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བཤད་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེ་གང་ཡྱིན་པ་འཇོག་རྒྱུ་ལས་དམྱིགས་བསལ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་
བགོ་གྤེང་དགོས་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སོན་བགོ་གྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
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ནང་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞྤེ་ན། ཁྱིམས་དཔོན་ཆྤེ་བ་དང་གཞན་གྱིས།  རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་བསྐོ་
གཞག་བྤེད་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཐྤེངས་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་འཕྲོས་སོང་།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོས་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་བྤེད་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ཁྱིམས་དཔོན་ཆྤེ་བ་དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཅས་ང་ཚོ་བཞྱིའྱི་ངོས་ནས་གསང་བ་ར་རྒྱུར་འབད་བརོན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བས་ཡོད།  གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ཁ་ཤོག་བཏུམས་ནས་འཁྤེར་ཡོང་བ་དང་།  ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡར་སྤེབས་པའྱི་རྤེས་སུ་ཁ་ཡང་མ་བསོགས་
པར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གང་ཞྱིག་གནང་བ་དྤེ་རང་གོས་ཚོགས་ནང་འཁྤེར་ནས་ཡོང་བ་གསལ་པོ་ཡྱིན།  གསང་བ་གང་ནས་ཤོར་བ་
ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་པའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྱིར་གྤེང་བསད་ན་ཆོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འོན་ཀང་སྐད་ཆ་གང་ཞྱིག་འཕྲོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན།  དྤེང་
སང་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་བཞུགས་ཐུབ་མྱིན་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀོད་མངགས་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཞུས་ན།  ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་འོས་
གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཁྤེད་རང་ཚོ་བཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་མ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཆ་མ་དྲྱིས་པར་
གོས་ཚོགས་ནང་འཁྤེར་ཡོང་ནས་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་ནས།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཁོང་ཚོ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཚོགས་ཆུང་ལ་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག  འོས་གཞྱི་གསར་པ་འདོན་པར་ཚོགས་ཆུང་གསར་པ་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡང་བསྐྱར་ཟླ་བ་དྲུག་འགངས་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཚོར་ཡོང་གྱི་མྤེད་ཀང་།  
ཁྱིམས་དཔོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མ་གཏོགས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པར་བརྤེན།  དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་
དབང་གྱིས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་གསང་བ་གང་ནས་ཤོར་མྱིན།  སུས་ཤོར་བ་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཅྱིག་རྤེད།  མ་
འོངས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང་།  འོས་གཞྱི་འདོན་མཁན་ཚོས་གསང་བ་ར་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
ཅྤེས་ད་ཐྤེངས་གོས་ཚོགས་ནང་གྤེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

དྤེས་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
ཁག་ཅྱིག་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ། 

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

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་  ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༦ པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་  ༢༠༡༣།༡༥།༥།༧  དང་། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་རྱིགས་ཇྤེ་མང་དུ་
འགོ་བཞྱིན་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་དྤེ་དག་མྱི་རབས་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་འགན་འཁུར་ཇྱི་བཞྱིན་ཡོང་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཐད་
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ཡུལ་གྲུ་དྤེ་དག་ནང་ཡོད་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།  བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཇྱི་ཆགས་དང་།  
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབར་འབྤེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཇྱི་དགྤེའྱི་གནས་བབ་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཞྱིག་གནང་ཆྤེད་
ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་ཚོགས་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་དང་།  ཚོགས་ཆུང་དྤེས་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་།  དྤེ་
དག་བཅའ་སྱིག་ནང་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་དགོས་མྱིན།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་ལ་གོ་བསྡུར་ནན་ཏན་གནང་སྟྤེ་
མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་གོང་སྱི་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཡང།  ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལྤེན་ཆྤེད་གནས་རྒྱ་བཏང་བ་ཁུངས་སོ་སོར་འཕྲོད་འབོར་བྱུང་
དང་མ་བྱུང་སྣ་ཚོགས་དབང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་དང་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བསྡུ་རུབ་མ་ཐུབ་པ་དང་།  ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀང་བཞུགས་ཡུལ་ཁད་རྒྱང་སྟབས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་གནང་བདྤེ་མ་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་
ཡུན་ཕར་འགངས་མ་ཞུ་ཐབས་མྤེད་ལ་བརྤེན་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་མཐོང། 
 

གོས་ཆོད། 
གོང་གསལ་རྒྱུ་མཚན་ཁག་ལ་བརྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཡུན་ཕར་འགངས་ཀྱིས་སྱི་སྐབས་  ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་ ༨ པའྱི་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་པའྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ།  བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༤༨ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གྱི་ཡོད།  ཞུས་པ་དང་
སགས་འབོད་སྐུལ་ཐུང་ཙམ་ཞུ་རྒྱུར། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ འགངས་མྤེད་ཚོགས་ཆུང་
ལ་བསམ་ཚུལ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ཡང་ཐྤེ་ཝན་དང་བང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་མ་གཏོགས་བསམ་འཆར་འབོར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱི་གྤེ་འབོར་མྱིན་བཀའ་མོལ་སྣ་ཚོགས་རྤེད།  འབོར་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན་ས་གནས་དྤེ་དག་ནས་བསམ་ཚུལ་འབོར་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ཞུ་
དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་སར་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་འབྤེལ་ཡོད་དྲྱིལ་བསགས་
ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་བྱིས་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ངྤེས་པར་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་
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གྱིས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་གང་ཡྱིན་ཡང་དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ནང་བསམ་འཆར་འབོར་ཐུབ་
པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དྤེ་མཐུན་འགྱུར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སར་ཡང་ཚོགས་ཆུང་
འགངས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།  ད་ལན་འགངས་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ལན་མ་འབོར་བས་འགངས་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད།  
སར་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་རྤེས་མར་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
མཐུན་འགྱུར་དྤེ་ས་གནང་བ་བཞྱིན་ད་ཐྤེངས་ནན་པོས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བགོ་གྤེང་མྱི་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་མྱི་ཡོང་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་མཐུན་རྤེན་ག་ཚོད་སར་མྱི་སར་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ལས་དོན་དྤེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པར་བརྤེན།  ཚོགས་གཙོ་བར་ལམ་ཨ་རྱིར་ཕྱིན་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ ༣༠ ལ་དྤེའྱི་གནས་འབྤེལ་དྤེ་བྱུང་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  འཛིན་སྐྱོང་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀོད་
ཁབ་དྤེ་ཚོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕར་ཕྱིན་ཡོད་མྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡང་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་།  
དྤེ་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་ཕར་འགངས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།  འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཚད་དང་ལྡན་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ།  མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥བར་དུ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྐར་ཆ་ ༤༠ བར་ས་མྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༠ པ་དྤེ་སོན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར། གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་མ་གཏོགས་
བཟོ་ཐུབ་མ་སོང་།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་མདང་དགོང་མ་
གཏོགས་ར་འཕྲོད་མ་བྱུང་།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ཞུ་དགོས་ཐུག་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་
ལགས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༠ པ་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
 
 



80 

 

སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབྤེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༥༠ པ་སྙན་སོན་ཞུ་
ཆོག་པར་ཞུ། 
 

གཞུང་འབྤེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྤེས་དྲན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སོན་གྤེང་། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ྱིན། བོད་མདོ་སད་རྔ་པ་རོང་རྤེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའྱི་རུ་ཆྤེན་གསུམ་པའྱི་ཨ་ཤྤེར་
ཚང་ནས་ཡྱིན་པ་ཕ་གཡར་གྱི་མྱིང་ལ་ཤྤེས་རབ་དང་མ་མྱིང་ལ་གནམ་ཁོ་ཟྤེར་བ་གྱིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་  ༢༣ ཅན་གྲྭ་བོ་བཟང་
དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་གོང་ཚེས་ྱིན་བོད་ནང་གྱི་ས་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་  ༡༡།༤༠ ཙམ་ལ་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་བཏང་གནང་
འདུག རྒྱལ་གཅྤེས་པ་ཁོང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་དྲག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་
གནང་བཞྱིན་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་བཏང་བ་དང་། ཁོང་གྱིས་རྔ་པའྱི་དཔའ་བོའ་ིསང་ལམ་དུ་ལུས་ལ་ས་སྣུམ་བྱུགས་རང་ལུས་
མྤེར་བསྤེགས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་ཚེ་ཁྱི་ལོར་བརན་པར་ཤོག་སོགས་སྐད་འབོད་གནང་བཞྱིན་གོམ་པ་འགའ་ཤས་
ཕྤེབས་ཡོད་ཀང་། དྤེ་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ས་ས་ནས་ག་སྱིག་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ྤེན་རོག་པ་སོགས་དམག་མྱི་འབོར་
ཆྤེན་སྤེབས་ཏྤེ་མྤེ་བསད་ཅྱིང་རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་སྒམ་ཤྱིང་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་འབར་ཁམས་ཕོགས་སུ་བཙན་
འཁྱིད་བས་ཡོད་ཅྱིང་།  ད་ཆ་ཁོང་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཟྱིན་འདུག  ད་ཐྤེངས་ཀྱི་རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་འདྱི་ནྱི།  ༢༠༠༩།༢།༢༧ 
ནས་ ༢༠༡༤།༣།༡༦ བར་རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་གནང་མཁན་  ༡༢༧ པ་དྤེ་ཆགས་ཡོད།  ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཤྤེས་
རོགས་བྱུང་བའྱི་རྒྱལ་གཅྤེས་དཔའ་བོ་གྲྭ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་ནྱི་བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་བདྤེ་རའྱི་སད་རང་ྱིད་ཀྱི་ལུས་སོག་
ལོངས་སོད་ཡོངས་སུ་བོས་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅྤེས་པ་ཞྱིག་དང་། བོད་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇྱི་སྱིད་བསྐལ་
པའྱི་བར་གཟྱི་འོད་འབར་བའྱི་ལྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཏུ་གནས་ངྤེས། 

གོས་ཆོད། 
རྒྱལ་གཅྤེས་པ་ཁོང་གྱི་མཛད་རྤེས་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་ཁོང་གྱིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་བསགས་
སྱིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞྱིང་དག་ནས་ཐྤེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞྱི་ལྡན་རྤེན་བཟང་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྤེན་
པའྱི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རྤེག་པའྱི་སོན་འདུན་དང་།  ཁོང་གྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་ལྟོས་བཅས་ལ་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་དང་།  
གཞྱིས་བྤེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་རང་དབང་གྱི་ྱི་མ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བ་བཅས་ཀྱི་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་
གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་  
༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ངག་བཅད་མ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐར་མ་གཅྱིག་སོང་བའྱི་རྤེས།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ་སོན་ལ་
བཀམས་པ་དྤེ་ནུས་མྤེད་གཏོང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་གཏོང་དགོས་བྱུང་སོང་།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ 
པ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བསྐྱར་དུ་བཀམས་པ་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།  གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་
འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

 
གཞུང་འབྤེལ་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 

སོན་གྤེང་། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ྱིན། བོད་མདོ་སད་རྔ་པ་རོང་རྤེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའྱི་རུ་ཆྤེན་གསུམ་པའྱི་ཨ་ཤྤེར་
ཚང་ནས་ཡྱིན་པ་ཕ་གཡར་གྱི་མྱིང་ལ་ཤྤེས་རབ་དང་མ་མྱིང་ལ་གནམ་ཁོ་ཟྤེར་བ་གྱིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་  ༢༣ ཅན་གྲྭ་བོ་བཟང་
དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་གོང་ཚེས་ྱིན་བོད་ནང་གྱི་ས་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་  ༡༡།༤༠ ཙམ་ལ་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་བཏང་གནང་
འདུག རྒྱལ་གཅྤེས་པ་ཁོང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་དྲག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་
གནང་བཞྱིན་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་བཏང་བ་དང་། ཁོང་གྱིས་རྔ་པའྱི་དཔའ་བོའ་ིསང་ལམ་དུ་ལུས་ལ་ས་སྣུམ་བྱུགས་ནས་རང་
ལུས་མྤེར་བསྤེགས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་ཚེ་ཁྱི་ལོར་བརན་པར་ཤོག་སོགས་སྐད་འབོད་གནང་བཞྱིན་གོམ་པ་འགའ་
ཤས་ཕྤེབས་ཡོད་ཀང་།  དྤེ་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ས་ས་ནས་ག་སྱིག་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ྤེན་རོག་པ་སོགས་དམག་མྱི་
འབོར་ཆྤེན་སྤེབས་ཏྤེ་མྤེ་བསད་ཅྱིང་རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་སྒམ་ཤྱིང་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་འབར་ཁམས་ཕོགས་སུ་
བཙན་འཁྱིད་བས་ཡོད་ཅྱིང་།  ད་ཆ་ཁོང་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཟྱིན་འདུག  ད་ཐྤེངས་ཀྱི་རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་འདྱི་ནྱི།  
༢༠༠༩།༢།༢༧ ནས་ ༢༠༡༤།༣།༡༦ བར་རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་གནང་མཁན་ ༡༢༧ པ་དྤེ་ཆགས་ཡོད། ད་དུང་ྤེ་བའྱི་ཆར་མདོ་
སད་རྤེ་ཁོག་ཏུ་བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གནང་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་བཞྱིན་པ་ལྟར་ཤྱིན་ཧྭ་དྲྭ་རྒྱའྱི་སྟྤེང་
དུའང་དྤེ་ལྟའྱི་ངོས་ལྤེན་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་ནའང་།  ས་གནས་དྤེར་དམ་དྲག་ཆྤེ་བའྱི་དབང་གྱིས་རང་ལུས་མྤེར་
བསྤེགས་གཏོང་མཁན་གྱི་མཚན་སོགས་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཐོབ་ཐབས་དཀའ་བའྱི་གནས་སུ་གྱུར།  ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཁ་
གསལ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བའྱི་རྒྱལ་གཅྤེས་དཔའ་བོ་གྲྭ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་ནྱི་བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་བདྤེ་རའྱི་སད་རང་ྱིད་
ཀྱི་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་ཡོངས་སུ་བོས་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅྤེས་པ་ཞྱིག་དང་། བོད་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་
ཇྱི་སྱིད་བསྐལ་པའྱི་བར་གཟྱི་འོད་འབར་བའྱི་ལྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཏུ་གནས་ངྤེས། 
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གོས་ཆོད། 
རྒྱལ་གཅྤེས་པ་ཁོང་གྱི་མཛད་རྤེས་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་གྱི་ནང་མྱི་ལྟོས་བཅས་ལ་གདུང་སྤེམས་མམ་
སྐྱྤེད་དང་། གཞྱིས་བྤེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་རང་དབང་གྱི་ྱི་མ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བ་བཅས་ཀྱི་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་
རྒྱ་མཚོར་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་ཚེར་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་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་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པར་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསུངས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་གོ་སྐབས་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་དགོས་རྱིགས། ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་དམ།  
མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཡྤེ་ཤྤེས་སོལ་མ་མཆོག  སྒྤེར་དོན་
གྱིས་རྤེན་པས་འདྱི་ཚེས་  ༡༧ ྱིན་ས་དྲོའ་ིཚོགས་ཐྤེངས་གྱིས་དང་།  སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་མྱིན་གྱི་རྤེན་པས་ཕྱི་ཚེས་  ༡༩།༢༠ 
ྱིན་གྱིས་བཅས་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཐུབ་པས་དགོངས་ཞུ། 
གྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རྱིན་མཆོག ཕྲན་ས་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་གོ་བུར་ནད་གཞྱི་ཕོག་སྟྤེ་དྤེང་སང་ཡང་སན་ཁང་
གྱི་ལྟ་སྐྱོང་འོག་སན་བཅོས་བ་མུས་ལྟར་ནད་གཞྱི་དང་སན་པའྱི་བཀའ་སོབ་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཀང་།  ཡོ་རོབ་ཀྱི་སྱི་འཐུས་མུ་
མཐུད་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་དགོས་བསམས་ཀང་། ནད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐབས་མྱི་འདུག་པས།  སྱི་འཐུས་ནས་ར་དགོངས་ཡོང་
བར་ཞུ། ཞྤེས་དགོངས་ཤོག་ཏུ་དྤེ་འདྲ་གསལ་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་སན་པ་བསྟྤེན་གཏུགས་ཤྱིག་བཟོས་ཡོད་པས་ཕྱི་ཚེས་  ༡༨ ས་དྲོའ་ི
ཚོགས་ཐྤེངས་རྣམས་དགོངས་ཞུ། 
བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་མཆོག འདྱི་ཚེས་ ༡༨ ྱིན་རྒྱབ་ཀྱི་ཚོགས་ཐྤེངས་རྣམས་དགོངས་ཞུ། 
ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་མཆོག  སྤེང་ལོར་སན་ཁང་དུ་སྐུ་གཟུགས་བརག་དཔྱད་ཀྱི་དུས་ཚོད་སོན་ནས་ཞུས་ཏྤེ་གཏན་
འཁྤེལ་བྱུང་བ་ལྟར་འདྱི་ཚེས་ ༡༩།༢༢ བར་ྱིན་གངས་བཞྱིའྱི་ཚོགས་བཅར་རྱིང་དགོངས་ཞུ། 
དྲུག་པ། སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་མཆོག ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་འདྱི་ཚེས་ ༢༠ ྱིན་ཚོགས་བཅར་ནས་
དགོངས་ཞུ། 
བདུན་པ། སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕྤེལ་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་མྱིན་སྟབས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་  ༢༠ ྱིན་དང་ ༢༡ གྱི་ྱིན་རྒྱབ་
བཅས་ཚོགས་བཅར་ནས་དགོངས་ཞུ། 
བརྒྱད་པ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག སྒྤེར་དོན་གྱི་རྤེན་པས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ས་དྲོའ་ིརྱིང་དགོངས་ཞུ། 
དགུ་པ། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་འདྱི་ཚེས་ ༢༡།༢༢ ྱིན་གྱིས་ཀྱི་རྱིང་དགོངས་ཞུ། 
བཅུ་པ། སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག སྒྤེར་གྱི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་འདྱི་ཚེས་ ༢༢ ྱིན་དགོངས་ཞུ། 
བཅུ་གཅྱིག་པ། སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་སོན་ཚོད་དུས་ཚོད་བསྱིགས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ལ་བསྐྱོད་དགོས་
པས། འདྱི་ཚེས་ ༢༢ གོས་ཚོགས་ྱིན་མཐའ་མར་དགོངས་འཁོལ་ཡོང་བར་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་
ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བདུན་པ། ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསོམས་གཏམ་བཤད་དྤེ་རྤེད། 

 
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གྱི་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད། 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་དྤེ་དབུ་འཛུགས་མ་ཞུས་
སོན། ང་རང་ཚོ་ཚོགས་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་ཚོར་བསྐལ་བཟང་གྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་རྤེད།  བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མགོན་
སྐྱབས་དང་མཚོན་རགས། བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད། འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདྤེའྱི་དྤེད་དཔོན། བོད་གཞྱིས་བྤེས་གྱིས་ཀྱི་བ་སོག སྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་མས་གསོ་ལྤེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པར་དབུ་འབྤེད་རབ་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་།  སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ལ་རབ་གནས་གནང་བ། གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་དུ་༸ཞབས་འཁོད་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  
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གལ་གནད་ཆྤེ་བའྱི་བཀའ་སོབ་གསུང་གྱི་བདུད་རྱི་སྩལ་གནང་མཛད་པར་ངས་དྤེ་རྱིང་ཚོགས་ཁང་ནང་ཡོད་མཁན་ཚང་མའྱི་
ཚབ་ཞུས་ཏྤེ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་རྱིས་སོད་གནང་བའྱི་རྤེས་སུ།  
ཁོང་གྱིས་འཇྱིག་རྤེན་འདྱིའྱི་ནང་ཞྱི་བདྤེ་བསྐྲུན་ཐབས། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་འབྤེལ་ལམ་ལྤེགས་པོ་ཡོང་རྒྱུ།  དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མཛད་འགན་གང་དང་གང་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་བཀའ་སོབ་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་
ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་འདྱིར་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་གང་ཐོན་གྱི་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག གོམས་གཤྱིས་དང་བཅས་པ།  བདག་ར་དང་གཅྤེས་འཛིན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ྱིད་ང་
ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་བཏང་ཡང་། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་བས་ཀང་། རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་སོབ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་།  ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ་ིབཀའ་
དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྱི་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་རྱིམ་པར་བཞག་སྟྤེ་འདྱི་ལྟར་བསྐྱོད་བཞྱིན་པ་རྤེད།  མ་འོངས་
པར་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོས་ལས་དོན་གང་བས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱ་ཆྤེ་ས་དང་སྱི་ཡོངས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་འབད་བསྒྲུབ་བྤེད་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་འགངས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས། ཚོགས་གཙོས་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་ནང་ནས།  ནང་
དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ནན་ཏན་གྱི་སྒོ་ནས་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཇུག་བསོམས་གཏམ་བཤད་སྐབས་སུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 

ད་ཐྤེངས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་རྡུགས་ས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན།  ཚོགས་
འདུ་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྤེས་དྲན་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཙུགས་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད་ལ། ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསྡུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་།  མ་ངན་གུས་འདུད་རྤེས་དྲན་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་མཇུག་བསྡུ་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ད་བར་མུ་མཐུད་དྤེ་གནས་བཞྱིན་པ་རྤེད། 

ཚོགས་འདུ་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་འཆར་གྱི་རྤེས་ལ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༨ ནས་གདུང་
སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀྱི་གོས་འཆར་དང་།  ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསྡུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀྱི་གོས་
འཆར་འདྱི་ལྟར་འཁྤེར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། གཙོ་བོ་དྤེ་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན།  རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོས་མཁྤེགས་བཟུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བའྱི་རྤེན་བས་ཏྤེ་ད་ལྟ་མུ་
མཐུད་འདྱི་ལྟར་ལྷག་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། 

གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་ཐུགས་འཁུར་ཆྤེར་བཞྤེད་ཀྱིས་བགོ་གྤེང་ནང་མམ་ཞུགས་གནང་བ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མྱིན། སྱི་ཡོངས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་ལས་ལྷག་པ་ཚོགས་གཙོར་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་མྤེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསུངས་གྲུབ་པ་རྤེད།  བྤེ་བག་ཏུ་རང་
ལུས་མྤེར་སྤེག་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་དྤེ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  སྐབས་རྤེ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག  
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རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་གོ་
སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གོས་ཆོད་དྤེ་འདྲ་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས།  རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་གྱི་
གནས་སྟངས་མང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་མྱིན་གྱི་སྐོར་ལ་ཤོད་མཁན་དྤེ་འདྲའང་ཡོང་གྱི་འདུག ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་དྤེར་ངོས་འཛིན་
ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིས་སོ་སོའ་ིསོག་ཡན་ཆད་
བོས་གཏོང་ཐུབ་དུས། ང་ཚོ་འདྱིར་བཙན་བོལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་འབོད་ས་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་གང་
ཡྱིན་པ་དྤེ་འཛམ་གྱིང་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་གནས་ཚུལ་གསྤེད་བཀོལ་བྤེད་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་ང་
ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད་ལ། གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་གོ་བསྡུར་བྤེད་དགོས་པ། གསལ་པོ་བཟོ་
དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་གཅྱིག་གྱི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་ཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་འགན་འཁུར་མྱི་སྣ་ཚོས་བོད་མྱི་ནང་
ཁུལ་ལ་དབྤེན་དཀྲུག་བྤེད་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་སྤེལ་བསད་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
བཞྱིན་རྔ་པ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན།  ས་གནས་དྤེར་སྱིགས་ར་བསྐུལ་ནས།  "ཁྤེད་རང་ཚོ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གདའ།  
ཁྤེད་རང་ཚོ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་རོགས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཁྤེད་རང་ཚོར་ཁ་ཡ་བྤེད་མཁན་རག་གྱི་མ་རྤེད་གདའ། '' དྤེ་ལྟར་རྒྱ་
ནག་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་བཤད་བསད་འདུག  དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་རྤེ་ཟུང་གྱིས་
དངུལ་དང་དངོས་པོའ་ིཁྤེ་ཕན་གྱི་དོན་དུ་རྒྱུགས་འགོ་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད་མ་གཏོགས།  རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་བོད་མྱི་མང་ཆྤེ་
བས་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཐབས་བྱུས་བཏང་ནས་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་རྒྱུ་དང་།  བོད་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་
མྱི་དང་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་བར་གྱི་མཐུན་སྱིལ་གཏོར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་རོམ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་མཁྤེན་
པའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཡང་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འདོན་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ལ་འབད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་རང་ཚོ་
བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡང་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྱིང་གྱི་
གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་པ་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་འདྲའྱི་མགོ་བསྐོར་བསླུ་བྱིད་དང་གནོན་ཤུགས།  
སྱིགས་ར་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་མ་ཚུད་པ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ལ།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ།  མྱི་
སྒྤེར། ཁྱིམ་ཚང་བཅས་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་གསལ་པོ་བཟོ་འདོད་བྱུང་སོང་།  དྤེ་དང་ལྷན་
བོད་ནང་ལ་ས་ཁུལ་ཁག་ཅྱིག་ནས་རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་མང་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་འགན་ཡོད་
མཁན་དག་ལ་ང་ཚོས་ཆྤེ་མཐོང་སོད་དགོས་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཆྤེ་མཐོང་སོད་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ལས་དོན་གྱི་ནང་དུ་བཞག་ནས་བཞུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ཡང་གནད་
འགག་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་པུའྱི་ཆྤེད་དུ་མ་རྤེད།  བོད་ནང་ཡོད་
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མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སྤེམས་ནང་ཁད་པར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 

དྤེ་ནས་ང་ཚོ་འདྱིར་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་ཕྱིན་བར་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་གསུངས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ནང་ཁུལ་ཚོགས་
འདུ་ཚོགས་པ། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་མཛད་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་མྱིན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཁ་སོན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་
གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་ཡུན་ལྷག་མ་ལོ་གྱིས་དང་ཟླ་བ་གྱིས་ཙམ་རྱིང་ལ་
ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་མྱིན་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་ལྷུག་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་
གཏན་འབྤེབས་བས་ཏྤེ་ལས་འགུལ་བརམ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྤེ་ད་ཐྤེངས་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བྤེད་དགོས་
པ་དྤེ་དག་ལས་རྱིམ་བང་བསྱིགས་ནས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་ད་ཐྤེངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བའྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་སོ་གསུམ་སོ་བཞྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་
པ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་པ་རྤེད།  
ལྷག་པར་དུ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་བར་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བས་བོད་མྱི་ཚོར་འཚེ་བའྱི་ལས་དོན་གང་དང་གང་
བརམས་ཡོད་མྱིན་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་མྱིང་དང་བཅས་པ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་སྙན་སྤེང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭར་སོ་བའྱི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བས་གང་དང་གང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཧ་
ཅང་གསལ་པོ་གོས་ཚོགས་ནང་སྙན་སྤེང་གནང་བ་དྤེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་གོ་རྱིམ་ལྤེགས་པོ་
ཞྱིག་བསྱིགས་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གསྤེད་བཀོལ་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་གསར་པའྱི་
ནང་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་པོ་མྱི་ཤྤེས་མཁན་ཚོར་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་བལྟ་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་དྲྭ་ལམ་ནང་
འཇོག་རྒྱུ་དང་། ཤོག་ཐོག་ལ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག དྤེ་ཡང་བོད་སྐད། རྒྱ་སྐད། དབྱིན་སྐད་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་འཇོག་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འཇོག་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་།  
དྤེ་ལ་དངུལ་དང་དངོས་པོའ་ིརྒྱབ་གྤེར་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་གཏྱིང་ཟབ་པོ། རྒྱ་ཆྤེན་པོ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟའྱི་
དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་མ་ཐུབ་ན། བོད་ལ་ཕར་ལོག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་ཡང་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་རྙོག་དྲ་བཟོ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་རྤེན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་རྤེད། 
དྤེ་རྱིང་ཚོགས་གཙོས་བསྐྱར་ནན་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བོད་ནང་འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་གུ་རུ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་བརྙན་གཏོར་
བའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་བརམས་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བར་ཁམས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་བརྙན་བག་གྱི་
སྟྤེང་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་བཞྤེངས་ནས། མ་འོངས་པར་གཏོར་དགོས་ཀང་ཁག་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་བཟོས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
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རྤེད། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་
བའྱི་གནད་དོན་གསལ་པོ་བས་ནས་མཁྤེན་དགོས་པ་རྤེད། 

ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད།  བཙན་བོལ་ནང་ཡོད་པའྱི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བ་དྤེ་ཚོ་
བོད་ནང་ལ་ག་དུས་ཕྱིན་ཡང་འགོ་ཆོག་ཆོག་དང་།  གང་དུ་འགོ་འདོད་ཡོད་ཀང་འགོ་ཆོག་ཆོག  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཀོད་ཁབ་
འོག་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་བྤེད་རྒྱུའྱི་སྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་རྒྱུ། དྤེ་ཚོ་ཁོང་ཚོས་བྤེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་ད་བར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གདོང་ལྤེན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག  འོན་ཀང་། ས་ཁུལ་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཆགས་དང་མྱི་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས།  "ང་ཚོའྱི་བ་མ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དྤེ་འདྲ་
བཀའ་གནང་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། " ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ནང་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་དགོངས་པ་མང་པོ་
བཞྤེས། བརག་དཔྱད་གནང་སྟྤེ་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་ཡོད་མཁན་ཚོས་
༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་སོབ་འདྱི་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་གསན་རྒྱུ་དང་མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན་འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་སང་བང་ཚུལ་བཞྱིན་བྤེད་པ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཆྱིག་བསྱིལ་གྱི་ནུས་པ་སྤུངས་རྒྱུ་དང་། 
བོད་ར་དོན་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བས་ནས།  མགོ་བསྐོར་བསླུ་བྱིད་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་
མ་ཚུད་པ། ལྷག་པར་དུ་སོ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་ད་རྤེས་ང་ཚོ་སོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་རྤེད། དུས་ཚོད་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཏང་བ་རྤེད། འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་སོན་རྱིས་འགན་བཞྤེས་ནས། ལོ་མང་རྱིང་མས་མོང་གསོག་གྱིན་ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་སོན་རྱིས་
འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཀང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེ་
རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མའྱི་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གྱིས་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ན།  རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་ལ་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཟུར་བཀོལ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༡ ལོར་སོབ་དཔོན་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་མཛད་འགན་བཞྤེས་པ་ནས་བཟུང་།  བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ལ་མ་ཚུད་པའྱི་དངུལ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པ། གང་ཚུད་པ་དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
སྟངས་འཛིན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ།  དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་དབང་ཚད་ཁབ་བསྒྱུར་བྤེད་
རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན་པ།  ཆ་ཚང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་བཟང་
ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་བཞྤེས་མཁན་དག་གྱིས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ནས་དྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དྤེབ་ཆྤེན་པོ་བཟོས་ནས་ཕྤེབས་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཡོངས་སུ་རོགས་
པ། ལས་འཆར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ།  གཟྱིགས་བདྤེའྱི་ལམ་ནས་ཕྤེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་རྤེད། ལས་ཁུངས་བྤེ་བག་པའྱི་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་སྐབས་སུ་ཡང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་
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ཚོ་འགན་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་གནང་བའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་ལ་བྱུང་།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དྤེའྱི་ནང་ཆ་ཤས་
བཞྤེས་པར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་ལ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་སོན་མ་དྤེ་ཚོར་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད།  ད་ཐྤེངས་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་གྱིས་ཀྱི་དབར་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་སྙན་སོན་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཡོང་མང་བ་དང་སོང་ཉུང་བའྱི་གནས་བབ་དྤེ་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ད་ལྟ་ས་ཡ་  ༨༠༡ 
ཙམ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཙམ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་བཙུགས་དགོས་དོན་དྤེ་ཡང་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་སྐྱྤེད་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སོང་
གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་སྙམ་པའྱི་རྤེ་བ་བརྒྱབས་ཀང་།  འཛམ་བུ་གྱིང་སྱིའྱི་དཔལ་འབོར་འགྱུར་འགོས་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་
དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སྐྱྤེད་འབབ་དྤེ་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ཐོག་མའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ཀང་།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་འགོ་
བརམས་ཏྤེ་ད་བར་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་དང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ནང་ལ་ས་ཡ་  ༨༠༡ ཙམ་སྤེབས་པ་དྤེ་རང་བཟང་ཕོགས་
ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ།  དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་མ་དངུལ་དང་།  སྱིར་བཏང་གྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ནས་
བགོ་གྤེང་ནང་ཞུས་བསད་པ་རྤེད། སོན་མ་བགོ་གྤེང་ནང་མང་པོ་ཞུས་བསད་པ་ཟུར་བཀོལ་ནས་མང་པོ་བཏང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་
དྤེའྱི་གནས་བབ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ཕྲན་བུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མོད་ཕོགས་གྱིས་ཀ་ནས་བལྟས་ན་གནས་སྟངས་འགྱིག་
ཐག་ཆོད་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ།  ད་ཐྤེངས་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།  ཟུར་
བཀོལ་གྱི་ལྷག་འཆར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཡང་ས་ཡ་ ༡༨༧༡ ཙམ་ལྷག་འཆར་ནང་འཁྤེར་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་འཆར་གྱི་དངུལ་
ལོ་རང་བཀག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ལོ་ཁ་ཤས་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབབ་དྤེ་ཚོ་ཡང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ཚུད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་འདུག་སྙམ་པ་ཞྱིག་སོན་རྱིས་
ཀྱི་དྤེབ་འདྱི་ནས་མཇལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  འཆར་ལོའ་ིའགོ་སོང་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ནང་ནས་ཐུགས་སྣང་
གནང་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན། ད་ལོ་གང་འཚམས་ཤྱིག་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་དུའང་གསལ་ཡོད་
པ་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་སམ་བྷོ་ཉའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་དྤེ་ཚོ་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་སྤེབས་ཡོད་པར་བརྤེན།  ལོ་རང་བཀག་འདྱིའྱི་ནང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  སོན་མ་ལས་བརྒྱ་ཆ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་འདྱི་ར་བའྱི་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་མོད། སོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་
དྤེ་གསལ་ཙམ་ཞུས་ན་བསམ་པ་རྤེད།  གང་ལྟར་ད་ལོའ་ིལོ་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་གཟྱིགས་ན།  ད་ལོའ་ིགཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྤེའྱི་
ནང་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས།  དྤེའྱི་ནང་ནས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་
རྤེད་ཅྤེ་ན། རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་བང་མཛོད་ནས་ག་ཚོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་དང་།  དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
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གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ། ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ཟུར་བཀོལ་རང་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་
དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་པུ་ལ་ག་ཚོད་འགོ་གྱི་ཡོད་མྱིན།  དྤེ་ཡང་ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་གཟྱིགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་
ཅྱིག་དྤེ་རྱིང་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྤེའྱི་ནང་།  འབྤེལ་ཡོད་སྤེ་ཚན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་
བསལ་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་དུ་ས་ཡ་ ༦༧༧ ཟུར་བཀོལ་དང་བང་མཛོད་ནས་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བསད་
ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་
གནང་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདྲ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ནས་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

སོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས།  བཀའ་ཤག་ལ་སྱི་ཡོངས་དང་
ལས་ཁུངས་བྤེ་བག་པ་རྤེ་རྤེའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་དྲྱི་བ་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྲྱི་བ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཡང་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། སོན་མ་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད།  གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་སྱིངས་ཆ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་
བརྒྱུད་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤྱིག  ལྷག་པར་དུ་དྤེང་སང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལ་གཟྱིགས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་རྤེད།  ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
པ་དང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན།  ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་གཟྱིགས་མཁན་ཏོག་ཙམ་ཉུང་བ་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟ་དྲྭ་ལམ་ལ་ང་ཚོས་བལྟ་དུས་ཆུ་ཚོད་འབུམ་བརྒལ་བ་བལྟ་མཁན་བྱུང་འདུག  གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་སྟོང་ཕྲག་  ༥༦ 
ལྷག་བྱུང་འདུག  དྤེ་ྱིན་གཅྱིག་གྱི་ལས་རྱིམ་ལ་ཐྤེངས་གྱིས་གསུམ་བལྟས་པ་དྤེ་འདྲའང་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད།  ལས་རྱིམ་དྤེ་  
Youtube དང་ tibetonline ནང་ལ་བཞག་ཡོད་དུས།  མ་འོངས་པར་དུས་ཚོད་ཁོམ་གྱིན་གཟྱིགས་མཁན་ཡང་མང་དུ་
འགོ་གྱི་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་འོད་སྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་བསྐུར་གྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་ལ་
ཡུན་རྱིང་མ་སྤེབས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཡང་།  ཁ་སོན་ང་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་འདྲ་གསུང་གྱི་
འདུག གཞྱིས་ཆགས་ལ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བལྟ་གྱི་ཡོད།  དྤེང་སང་ཇ་བཟོ་བར་ཕྱིན་ཡང་སུས་
བཞྤེངས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀྱི་འདུག  བཞུགས་གལ་གང་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཤྤེས་ཀྱི་འདུག  
བརྙན་འཕྲྱིན་ལ་དངོས་སུ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བ་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་འཛིན་
སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་བས་ཏྤེ་བདྤེ་སྡུག་ཞུ་བ་དང་། དྲྱི་བ་གཏོང་རྒྱུ། གནས་ཚུལ་
གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་ནས་མང་ཚོགས་
ལ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་ཐུབ་སོང་བསམ་པ་བྱུང་། 

སྐབས་རྤེ་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་ཡོང་བསད་ཀྱི་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་འདྲ་ར་
བ་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་མྱི་ཐུབ་ཀང་།  ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  མང་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་
ཟྱིན་པ་རྤེད། དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དངུལ་ག་
ཚོད་ཡོད་པ་དྤེ་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ།  དབུས་ས་གྱིས་ཀའྱི་འགན་འཁུར་མྱི་སྣས་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དྤེ་
ཚད་དང་ལྡན་པར་བྤེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཁ་སོན་སོན་རྱིས་བགོ་
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གྤེང་སྐབས་སུ་ཡང་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིབཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། རང་ཁ་རང་གསོར་ཡང་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་
མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཟྤེར་དུས་གཞན་ལ་
བརྤེན་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ལ་གོ་གྱི་ཡོད།  ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞན་ལ་བརྤེན་མྱི་དགོས་པའྱི་
ཐོག་ནས་བོད་པ་རང་གྱིས་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་ལ་རམ་འདྤེགས་ཞུས་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་རྐང་པའྱི་སྟྤེང་ལངས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཡོང་གྱི་
མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། ལོ་རྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་བངས་པ་ཡྱིན།  ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༦༠ རྤེ་གངས་ནས་ང་ཚོས་ལོ་རང་བཀག་གྱི་འགོ་སོང་ག་ཚོད་བཏང་འདུག ག་ཚོད་ཕྱིན་འདུག  ག་ཚོད་མང་དུ་འགོ་གྱི་
འདུག ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠-༡༩༩༠ བར་ལོ་ལྔ་རྤེའྱི་མཚམས་སུ་ལྡབ་རྤེ་འཕར་འགོ་གྱི་འདུག  ད་ལྟར་མཚོན་ན་ང་ཚོས་ས་
ཡ་ ༡༨༩༢  ཙམ་གྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་དྤེའྱི་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེ་ལ་སོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཚང་མ་
བརྱིས་ན་དྤེ་ག་རང་ལ་ས་ཡ་ ༥༠༠ ལྷག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགོན་སྤེ་ཁག་གྱི་འགོ་སོང་སོ་སོས་
ཐབས་ཤྤེས་བས་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། རྡ་སའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་སྐྱོང་སྤེ་ཚན་ཁག་ཡྱིན་ཡང་སན་
རྱིས་ཁང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལོ་གཅྱིག་ལ་ག་ཚོད་འགོ་གྱི་ཡོད་མྱིན། དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕོགས་བསོམས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་
ཧ་ཅང་ཕོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གསལ་བཞྱིན་སྤེ་ཚན་ཁག་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་
འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་ཡོད་དམ་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྱི་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན། རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བར་སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པས། དཔྱ་ཁལ་
དྤེ་ཏོག་ཙམ་སར་ན་ཞྤེས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པར་བྱུང་ཡོད་ཀང་།  འདས་པའྱི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཡས་མས་ཤྱིག་ལ་དཔྱ་ཁལ་
སར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་དཔྱ་ཁལ་སར་བ་ལས་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་མཁན་མང་དུ་
གཏོང་ཐུབ་ན་ཞྤེས་པའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་ཏན་ཏན་རྤེད།   ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་འགྱུར་བ།  ངས་ནམ་རྒྱུན་མང་
ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཟས་བཅད་ཀྱི་དོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་ྱིན་གྱིས་
ཁ་ལག་མ་བཟས་པར་ཡར་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གདའ།  གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཟས་
བཅད་ཀྱི་དོད་དྤེ་སྒོར་མོ་བཅུ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་ན་ཌོ་ལར་བཅུ་རྤེད།  ྱིན་གྱིས་རྤེར་སྒོར་ལྔ་རྤེ་རྤེད།  སྒོར་ལྔ་ཡྱི་དྤེང་སང་
སྒོ་ང་བཙོས་པའྱི་ཞོགས་ཇ་ཞྱིག་ཀང་རག་མྱི་རག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་དང་རན་པའྱི་བོད་མྱི་རང་གྱིས་ང་རང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སོང་གྱི་ཆྤེད་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེ་
རུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིམ་པས་ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་དང་། གཞན་བརྤེན་བྤེད་མྱི་དགོས་པའྱི་སོ་སོའ་ིརང་ཁ་རང་གསོ་
དངོས་གནས་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ།  དོན་གཅོད་ཚོར་ཡང་ཁྤེད་ཚོ་རང་ཁ་རང་གསོ་བོས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན།  དོན་གཅོད་ཚོས་དཔལ་
འབོར་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་པའྱི་བཟོ་འདྲའྱི་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་མྱི་
དགོས་པ་ཞྱིག  ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་པའྱི་གནས་བབ་ནས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རྤེད་མོད།  དྤེ་འདྲའྱི་ཕོགས་སུ་
འཁྱིད་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་བོད་མྱི་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ང་རང་ཚོས་ཡར་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབུལ་གྱི་འདུག  དཔྤེར་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་ང་ཚོས་
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ས་ཡ་ ༡༨༠༠ ནས་ ༡༩༠༠ ཡས་མས་ཤྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོས་ག་ཚོད་འབུལ་གྱི་འདུག  
བརྒྱ་ཆ་ ༦།༧།༨ ཙམ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་བབ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ལ་ཚོར་བ་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་རྱིང་མཇུག་བསོམས་དྤེར་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་རྤེད། 

དྤེ་བཞྱིན་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཡང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ནང་སྐབས་རྤེ་བཀའ་མོལ་གྤེང་
སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་བཤད་པའྱི་སྐབས་བསགས་བརོད་གནང་དུས།  ལས་བྤེད་གཞན་པ་ཚོའྱི་
ཐུགས་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་མྱི་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་བྤེ་བག་པར་བསྟོད་བསགས་གནང་བ་
ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད།  ངོས་ལྤེན་གནང་བ་རྤེད།  ལས་ཁུངས་གཞན་པའྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ཡང་དཀའ་ལས་དང་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ནས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་ལས་བྤེད་པ་བྤེ་བག་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་མྱིང་
འདོན་བས་ནས་གྤེང་སོང་བྤེད་དགོས་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོ་ཡང་རྱིས་དང་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་གྱི་གནས་བབ་འོག་ནས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་དྤེ་ཚོར་བསྙོན་འཛུགས་བས་པ་དྤེ་འདྲ་ར་བ་ྱིད་ནས་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་མྱི་བདྤེ་བ་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་སངས་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་དང་།  ད་བར་ལས་
བྤེད་པ་རྣམ་པ་ཚོས་སོ་སོའ་ིལས་དོན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།  མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ཡང་སྱིད་སྐྱོང་དབུས་
པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་མྱི་བདུན་དྤེས་ཆ་ཚང་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་དྤེ་འདྱིར་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  
དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་བསྟར་མཁན་དྤེ་དག་ལས་བྤེད་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  ལས་བྤེད་པ་ཚོས་ད་བར་ཡག་པོ་གནང་བཞག་པ་
འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ཡང་འབད་བརོན་ལྷོད་མྤེད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དོན་
དག་གྲུབ་དང་མ་འགྲུབ་ཟྤེར་བ་ཚང་མ་ཁྤེད་ཚོར་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་ང་ཚོས་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གནང་བ་རྤེད།  སྐབས་རྤེ་དགོངས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ག་དུས་
འཚོགས་ཀང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི།  བཅའ་ཁྱིམས་དྤེ་དག་འཁུར་ནས་སོད་ཀྱི་འདུག་དགོངས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་མོད།  གང་
དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་དང་། གང་དུས་དང་རན་པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་
ཡྱིན་ཡང་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་དྤེ་ཚོ་ཡག་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་ད་གྱིན་གོང་དུ་དགོངས་ཞུ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་བཞྱིན།  སྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རྱིན་ལགས་ར་དགོངས་ཞུ་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་ཁོ་རང་གྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་བབ་རྤེད།  ཁ་སོན་གོས་ཚོགས་ནང་བཅར་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རྤེད།  བཞུགས་ས་དང་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རྤེན་གང་སར་དགོས་པ་ཚང་མ་བཀའ་མོལ་
བྱུང་བ་མ་ཟད། ཁོང་རང་གྱི་སྐུ་ཟླ་ཡང་མམ་དུ་ཕྤེབས་རྒྱུ་བས་པ་རྤེད། སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཡག་པོ་མྤེད་ཀང་འདྱིར་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་པ་རྤེད།  མཐའ་མར་སན་པས་ཁྤེད་རང་དྲག་སྐྱྤེད་ཕྲན་བུ་འགོ་གྱི་འདུག  ད་ཐྤེངས་ཁྤེད་རང་རྒྱ་གར་ལ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཟུགས་པོའ་ིགནས་བབ་ཀྱི་འགན་དྤེ་སན་པས་འཁྤེར་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པས་བཅར་མ་ཐུབ་པ་
རྤེད། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དོན་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཡང་བསྐྲུན་ཐུབ་མ་
སོང་། དྤེར་བརྤེན་ཁོ་རང་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་ཁོ་རང་ཐུགས་བདྤེ་པོ་མྤེད་པ་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད།  ང་ཚོས་གོས་
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ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོ་རང་གྱི་ལྷག་བསམ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
ལྟར་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་གྱིས་འགན་མ་འཁྤེར་བ་དང་འགན་འཁུར་གྱི་འདོད་པ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲའྱི་དབང་གྱིས་མ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞོར་དུ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

མཐའ་མ་དྤེར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
འཛོམས་རྒྱུ་ཡོད་པ། སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ལ་ཞུགས་པ།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་པའྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་།  བོད་ནང་ཡོད་
མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ཀང་ལྟོས་ས་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོས་བོད་ནང་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོར་ཕར་ལྟོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནང་
གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་བོད་གཞྱིས་བྤེས་གྱིས་ཀྱི་བ་སོག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་།  
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་པས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད།  ངས་གནད་དོན་གཅྱིག་ལྷག་
འདུག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་།  ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་
ལ་འགྤེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་ཟྱིན་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ངོས་ནས་རྤེ་བ་གང་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ན།  འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་སར་ལས་ལྷག་པ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ར་བའྱི་མ་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད།  ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་
ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་མས་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ཡོད་དང་མྤེད་ར་བ་ྱིད་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།  འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཏན་ཏན་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ལ།  ཚོགས་གཙོའྱི་
ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་གོ་རྱིམ་བསྱིགས་ཡོད་ཀང་།  རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
རྒྱག་བསད་ཀྱི་ཡོད། མཁས་པ་ཚོས་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ད་གྱིན་གསུངས་པ་རྤེད།  
ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་གྱིས་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡར་བསྱིལ་ཚར་དུས་བོ་ཁོག་དང་ལྡན་པའྱི།  ལྷག་པར་དུ་བོད་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
སྤེལ་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། 
ལྷག་པར་དུ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་འགོ་འཛུགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་དོན་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུའྱི་ནང་ལ།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་
རྒྱུ། གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁྤེར་སྟངས།  ལན་འདྤེབས་སྟངས།  རྱིས་རྒྱག་སྟངས།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འགན་
ཡག་པོ་བཞྤེས་གནང་སོང་ལ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས། གོས་ཚོགས་ག་དུས་འགོ་བཙུགས་ཀང་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་གྱི་ཡོད་
ལ། མཇུག་བསྡུ་དུས་ཀང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ང་ཚོ་ལྷོད་པོའ་ིངང་གོས་ཚོགས་བག་ཕྤེབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡོང་བས། ཕྱི་མྱི་སུས་
བལྟས་ཀང་དྤེ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་སྙམ་པའྱི་སྣང་བ་ཡོང་བསད་པ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་བར་བརྤེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་
ཚོ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཕྱིའྱི་དུས་ཚོད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཞོགས་པ་ས་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་དགོང་མོ་ཕྱི་པོ་བསད་
ནས། ལས་དོན་གོ་རྱིམ་བསྱིག་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཚང་མར་གཙོ་བོ་དྲུང་ཆྤེས་འགན་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱུན་དུ་ནས་
དྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་དག་སྤུས་ལྤེགས་ངང་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་ཆ་
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ཚང་ཞྱིག་དྲུང་ཆྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་ཀང་དྤེའྱི་ནང་ལ་འགན་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད།  དྤེར་
བརྤེན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དང་དྤེ་དག་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་བརྙན་དཔར་སྤེ་ཚན་རྤེད། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་
མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སོ་སོའ་ིས་
གནས་སུ་ལོག་འགོ་གྱི་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཁ་བརྡར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་
རྤེས་འདྱི་ལ་གསུངས་པ་བཞྱིན་སོ་སོའ་ིལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ལས་འགན་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་ཡོད། འཆམ་ཐག་ཆོད་ཡོད། སྱི་པའྱི་དོན་དག་རང་གྱི་སྟྤེང་ལ་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་སྒྤེར་གྱི་
འཁོན་འཛིན་དང་དྤེ་འདྲ་ནམ་ཡང་མྤེད། ཁ་སོན་དབུ་འབྤེད་ཀྱི་རྤེས་སུ་༸སྐུ་མདུན་ཕྤེབས་སྐྱྤེལ་ཞུ་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་
སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་རྙོག་དྲ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་གསུང་གྱི་འདུག  ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་ར་བ་ྱིད་ནས་མྤེད་
ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ང་རང་ཚོ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་དབྤེ་འབྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། 
རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཡང་དྤེ་འདྲ་ར་བ་ྱིད་ནས་མྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་མམ་སྤུངས་བྤེད་
ཐུབ་པ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་རྤེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གོས་ཚོགས་རྤེས་མར་ཕྤེབས་རྒྱུ་བར་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་
དུས་ཚོད་དྤེའྱི་ནང་སྐུ་ཁམས་བཟང་པོ་ཡོང་བ་དང་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་དྤེ་གོལ་བའྱི་གསལ་
བསགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།། 


