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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ལས་བསམོས་བསྡུས་པ་དང་སྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྲིས་ལས་

བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྲིབ་འཇུག་གནང་བའྲི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་བགྲ་ོགླེང་མུ་མཐུད། 
༡༌༌༌༧༣ 

༢ གཞུང་འབླེལ་སྲིག་གཞྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྲི་ཁྲིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བོད་མྲིའྲི་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྲིམས་
ཞྲིབ་ཁང་གྲི་ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་གཞན་གཉྲིས་བཅས་ཀྲི་ཕགོས་ཐབོ་དང་། ཟུར་
ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྲི་སྲིག་གཞྲི། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པའྲི་ཐགོ་
བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྲིས་པ། 

༧༤༌༌༌༧༥ 

༣ གཞུང་འབླེལ་སྲིག་གཞྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྲི་ཁྲིམས་འཆར། བོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་སྲིད་སྐྱངོ་དང་
བཀའ་བནོ་རྣམ་པའྲི་ཕགོས་ཐབོ་དང་། ཟུར་ཕགོས། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྲི་སྲིག་གཞྲི། ཡྲིག་
ཆ་ཨང་ ༣༢ པའྲི་ཐགོ་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྲིས་པ། 

༧༦༌༌༌༧༧ 

༤ གཞུང་འབླེལ་སྲིག་གཞྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྲི་ཁྲིམས་འཆར། བོད་མྲི་མང་སྲི་འཐུས་རྣམས་ཀྲི་མཚན་
མཐངོ་དདོ། ཉྲིན་རླེའྲི་ལས་དདོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྲི་སྲིག་གཞྲི། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པའྲི་
ཐགོ་བརོད་པ་དང་པ།ོ  

༧༧༌༌༌༧༩ 

༥ གཞུང་འབླེལ་སྲིག་གཞྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྲི་ཁྲིམས་འཆར། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྲི་སྲི་ཁྱབ་འགན་
འཛནི་གྲི་ཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྲི་སྲིག་གཞྲི། 
ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པའྲི་ཐགོ་བརདོ་པ་དང་པ་ོདང་གཉྲིས་པ། 

༧༩༌༌༌༨༡ 

༦ གཞུང་འབླེལ་སྲིག་གཞྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྲི་ཁྲིམས་འཆར། འདླེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྲི་ཚགོས་གཙའོྲི་
ཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྲི་སྲིག་གཞྲི། ཡྲིག་ཆ་
ཨང་ ༣༥ པའྲི་ཐགོ་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྲིས་པ། 

༨༡༌༌༌༨༢ 

༧ གཞུང་འབླེལ་སྲིག་གཞྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྲི་ཁྲིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྲིའྲི་སྲི་ཁྱབ་རྲིས་ཞྲིབ་ལས་
ཁང་གྲི་རྲིས་ཞྲིབ་སྲི་ཁྱབ་པའྲི་ཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་
བཅས་ཀྲི་སྲིག་གཞྲི། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པའྲི་ཐགོ་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྲིས་པ། 

༨༢༌༌༌༨༤ 

༨ བོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྲི་ལ་ོ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྲི་ལས་བསམོས་སྙྲིང་བསྡུས་སྙན་སནོ། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། 

༨༤༌༌༌༩༤ 

༩ བོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་
བསམོས་རྒྱས་པར་སྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྲིབ་ཞུས་པའྲི་སྙན་ཐ།ོ ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། 

༩༤༌༌༌༩༥ 



༡༠ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་འཆར། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ། ༩༥༌༌༌༩༦ 
༡༡ བོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྲི་ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ 

ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྲིབ་བསྐྱངས་ཏླེ་དགོས་འདྲི་
ཕླེབས་པ་ཁག་གྲི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད། 

༩༦༌༌༌༩༨ 

༡༢ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ལས་བསམོས་བསྡུས་པ་དང་སྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྲིས་
ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྲིབ་འཇུག་གནང་བའྲི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་བགྲ་ོགླེང་མུ་མཐུད་བཅས། 

༩༩༌༌༌༡༣༨ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་
བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་པའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྐར་
མ་ ༣ ལྷག་ཡོད། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མུ་མཐུད་རྒྱུར་འབྲུག་ས་ཁག་དྲུག་གྱི་ནང་ནས་ལས་བསོམས་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་སྐྱབས་
བཅོལ་ལག་འཁླེར་ཡོད་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་མྱི་སླེར་གྱི་ཆ་རླེན་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ད་དུང་ཡང་སོ་སོས་
གདམ་གའྱི་ཐགོ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་བབ་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དླེར་འབྲུག་བོད་མྱིའྱི་
ལྟ་རོག་པའྱི་ཐོག་ནས་འབྲུག་ས་ཁག་དྲུག་ནང་ལ་དངོས་སུ་ཕླེབས་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་དམ། མྱི་མང་དང་དངོས་སུ་
བདླེ་སྡུག་གསན་ཞྱིབ་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཞུས་པ་ཐླེངས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེ་ནས་འབྲུག་ས་
ཁག་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་གངས་འབོར་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོབ་ཕྲུག་ལ་ོན་སོན་པ་སོབ་ཤླེས་དགོས་མཁན་གྱི་གངས་
ཚད་འདྱི་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་དྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག།གཞུང་འབླེལ་ཡྱིན་དང་སླེར་གྱི་གནས་གཟྱིགས་ཡྱིན། དླེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་འབྲུག་ལ་གཅྱིག་
ཕླེབས་ཡོད་ས་རླེད། ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་མང་ཚོགས་དང་མ་ཐུག་ནས་འབྲུག་གྱི་འབླེལ་མཐུད་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕ་གྱིའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་མཁན་བྱུང། འདྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
ཡར་གཞུང་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སླེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕླེབས་ཡོད་ནའང་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་
དང་མཇལ་འཕྲད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་གང་འད་ཆགས་པ་རླེད་ཅླེས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྱི་བ་ཕུལ་བ་ཡྱིག་ཕྲླེང་ ༡༣ གྱི་ཤར་ཁུམ་བདླེ་ལླེགས་
གྱིང་གྱི་ས་ཁུལ་དླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཤར་ཁུམ་བདླེ་ལླེགས་གྱིང་གྱི་ས་ཁུལ་དླེར་རྒྱ་ཁྲམ་དམར་པོའ་ིསྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་བོད་མྱི་ལ་
ས་ཆ་གནང་ནས་མྱི་མང་ཚ་ོདླེར་གཞྱིས་ཆགས། གཞྱིར་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་འདྱི་ད་ཆ་དབུས་ངལ་སླེལ་
ཚགོས་པའྱི་མྱིང་ཐགོ་ལ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་རླེད་དམ་ཞླེས་འདྱི་ངས་མ་ཤླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་
དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། སོ་སོས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པ་ཡྱིན། ས་གནས་དླེར་མྱི་མང་གནས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
འདྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རླེ་ཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་ཡར་འཛུལ་བཞུགས་ཡོང་རྒྱུར་ཁྲྱིམས་སྱིག་ཧ་ཅང་དོག་
པ་ོབཟོས་པའྱི་རླེན་གྱི་མྱི་རྱིམ་བཞྱིན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག།ད་ལྟ་བཀའ་ལན་ཕླེབས་ཡོང་དུས་ས་གནས་
དླེར་མྱི་སོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རླེད། ལས་ཀ་བྱླེད་མཁན་ཡང་ཉུང་ཉུང་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཙམ་གྱི་ལས་འཆར་ཕླེབས་
མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་སོང། ས་ཆ་དླེ་ཚ་ོབོད་དང་ས་ཐག་ཉླེ་བའྱི་ས་ཁུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་
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ཕ་གྱིར་སདོ་མཁན་བོད་མྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མཚམས་རླེ་ང་ཚོར་ས་ཆ་མླེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་
ཆ་ཡོད་པ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཡྱི་ཐོག་ནས་ཡ་གྱིར་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་མྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་བལ་
ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་ཡ་གྱིར་ཕླེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ས་ཆ་དླེའྱི་ནང་ལ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ལ་ཡང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་རོགས་
ཐབས་གང་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། 
དུས་ཚོད་རགོས་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ། གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་སངོ་
བས་ཡང་བསྐྱར་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསམོས་བསྡུས་པ་དང་ང་ཚ་ོརྒྱུན་ལས་ཀྱིས་རགོ་ཞྱིབ་གནང་པའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་
བག་ོགླེང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལླེན་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་གནང་ཚར་སོང། དྱི་བ་གནང་
བའྱི་ཐགོ་ནས་དླེར་ལན་འདླེབས་གནང་སོང། དྱི་བ་གནང་བ་དླེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་སྦྲགས་ནས་ངས་གང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་ཟླེར་ན། ལན་
འདླེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ག་ོནོར་གང་བྱུང་སོང་ཟླེར་ན། འདྱི་ལག་ལླེན་བསྟར་མྱི་ཐུབ་པ་དང་བཙོན་
ཁང་ནང་བླུག་མྱི་ཐུབ་པ་དླེ་འད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་པ་དླེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙམ།།དླེ་
ཚ་ོསྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཞུས་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་བྱུང། ང་རང་ཚརོ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡོད་
པ་འདྱི་ལག་ལླེན་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།ང་ཚསོ་འདྱི་མ་བཟསོ་སོན་ལ་གང་ཡྱིན་ནའང་དགངོས་པ་བཞླེས་དགོས་
ཀྱི་རླེད། བཟོས་ཚར་ན་གདླེང་ཚོད་ཅྱིག་ང་རང་ཚོར་དགོས། དླེ་ས་སྱིག་གཞྱི་དླེ་ཚ་ོགཏན་འབླེབས་བྱླེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚ་ོགོས་
ཚགོས་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་སྐབས་སུ་རླེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚསོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ལག་ལླེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་དླེ་འད་དླེ་ས་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ོསྣང་གནང་ནས་དངོས་གནས་
ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་འཁླེར་མཁན་དླེ་ཚོར་འཁླེར་བསད་པ་དང། མ་འཁླེར་མཁན་དླེ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་འད་པ་ོཆགས་བསད་པ་
ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་ག་ལླེར་ག་ལླེར་མ་འཁླེར་མཁན་མང་བ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག།དླེར་བརླེན་དླེའྱི་ཐགོ་
ལ་ངླེས་པར་དུ་ཐུགས་འཚབ་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། དླེར་ལན་འདླེབས་དགོས་གལ་མྱི་འདུག།ཡྱིན་
ནའང་འདྱི་དང་སྦྲགས་ནས་ངས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟླེར་ན་ཁ་སང་སྐུ་ང་ོབཀའ་བནོ་གྱིས་ལན་འདླེབས་འཕྲོས་ནས་གང་གསུངས་
སོང་ཟླེར་ན། དླེ་ལྟ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དླེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐགོས་འདྱི་རག་ཐུབ་མ་ཐུབ་དླེ་ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་འདུག་
ཅླེས་གསུང་དུས། ངས་དངོས་གནས་དླེ་ག་རང་རླེད་སྙམ།།འདྱི་བཀའ་བོན་གྱིས་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དུས་
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ངས་དླེ་ག་རང་ཡྱིན་པ་ང་ོཤླེས་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། ངས་གང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟླེར་ན། དླེ་ས་ཡང་མང་པ་ོཞུས་མོང། ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དླེ་ས་གནས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག།དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དངོས་
གནས་ཀྱི་ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱིས་འགྱིག་མ་འགྱིག་དླེའྱི་ཐགོ་ལ། གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་ལ་ཡདོ་
ན་རྱིམ་པའྱི་བཞྱིན་དུ་འཕྲལ་དུ་གཟྱིགས་རོག་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ས་ོསོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་ཀ་
བྱླེད་མངོ་ཡོད། སྐུ་ང་ོང་ཚའོྱི་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཉམས་མངོ་ཡདོ་པར་སོང་ཙང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་དངསོ་གནས་
ཧ་ཅང་གྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་ཧ་ཅང་གྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རླེད། 
ནང་སྱིད་ཀྱི་རླེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས་ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་ཕག་ལས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཤླེས་རྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རླེད། འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རླེད། བདླེ་སྲུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རླེད། ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གནང་སོད་མཁན་རླེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱི་མ་གཏོགས་མང་ཆླེ་བས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་ངས་ཡྱིད་ཆླེས་ཡོད། འདྱི་ནས་ཀང་ཁ་ོརང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ།།ཁ་ོརང་ཚོས་ཕག་
ལས་གནང་རྒྱུ་དང་འབླེལ་བའྱི་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ག་ཆ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོཞྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།ཁངོ་
ཚའོྱི་འགན་འཁུར་དང་གང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་ས་ནས་མང་པ་ོགསུངས་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རག་གྱི་མྱི་
འདུག།ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཏང་རྒྱུའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། ངས་གནས་རྱིམ་དླེ་འགྱུར་བ་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ།།ཁ་ོརང་ཚོས་འགན་འཁུར་གནང་སྟངས་དང་ཁ་ོརང་ཚོར་འགན་ཡོད་པ་བཞྱིན་གནས་རྱིམ་དླེ་ཡར་སྤར་
གནང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་དླེ་ག་ཚོད་སྤར་དགོས་ཡོད་ནའང་རླེད། དྲུང་གཞོན་དང་དྲུང་འཕར་བར་དུ་སྤར་
དགོས་ཡོད་ནའང་སྤར་དགོས་པ་རླེད་སྙམ།།དགོས་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ཚང་མར་གཟྱིགས་ནས་དངོས་གནས་ཀྱི་ཚུལ་དང་ལྡན་
པའྱི་ང་རང་ཚ་ོགནས་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དླེ་ཚརོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྱིམ་པའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཆགས་ཡོད་པ་ནང་
སྱིད་ཀྱི་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་མཐོང་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚོར་གལ་ཆླེན་དོན་ཆླེན་གཟྱིགས་ནས་
གནས་རྱིམ་སྤར་དགོས་ཡོད་ནའང་འད། མཐུན་རླེན་གང་སྐྲུན་དགོས་ཡོད་ནའང་བསྐྲུན་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན། དངོས་
གནས་ཀྱི་ནུས་པ་སྟོན་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཕླེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞླེད་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དླེ་ནས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཉླེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ་སྟོང་པ་མང་པ་ོའདུག་ཟླེར་ནས་ཕོགས་གང་ས་ནས་ས་ཆ་མླེད་
མཁན། ཁང་པ་མླེད་མཁན། འདོད་པ་ཡོད་པ་དླེ་ཚ་ོཕར་འག་ོམཁན་ཡདོ་ན་ཐ་ོརྒྱག་ཤོག་ཟླེར་ནས་ཧནོ་སུར་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་གྱིས་ཐ་ོབརྒྱབས་ཡོད་ས་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་སླེབ་མཁན་དླེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སླེབ་ཐུབ་ཡོད་ན་མླེད་ན། ད་ལྟ་ངས་དཀའ་
ངལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱིར་ལན་འདླེབས་དགོས་མྱི་འདུག་སྟླེ་དགོངས་བཞླེད་གནང་ཐབས་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་།།ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ན་དླེ་ས་མྱི་ལྔ་ལ་ལྔ་ཁང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་གང་གནང་གྱི་འདུག་ཟླེར་ན་མྱི་ལྔ་ཡོད་ནའང་ལྔ་ཁང་གྱི་
ཕླེད་ཀ་མ་གཏོགས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག།དླེར་བརླེན་གནས་སདོ་བྱླེད་མཁན་ཚརོ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ང་ཚའོྱི་ས་
གནས་ལ་འགོ་རླེས་མང་པ་ོཞྱིག་ལྔ་ཁང་བཅུ་ཁང་ཞླེས་འགོ་བསད་ཡོད་དུས། དླེ་ལའང་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་
འཕྲད་གབས་ཡོད་ན། ཁ་ོཚ་ོད་ལྟ་བསླེབས་ཚར་རླེད། ཁང་པ་བརྒྱབས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ས་ཆ་སྟོང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་
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བསད་ཡདོ་པ་རླེད། གལ་སྱིད་དླེ་འད་ཡོང་མཁན་ད་དུང་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ལྔ་ཡོད་ན་ལྔ་ཁང་རང་གྱི་ཐབོ་ཐང་དང། མྱི་བཅུ་ཡོད་ན་
བཅུ་ཁང་རང་གྱི་ཐབོ་ཐང་དླེ་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱིས་གནང་བཞག་པ་འདྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་གནང་བཞག་ན་དཀའ་ངལ་
གང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙམ།།བྱས་ཙང་དླེ་ཚརོ་དགོངས་བཞླེད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དླེ་ནས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་བུ་ལོན་གྱི་ལས་གཞྱི་རླེད། བུ་ལོན་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ན་གཞོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་
བྱླེད་དུས་དླེ་ཚ་ོཚང་མར་ཆ་རླེན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ནམ་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔླེ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོས་ཁ་ལ་ོབ་དླེ་
ཚོར་བུ་ལོན་ཞྱིག་གནང་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོཚོར་ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་ནས་ཡར་ཕྱིར་སོག་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཟླེར་གྱིས་ཡོད་པ་
རླེད། འདྱི་ཡྱིན་གྱི་རླེད། ཁ་ོཚོས་ཉྱིན་མ་རླེ་རླེ་ Taxi དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ནས། ཁོང་ཚོས་
ཁ་ལ་ོསྒྱུར་ནས་ཡོང་ཁུངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས་ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད། སུད་ཚོང་ཡྱིན་ན་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་ནྱི་སུད་ཚངོ་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་བསྡུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། ཞྱིང་ཁ་འདླེབས་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་ནས་
བུ་ལོན་སོག་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ན། ངས་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཆ་རླེན་འདྱི་བསྐྲུན་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།།
ཞྱིང་ཁ་འདྱི་ཟླ་བ་དྲུག་འགོར་མཁན་ཡོད་པ་རླེད། སྟོན་ཏོག་ལ་བལྟས་ནས་ཟླ་བ་དགུ་ཡང་འགོར་མཁན་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་རླེད། 
དཀའ་ངལ་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ཆ་རླེན་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་བུ་ལོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཆ་
རླེན་ཆ་ཚང་གཅྱིག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག།འདྱིར་ངླེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་དང་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་
ནས་ཆ་རླེན་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཉླེ་ཆར་ཕགོས་བསྐྱདོ་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་ས་གནས་སྱིམ་
ལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ས་གནས་སྱིམ་ལ་དླེ་ག་རང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་སྟླེ། ཕར་ནས་ཐོན་མ་ཐག་ཞུ་མཁན་དླེ་འད་
བྱུང་སོང། ས་གནས་དླེར་བུ་མ་ོལོ་ ༡༠ བྱླེད་པ་ཞྱིག་ལ་མྱི་རྒན་པ་ལོ་ ༣༥ བྱླེད་པ་ཞྱིག་གྱིས་བཙན་གཡླེམ་གྱི་ཐབས་ཤླེས་དླེ་
འད་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ངས་འདྱི་དངསོ་གནས་ཀྱི་བདླེན་པ་ག་
ཚདོ་ཡྱིན་དང་མྱིན་དླེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ཡར་ཞལ་པར་བཏང་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཞུ་མཁན་
འདུག།གནས་ཚུལ་དླེ་གང་འད་རླེད་དམ། བ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་ང་ལ་མར་བཀའ་ལན་གནང་དུས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ།སྐུ་ང་ོཡྱིས་གང་གསུངས་པ་དླེ་ངས་མར་ལབ་ན་ དླེ་འདའྱི་ Rape ཀྱི་ Allegation ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་
ལབ་དུས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱླེད་སྟངས་དླེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙམ།།འདྱིའང་ངས་ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་ཙམ་མ་ཟད་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག་པས་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ནས་ཕོགས་གང་སར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱླེད་པ་
ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས་གནས་ཚུལ་དླེ་བྱུང་བཞག།ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་དླེ་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་ས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་གསུངས་ཡདོ་པ་རླེད་ཟླེར་ན་དླེ་འདའྱི་རྱིགས་དླེ་ང་ཚསོ་བཟདོ་བསན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད་ཅླེས་ཧ་ཅང་
གྱི་གསལ་པོར་གསུངས་པ་རླེད། ནན་པོའ་ིཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དླེའྱི་ཐོག་
ལ་མཁླེན་རོགས་བྱུང་ཡོད་ན་མླེད་ན། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ཡོད་ན་མླེད་ན། གལ་སྱིད་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ང་ཚོས་
ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་དླེ་འད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་དླེ་འད་ལབ་བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ་ལ་ད་དུང་དླེ་འད་ཡོང་བསད་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ད་ལྟ་ནས་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།གལ་སྱིད་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མུ་མཐུད་ནས་དླེ་འད་བསླེབས་
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བསད་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ས་རླེད། སོ་སོ་རང་ཡྱིན་ན་བུད་མླེད་རླེད། བུ་མོ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཕ་མ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་གས་དླེར་དངོས་
གནས་བ་ོཕམ་ཆླེན་པ་ོའདུག།དླེ་འད་བྱུང་བསད་པ་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་མཚན་ཤས་འག་ོཡྱི་རླེད། དླེ་ཚ་ོལབ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་
རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ།།དླེ་ས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཚགི་ཐག་ཆདོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་སྱིག་གཞྱི་ནན་
པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་དུས། འདྱི་དླེ་བཞྱིན་གྱིས་ལག་ལླེན་འཁླེར་དགོས་པ་ཞྱིག་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ས་ཞྱིང་འདླེབས་ལས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་རླེད། ས་ཞྱིང་འདླེབས་ལས་ཀྱི་ད་ལྟ་བུན་གཡར་དང་གང་གནང་རྒྱུ་དླེ་
ཚོར་དླེ་ས་ཡྱིན་ན་ལོ་ཚད་ཅྱིག་བཞག་གནང་གྱི་འདུག།རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟ་ཉླེ་ཆར་ས་ཞྱིང་འདླེབས་ལས་ཀྱི་འགླེངས་ཤོག་ཅྱིག་
བསྡུས་གནང་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མཁླེན་རགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་སྙམ།།གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ལ་ོཆུང་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ས་
ཞྱིང་འདླེབས་ལས་བྱས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོར་གནད་འགག་ཅྱིག་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་རླེད། ཡུལ་མྱིའྱི་ལྟ་ཕོགས་ལ་ས་ཆ་སྟོང་པ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཡྱི་ང་ཚ་ོཚང་མར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། བྱས་ཙང་འདླེབས་ལས་དླེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་འདླེབས་མཁན་དླེ་ལ་ོཆླེ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་དང་ཟུར་དླེ་འད་
གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚ་ོལའང་ཕག་རོགས་གང་གནང་ཐུབ་པ་དླེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།ས་ཞྱིང་སྟོང་པ་མ་ལྷག་
ནས་མུ་མཐུད་ནས་འདླེབས་ལས་གནང་དགོས་པ་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞླེད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་འདྱི་གནང་དགོས་རྒྱུ་དླེ་ཧ་
ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་ངས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་བཅུ་རོགས་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དུས་ཚོད་འདང་གྱི་མ་རླེད་བསམས་ནས་
མགོགས་པ་ོམགོགས་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་ཟ་འབྲུའྱི་ལག་
འཁླེར་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཐབོ་དང་མ་ཐབོ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དླེའྱི་ནང་ཚན་ནས་ཏྱི་ཛུ་དང་བསྟན་འཛནི་སང་ལ་
ཟ་འབྲུའྱི་ལག་འཁླེར་ཐབོ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བའྱི་བཀའ་འདྱི་དླེ་རླེད་འདུག།སོང་ཙང་རྩ་བའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་མངའ་
སླེ་སྱི་ཁབ་བོན་ཆླེན་དངོས་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་སྙན་སླེང་ཞུས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱི་མངའ་སླེའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མྱིར་མཐུན་རླེན་སྱི་མཚུངས་སོར་སོད་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་ནས་བཀོད་ཁབ་འདྱི་
གནང་བསྒྲུབས་པ་རླེད། འདྱི་གནང་པའྱི་རླེས་ལ་ཡང་སྱི་ཁབ་བོན་ཆླེན་མཆོག་གྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཤྱིག་གནང་
པའྱི་སྐབས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབླེལ་བའྱི་གསུང་བཤད་ཏོག་ཙམ་གནང་བཞག་པ་དླེར་ས་གནས་འདྱིའྱི་ཀ་ོཔའྱི་
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གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རླེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིད་མྱི་རངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
སྤླེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརླེན་ནས་བར་ལམ་འཛིན་སྐྱོང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་སུ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་སྒྲུབ་མ་
ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཕྱིས་སུ་ང་ཚསོ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་འབླེལ་བ་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད། ཡ་གྱིར་ས་གནས་ཀྱི་འག་ོ
འཛིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་བསྟན་འཛིན་སང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བྱང་ཤར་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དླེའྱི་
ཐོག་ལ་ལག་ལླེན་འཁླེལ་རྒྱུར་འགན་གཙོ་བོ་དླེ་ཁླེད་རང་གྱིས་འཁླེར་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཟླེར་ནས་འགན་སད་ཡོད། ཞུས་པ་
གཞྱིར་བཟུང་གྱི་དླེ་རྱིང་ཉླེ་ཆར་རང་ཀ་ལ་ཐང་ཟླེར་ས་དླེར་སྱི་ཁབ་བོན་ཆླེན་ཕླེབས་སྐབས་གནས་སྟངས་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་
སྙན་སླེང་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག།ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོར་མཐུན་རླེན་གནང་རྒྱུ་དླེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རླེད་དླེ། 
ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཕགོས་གཉྱིས་ཀའྱི་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གནང་ཐབས་བདླེ་
པ་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཁ་ོརང་གྱིས་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་
ཞལ་བཞླེས་ཐབོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་མཇུག་གནནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དླེ་ཡྱིན། གཉྱིས་
པ་དླེར་ཀྲུ་ཀྱིང་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བར་ལམ་གཏན་ཁླེལ་མ་ཐུབ་པ་རླེད། ཡ་གྱི་ལ་འག་ོམཁན་མ་རག་པ་ཡྱིན་དུས་མཐའ་མར་
ང་ཚོས་ཆོད་གན་ཐོག་ལ་ལས་བྱླེད་གཅྱིག་གཏང་རྒྱུའྱི་མྱི་འག་ོའོག་གབས་བྱས་པ་རླེད། ཆོད་གན་ཐོག་ལ་གཏང་རྒྱུའྱི་མྱི་འདྱི་ཆ་
རླེན་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག།ང་ཚོས་ཡར་མྱི་འག་ོབཏང་བར་འདྱི་ལ་ོབཅུ་ཡྱི་ཉམས་མོང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རླེད། ལ་ོབཅུའྱི་ཉམས་མོང་འདྱི་
མཉམ་འབླེལ་ནང་ལ་ལོ་གསུམ་ཡང་ན་བཞྱི་ལས་ཀ་ལས་བཞག་པ་འདྱི་མཉམ་འབླེལ་གྱི་གནས་བབ་དླེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་མཉམ་འབླེལ་ཁག་དླེ་གཞུང་འབླེལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་ལོ་བཞྱི་ལྔ་ལས་ཀ་ལས་བཞག་པ་འདྱི་ཉམས་མོང་ནང་ལ་
རྩྱིས་ཀྱི་མླེད་ཅླེས་མཐའ་མར་ཆོད་གན་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་མྱི་དླེར་འདླེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མ་བྱུང་བ་རླེད། དླེར་
ཚགོས་འདུ་ཚོགས་དགོས་པ་སོགས་དླེ་འདའྱི་དུས་ཚོད་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་པ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་མཐའ་མར་
ཆ་རླེན་མ་ཚང་བའྱི་ཁངོས་ལ་བཞག་ནས་སྐ་ོམ་ཐུབ་པ་རླེད་དླེ་དླེའྱི་རླེས་ལའང་ང་ཚསོ་འོག་གབས་ཤྱིག་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་དླེར་
བརན་བཞུགས་ཀྱི་སང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཕླེབས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཏགོ་ཙམ་ལྷོད་ཡངས་ལྟ་བུ་ཤོར་
ནས་ས་གནས་འཐུས་མྱི་སྐད་གཏང་རྒྱུ་དླེ་འད་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག།དླེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་སླེལ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་། ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཚམ་པའྱི་ལས་རྱིགས་གང་གནང་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་སོང་། ཡ་གྱིའྱི་ས་
གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཚམ་པ་ང་ཚསོ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས། དཔླེར་ན། ཞྱིང་ལས་བྱླེད་མཁན་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རླེད། ཞྱིང་
ལས་བྱླེད་མཁན་ཚོར་དངོས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་གང་འདུག་ཅླེས་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལས་འཆར་ནང་
ཕུལ་ནས་ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དླེ་ཚོའྱི་ནང་ནས། དཔླེར་ན། དགླེ་གྱིང་དང་བྱི་ཤྱིང་ཁུལ་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཚྭ་ཀྱི་
ལ་ོགང་ཉ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཀྲུ་ཀྱིང་ལ་མར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཆུ་ཚོད་ ༥།༦ གོམ་པ་སྤོས་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ཀྱི་ལ་ོལ་སརོ་བཅུ་སད་པའྱི་ཚ་འདྱི་ཡ་གྱིར་བྱི་ཤྱིང་ལ་སླེབ་ཡོང་དུས་ཚ་ཀྱི་ལ་ོལ་སརོ་བརྒྱ་ཙམ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མང་
ཆླེ་བ་ལ་མོ་ཊ་འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རླེད། མྱིས་རྒྱབ་ལ་འཁླེར་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱིས་སུ་འཕྲལ་སླེལ་གྱི་ Tractor འགོ་
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སའྱི་ལམ་ཁ་ཐླེབས་ཆག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་ཁུལ་དླེའྱི་ནང་ལ་ས་འཕྲོས་ Tractor གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གཞོངས་
པ་དང་སྦྲགས་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བཟའ་བཅའྱི་རྱིགས་དླེ་མར་ནས་ཉོས་ཏླེ་ཆ་ཚང་ཡར་འོར་འདླེན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཚ་ཀྱི་ལོ་སོར་
བཅུ་སད་ས་དླེར་སོར་བརྒྱ་སོད་མྱི་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་རང་བཞྱིན་གྱི་སླེལ་གྱི་འདུག་ཅླེས་དླེ་ཚ་ོད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་
འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན། དླེ་ཚ་ོཐོན་སོང་ན་ཡ་གྱིའྱི་གནས་སྟངས་དང་འཚམ་པའྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་རོགས་སྐྱོར་ཏན་ཏན་བྱླེད་
ཐུབ་ཀྱི་རླེད་སྙམ། དླེ་ནས་སྟོན་ཉླེས་དང་འབྱུང་བའྱི་གུན་སྐྱོབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་གནས་ལས་གོལ་
ཐབས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་གནང་ཡདོ་པ་རླེད་ཟླེར་དུས་འབྱུང་བའྱི་གནདོ་སྐྱོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནས་གང་ཡང་བྱླེད་ཐབས་མྱི་འདུག།དླེ་འདའྱི་མཐུ་ནུས་པའྱི་ས་ོནས་འགོག་ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་ང་བཀའ་བོན་ལ་མླེད་ན་དྲུང་ཆླེ་དང་ལས་
བྱླེད་ཚོར་དླེ་བས་ཀང་མཐུ་ནུས་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལྷ་བ་མ་དླེ་ཚརོ་སྐབས་མཚམས་སུ་འབྱུང་བའྱི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་ལ་གནས་ཆུང་གཙོས་པའྱི་དགོན་སླེ་ག་ཚང་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་བརྒྱག་རྒྱུ་དླེ་ཚ་ོནྱི་ས་གནས་ནས་ཡར་ཞུས་མྱིན་ལ་མ་
ལྟོས་པར་ང་རང་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོའྱི་
ངསོ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྱིགས་མང་བ་ཞྱིག་ཁྲམོ་སའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཀྱི་
འདུག།སྱིར་བཏང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འཚ་ོབ་ནྱི་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥།༦༥ ཙམ་ཞྱིག་སུད་ཀར་ཚོང་མཁན་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། སུད་ཀར་ཚོང་རྒྱག་སྟངས་འདྱི་ང་ཚོས་སུད་ཀར་ཚོང་བརྒྱབས་མོང་མླེད་དླེ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཤླེས་ཚོད་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སུད་ཚོང་གྱི་ཅ་ལག་ཉོས་ས་འདྱི་ Ludhiana ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། Ludhiana ནས་ཡར་སོར་འབུམ་
གཅྱིག་གྱི་ཚངོ་ཟགོ་ཉོས་ཡོད་ན་ཁྲལ་མ་ཕགོ་བའྱི་ཆླེད་སོར་མ་ོཁྲྱི་ལྔ་དང་དྲུག་གྱི་སྱིལ་འཛནི་མ་གཏོགས་བཟ་ོཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་
གང་བཟོས་བཞག་པ་དླེའང་ Insurance དླེབ་སྐྱླེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་དླེ་བཞྱིན་ Transport གཏང་སའྱི་ཡུལ་དང་ MoU གཞག་
རྒྱུ། དླེ་འདའྱི་ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱི་ལས་ཀ་ནྱི་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ས་གནས་དླེར་ཚངོ་རྒྱག་མཁན་གྱིས་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པ་བྱླེད་ཀྱི་འདུག་
ཟླེར་བ་དླེ་ཧ་ལམ་ལ་ོརྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་མོང་བ་ཞྱིག་རླེད་འདུག དླེ་རྱིང་ཉླེ་ཆར་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཁྲོམ་སའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རླེད། དླེ་
དང་འད་བའྱི་ Itanagar ལ་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་འད་བ་མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚའོྱི་མྱི་ཚ་ེཆ་ཚང་སོང་
མ་ཚར་ནས་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་མ་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་མྱི་མང་ཚ་ོརང་ལའང་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སོབ་གས་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག།སུད་ཀར་ཉོས་པའྱི་སྐབས་སྱིལ་དང་ཁྲལ་དླེ་ཚ་ོཚད་ལྡན་
སོད་དགོས་པ་དང་ Transport གཏོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ Insurance ལླེན་རྒྱུ་དང་སོད་ཁང་འཇོག་པའྱི་སྐབས་ཁྲྱིམས་མཐུན་
གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་ལས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ Insurance ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་འབུམ་བཅུ་ཐམ་པའྱི་སུད་ཀར་འཚིག་པ་ཡྱིན་ན་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་བཅུ་ Insurance ལླེན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་སོན་དུས་རབས་ 
༡༦།༡༧ གྱི་འག་ོལུགས་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།ད་ལྟ་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ཙ་གཅྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རླེད། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་མང་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་མང་
པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་རྱིགས་དླེ་ཁྲྱིམས་མཐུན་བཟོས་ན་མ་གཏོགས་ཁྲྱིམས་མཐུན་མླེད་པའྱི་རྱིགས་དླེ་མ་འོངས་པར་
དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་ས་ནང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་རོགས་རམ་བྱླེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཟླེར་བ་འདྱི་ཐླེ་ཚོམ་རླེད། 
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དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དླེ་རྱིང་ཉླེ་ཆར་རང་འབླེལ་ཡོད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སུད་ཀར་བཙོང་སའྱི་ཡོངས་ཁབ་ལ་
གསལ་བསགས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གནང་བསྒྲུབས་པ་རླེད། དླེ་ནས་མྱི་འབོར་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་གསལ་ལྟར་
ན་ ༡༡༤,༥༠༤ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་བསྡུ་རུབ་བྱླེད་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་མྱི་འབོར་ག་ཚདོ་ཆགས་ཡོད་མླེད་
གསལ་པ་ོཟླེར་ནའང་། ཕལ་ཆླེར་ཉླེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་ལག་པར་བསླེབས་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་ ༧༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག།བར་ལམ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་མ་འངོས་ལུང་བསྟན་བརྒྱབས་བཞག་པ་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཡྱི་ནང་ལ་བཙན་
བྱལོ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་འབོར་དླེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༥༠ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོད་དཔག་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། ཚོད་དཔག་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་
བསླེབས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་བཙན་བྱལོ་ནང་ཡོད་པའྱི་མྱི་འབོར་འདྱི་ ༧༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ལས་མྱི་འདུག།འདྱིའྱི་ཐ་ོགཞུང་དང་
བཅས་པ་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རག་པར་ང་ཚོར་ཞལ་པར་འབྱོར་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་བཀའ་གནང་བསད་ཀྱི་
འདུག།དླེའྱི་སང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥།༡༠ ཡྱི་ས་ཁུག་ལུང་ཁག་ནང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་ངས་དྱི་བ་གཏོང་སྟངས་འདྱི་ཕལ་ཆླེར་ནོར་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་ཚོད་དཔག་གནང་བ་དླེར་ལ་ོ ༢ ཀྱི་སོན་ལ་ ༥༠།༥༠ ཆགས་ཚར་འདུག་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་
ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ ༥༠།༥༠ ཆགས་ཚར་འདུག་གསུང་དུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
ནང་ལ་ད་ལྟ་ ༥༠།༥༠ ཆགས་ཚར་བའྱི་ལས་བསམོས་ཤྱིག་མླེད་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་འདྱི་རྱིང་ཐུང་
ཡོད་པ་གང་འད་རླེད་དམ་ཞླེས་པ་དླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱིའྱི་དྱི་བ་ཐད་ཀར་མྱི་འབོར་བསམོས་ཐ་ོདང་འབླེལ་བ་ཡོད་དུས་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དླེ་ས་གསུངས་པ་དླེ་ཉྱིས་སྟངོ་གང་གྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་བསད་པ་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་བསད་པ་གཉྱིས་མྱི་འབོར་ཕལ་
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ཆླེར་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་འག་ོཡྱི་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་ཀང་། ད་ཆ་དངོས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ནང་ལ་གང་ལ་
གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དླེ་སའྱི་གངས་འབོར་བཏོན་པ་རྣམས་ནྱི་ལས་བསོམས་ཁ་ོརང་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་
ནས་འག་ོབཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་དངོས་སུ་ ISDP ལས་འཆར་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ Data 

base འདྱི་ཁྱིམ་ཚང་མྱི་རླེ་ངོ་རླེ་བྱས་ནས་ཟླ་བ་ཕར་བཞག་ནས་ལོ་འཁོར་ཧྱིལ་པོའ་ིནང་ལ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་
བསྡུས་པ་དླེའྱི་ཐ་ོགཞུང་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བདུན་ཁྲྱི་ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  དླེའྱི་སྟླེང་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ནང་ལ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ས་གནས་ལ་མ་བསད་པར་ལ་ོའཁརོ་མར་ཕྱི་ལ་ཚངོ་བརྒྱབས་སྟླེ་སོད་མཁན་ཐོའ་ི
ནང་ལ་མ་བསླེབས་པ་དླེ་འད་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ནས་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྲྱི་བརྒྱད་ལས་ལྷག་བསླེབ་རྒྱུ་
མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གངས་ཐ་ོཚན་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མཇུག་
བསྱིལ་འག་ོཡྱི་ཡོད། དླེའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག དཔླེར་ན། རྡ་རམ་ས་ལར་དཔླེ་མཚནོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ས་ཡོད་
ཟླེར་བའྱི་མྱི་འབོར་གངས་ཐ་ོདང་བར་ལམ་ཐ་ོབཀདོ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁད་པར་ཧ་ལས་པའྱི་ཆླེན་པ་ོའདུག དླེ་བཞྱིན་ལྷ་ོཕགོས་
ཀྱི་གདན་ས་ཁག་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དླེ་ཚོའྱི་ཁད་པར་བྱུང་སྟངས་གཙ་ོབོ་ནྱི་དླེ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་བརྒྱ་དཔོན་
བརྒྱུད་ནས་མྱིང་ཐ་ོའཁླེར་ཤོག་ཟླེར་བ་དང་། བརྒྱ་དཔནོ་དླེ་ཚསོ་དགནོ་སླེ་ས་ོསོར་ལ་ཐ་ོགཞུང་གནང་རགོས་ཞུ་དུས། དགནོ་སླེའྱི་
ཐའོ་ིནང་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མའྱི་མྱིང་གཞུང་མང་པ་ོཞྱིག་བསླེབས་སྟབས་ཁད་པར་གཙ་ོབ་ོདླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་
ཞྱིག་རླེད་བཞག ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་གངས་ཐ་ོདངོས་སུ་ཡོད་པ་དླེ་ ༧༨,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བརྒྱ་ཆ ་༥ 
ཡང་ན་ ༡༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡར་སྤར་ཆ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གངས་འབོར་དླེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་
བ་འདྱི་དླེ་ས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་ནང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་དང་འད་པ་ོཆགས་ས་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་
གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཉླེ་བ་ོསླེབ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་ཚོར་སོད་ཁང་རྒྱན་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་
ནས་བག་ོསདོ་བྱས་པ་རླེད། འདྱི་འགྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་ལས་བྱླེད་བགླེས་ཡོལ་ཚོའྱི་ཤག་ལ་རྒྱན་རྒྱུགས་གནང་ཡོད་
དམ་ཞླེས་པ་དླེར་ལས་བྱླེད་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱན་རྒྱུགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྱིག་གཞྱི་དང་གནས་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་
གྱིས་བགོས་སོད་གནང་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་འབྲུག་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གསུངས་སོང་ནའང་དླེ་རྱིང་འདྱིར་ཆ་ཚང་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཐབས་བདླེ་པ་ོརྩ་བ་ནས་མྱི་འདུག། དླེ་ཚ་ོཕོགས་གང་ཞྱིག་ལ་
བསླེབ་གབས་ཡོད་མླེད་ཀྱི་སྐརོ་ལའང་དགངོས་པ་བཞླེས་དགོས་པ་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ང་ཚསོ་འདྱིར་གཏམ་བཤད་
མང་པོ་ཞྱིག་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕ་གྱིར་སོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཏམ་བཤད་འདྱིས་ཕན་གབས་ཡོད་དང་གནོད་
གབས་ཡོད་ཚོད་དཔག་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚ་ོགཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཞླེས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱླེད་ཀྱི་ཡྱིན། གལ་སྱིད་མཁླེན་
འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཟུར་དུ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་བར་ལམ་
ཡྱིན་རྒྱུ་གཞུང་འབླེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུལ་རླེད། ང་གཞུང་འབླེལ་ཡྱིན་ཞླེས་ཡ་གྱིར་ཕྱིན་ན་འགོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
མླེད་དུས་གནས་བསྐོར་དུ་འག་ོབའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སྟནོ་ནས་ཕྱིན་པ་རླེད་དླེ་གང་ལྟར་ཡ་གྱིའྱི་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་དླེ་ཚསོ་ཆ་ཚང་
ཧ་གོ་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་ད་ོདམ་ཆླེན་པ་ོབྱས་སོང་། དཀའ་ངལ་རང་འཕྲད་མ་སོང་ཡང་གང་ལྟར་སོ་སོས་བསམ་པའྱི་ས་ཁུལ་ལ་
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འགོ་དགོས་བསམས་བསམ་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་རྐུན་མ་ལྟ་བུར་ཕྱིན་ནས་ཁུག་ཁུག་སྱིང་སྱིང་དླེ་འད་དང་སྱི་ཁང་དླེ་འདར་ཕྱིན་ནས་
གཏམ་བཤད་བྱས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིངང་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དླེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཤྱིག་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ཡ་གྱིའྱི་ས་ཁུལ་གང་ལ་ཕྱིན་བཞག་པ་དླེ་
ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་ས་གནས་ཁག་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་སྱི་ཁང་ཉམས་གསོ་བྱླེད་
རགོས་བྱླེད་ཟླེར་བ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་དང་ཞྱིང་ཁ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འདླེབས་ལས་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་དུས་ས་ོནམ་ཀྱི་བུ་ལནོ་གཏང་
རྒྱུར་དགོངས་བཞླེད་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་གསུང་གྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་མར་ཡོང་བྱས་བཀའ་ཤག་ལ་ལས་བསམོས་ཆ་
ཚང་སྙན་སླེང་ཞུས་ཏླེ་སྱི་ཁང་གསར་རྒྱག་གམ་ཉམས་གསོ་བྱ་རྒྱུའྱི་དངུལ་དླེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ག་སྱིག་ཡོད་ཀང་གཏང་རྒྱུར་སྟབས་
བདླེ་པ་ོམྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་རྩྱིས་ཁྲ་དླེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འབྲུག་དླེ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་གནས་བབ་
ཡྱིན་དུས་དླེའྱི་རྩྱིས་ཁྲའྱི་རྱིགས་དླེ་རྒྱ་གར་གྱི་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ནང་ལ་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རང་
བཞྱིན་གྱིས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་།ཤར་ཁུམ་པ་ོདང་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ Red Cross 

གྱི་ས་ཆ། སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ས་ཆ་གང་དུ་གནས་ཡོད་ཀང་གནས་སའྱི་ས་ཆ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྒྱ་
གམ་དམར་པ་ོ Red Cross གྱི་མྱིང་ཐགོ་ལ་ཉསོ་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ལས་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཧ་ལམ་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་བསད་པ་གཅྱིག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་ཚགོས་པ་དླེབ་
སྐྱླེལ་གཅྱིག་གྱི་འགོ་ལ་མྱིང་སྒྱུར་བྱླེད་ཟླེར་བ་དླེ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཆ་ནས་ཡོང་ཐབས་མླེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཡ་
གྱིའྱི་ས་གནས་ནང་ལ་མྱི་མང་གནས་མ་ཐུབ་པ་དང་འཚ་ོརླེན་གྱི་རྱིགས་ཏག་ཏག་མླེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་དླེ་རང་བཞྱིན་རླེད། བོད་དང་ས་མཚམས་ཉླེ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་བདག་པ་ོརྒྱག་
དགསོ་པ་གནད་འགག་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོདངསོ་སུ་ལས་ཀ་བྱླེད་མཁན་གྱིས་ཕ་གྱིར་ལས་འཆར་སྱིག་ཟླེར་བ་དླེ་ཚའོྱི་རྱིགས་དླེ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཀྱི་འདུག བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚང་མ་ས་གནས་དནོ་གཅདོ་ཀྱི་གཙ་ོསྐྱངོ་
འོག་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཐླེངས་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་སོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཉླེ་ཆར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
པའྱི་སྐབས་ལ་ཡ་གྱིར་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སྟོང་པར་ལྷག་ཡོད་པ་དླེ་ཚ་ོང་ཚོས་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་
སོང་ཙང་ས་ཆ་མ་འཐོབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དླེ་ཡ་གྱིར་འགོ་རྒྱུའྱི་རྩྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་གོན་ཡང་ཆ་
ཚང་རྩྱིས་འབུལ་ཆོག་གྱི་རླེད། སོང་ཙང་དླེ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཟླེར་བའྱི་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་ཕན་ལ་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟླེར་མཁན་གྱི་ཐ་ོའབུལ་
མཁན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། མ་འོངས་པར་ཡང་དླེ་ལྟར་མུ་མཐུད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་རླེན་གང་སོར་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་སར་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ས་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་
སྱིག་དླེ་ཚོར་ལག་བསྟར་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག འག་ོམཁན་ལ་དམ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་དང་མྱི་འག་ོམཁན་ཚོར་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་
མླེད་པའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་དླེ་འད་ཡོད་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རླེད་བཞག དླེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཕན་ལ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཚུལ་མཐུན་
ལག་བསྟར་ཡོང་བའྱི་ཆླེད་དུ་ངས་ཐླེངས་མ་གཉྱིས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཚོགས་པ་དླེབ་སྐྱླེལ་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཉོས་ཏླེ་ས་ཆ་ཡར་
ཕུལ་བཞག་པ་གཅྱིག་དང་། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཉོས་བཞག་པའྱི་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་འདྱི་སྱིག་
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འཛུགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དླེ་ཚ་ོས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ཚར་བ་ཡྱིན། དླེ་དང་དླེ་འད་བའྱི་ས་ཆ་གཞུང་གྱི་མྱིང་
ཐགོ་ཡོད་པ་དླེ་ཚའོྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཡོད། དླེའྱི་རྱིགས་ཚར་པའྱི་རླེས་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་མར་བོགས་མར་གནང་བའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་གོམ་པ་སྤསོ་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་བང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསྱིགས་
ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚོས་མཐུན་རླེན་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལག་ལླེན་བསྟར་ཐུབ་པ་དང་མྱི་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་
འདུག་ཀང་། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིསྱིད་བྱུས་དླེ་ལག་ལླེན་བསྟར་བ་
ཡྱིན་ན་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་དང་མ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མླེད་བསད་པའྱི་ཚོར་བ་དླེ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མར་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཡོད། དླེ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་གང་
ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་བྱླེད་བཞྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་དླེའྱི་ཐོག་ལ་སར་ཡང་ཤུགས་རྒྱོབ་
རགོས་གནང་ཞླེས་ད་ལྟའྱི་ཚགོས་ཆླེན་ཚགོས་པའྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་ང་ཚ་ོཟུར་འཚགོས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡདོ་དུས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་
ལམ་སྟོན་འབུལ་ཆོག་པ་བྱླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འགོ་མཁན་རག་དང་མྱི་རག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ཡོང་དུས་དླེ་ཚོར་ཕོགས་ཀྱི་མཐུན་རླེན་དང་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཡར་སྤར་ནས་མཐུན་རླེན་བཟང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་
མཁན་མང་དུ་ཡོང་བའྱི་རླེ་བ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག་སྟླེ། ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཕྲལ་དུ་ཕོགས་སྤར་ནས་མཐུན་རླེན་
བཟང་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁྲྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་ལ་སྱིག་གཞྱི་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
འབླེལ་ཆགས་ཁྲྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚོའོ་ཐོག་ལ་ཆ་རླེན་གང་འད་བཟང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ཐོག 
ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་སོབ་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དླེ་གཞྱིར་བཟུང་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ལ་ཕྱི་ནས་ཚུར་གཞྱིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་
ན། ཧནོ་སུར་ལྟ་བུར་ཆ་མཚནོ་ན་དླེ་ས་ང་ཚསོ་འག་ོམཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རླེད། ད་ཆ་དངསོ་སུ་ས་ཁང་
སོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ལྔ་ཁང་གྱིས་མ་འདང་བའྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན་ས་ཆ་ག་ཚོད་ཙམ་འཕར་མ་
འབུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚརོ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རླེད། དླེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་ཡར་རྒྱབ་གཉླེར་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་འབུལ་རྒྱུར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་རྩ་བ་རང་ནས་འཕྲད་ཀྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དླེ་བཞྱིན་བུ་ལོན་གཡར་བ་
དང་དླེ་ཚའོྱི་རྱིགས་དླེ་ཟླ་བ་དྲུག་དང་གནས་སྟངས་འད་མྱིན་གྱི་དབང་གྱིས་གཡར་པ་ོགཏང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། ས་ོནམ་གྱི་ཆླེད་དུ་བུ་ལོན་བཏང་བཞག་པ་དླེ་ཚ་ོཟླ་བ་དྲུག་གྱིས་མ་འདང་བར་ཟླ་བ་དྲུག་ཐུང་དགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཟླ་བ་ག་ཚདོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ས་གནས་ནས་ཡར་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་བཞླེད་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བུ་མ་ོལ་ོབཅུ་ཙམ་བྱས་པ་ཞྱིག་ལ་བར་ལམ་བཙན་གཡླེམ་བྱས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་བཞག དླེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༢༦ གྱི་ཉྱིན་དླེར་ Tribune ཞླེས་པའྱི་ཚགས་པར་ནང་ལ་དླེ་འད་ཞྱིག་
བཏོན་བཞག་མ་གཏོགས་ས་གནས་ནས་དླེ་འད་ཆགས་སོང་ཞླེས་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སླེང་ཞུས་པ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་
བྱུང་མ་སོང་། ཚགས་པར་ནང་དླེ་འད་ཞྱིག་འདོན་པ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་སྐབས་དླེ་དུས་ཁ་པར་བཏང་བ་
ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་ནང་བསྱིག་བྱ་རྒྱུ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་དླེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཁྲྱིམས་རང་གྱི་
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ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ནས་རྩྱིས་རྒྱག་དགོས་པ་རླེད་མ་གཏོགས་ནང་ཁུལ་ཏོག་ཙམ་མྱིན་འག་ོལྟ་བུ་དན་ནས་གཞག་
རྒྱུའྱི་གནས་བབ་བསད་ཀྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ལམ་སྟནོ་ཡར་ཕུལ་ཡོད། ཕུལ་ཡོད་མླེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བུ་མོའ་ིཨ་མ་རང་གྱིས་ཕལ་ཆླེར་ 
Tribune གྱི་ཚགས་པར་རྒྱག་མཁན་དླེ་ཚོ་ཡྱིན་ས་རླེད། མ་ོརང་གྱིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཁྱུག་ཙམ་བསྐོངས་ཏླེ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་འཕྲད་རབས་སོགས་མང་པ་ོཞུས་འདུག གང་ལྟར་མ་ོརང་གྱིས་གནས་ཚུལ་དླེ་སྐོར་སྲུང་བར་བསྐྱལ་མ་
ཐག་ཏུ་མྱི་དླེ་བཟུང་ནས་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད། ང་ཚོས་དླེ་ག་ོམ་ཐག་ཏུ་ལག་ལླེན་མ་བསྟར་བ་དང་ལྷག་བསད་པ་དླེ་
འད་གང་ཡང་མླེད། ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནག་ཉླེས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ནས་བཙནོ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ཐག་གཅདོ་དླེ་ཁྲྱིམས་ཁང་རང་ནས་
བྱ་རྒྱུ་རླེད་མ་གཏོགས་ང་ཚ་ོསྱིག་འཛུགས་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱླེད་པའྱི་གནས་བབ་ཤྱིག་བསད་ཀྱི་མ་རླེད། འནོ་ཀང་ག་ོཐོས་ལ་
དླེ་གོད་བཀོལ་ཡོང་བའྱི་ཆླེད་དུ་ཕ་མར་དངུལ་སད་པ་སོགས་མཚོན་པའྱི་འབད་བརྩོན་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ོརྒྱུ་འདུག 
དླེ་ཚའོྱི་རྱིགས་དླེ་དངོས་བསྟན་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ོརང་ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་ལ་
ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་དླེར་ཕལ་ཆླེར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༢༩ ཟླེར་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་གུང་སླེང་རོགས་མ་རོགས་དླེ་འད་ཞྱིག་གྱི་བར་
ལ་ཡྱིན་པ་འད། དླེ་ནས་མཐའ་མ་དླེར་ས་ཞྱིང་འདླེབས་ལས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བུ་ལོན་གཏང་རྒྱུའྱི་ལོ་ཚད་དང་ས་ཆ་སྟོང་པར་མ་
ལུས་པ་བྱས་ནས་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གང་རྒྱ་ཆླེ་ཆླེའྱི་ལས་འཆར་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དླེ་ཏན་ཏན་ངླེས་
པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་གནང་མྱི་དགོས་པར་ལོ་ཚད་སྤར་རྒྱུ་དང་མཐུན་རླེན་སོར་དགོས་པ་དླེ་
འད་གནང་ཐུབ་རོགས་བྱས་ན་ཞླེས་ང་ཚོར་ཚུར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སུས་ཀང་ཕག་བྱིས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དླེ་ཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་དྭངས་ལླེན་བྱས་ནས་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ་དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ང་ཚོས་དམ་དནོ་ཞུ་ཆོག་པ་བྱླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབླེལ་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། 
དང་པ་ོདླེར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་དང་དླེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་
འབླེལ་ཡདོ་ཚང་མར་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པས་ལས་བསམོས་ཀྱི་ཤོག་གངས་བང་རྱིམ་
བཞྱིན་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོདླེ་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་གཞུང་ལམ་གསར་བཟ་ོདང་གངས་སྐྱྱིད་མཛེས་བཟོའ་ིལས་
གཞྱི་ཟླེར་བ་ཞྱིག་འདུག་པས། དླེའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་འཆར་དང་དྱི་བ་སོགས་འབླེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་
ང་ཚོའྱི་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་དླེ་བོད་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཚང་མ་དླེའྱི་ནང་ཡོད་པ་རླེད། དམྱིགས་
བསལ་གྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་བཞུགས་སར་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁརོ་ཡུག་གཙང་མ་ཉར་དགསོ་པ་དླེ་
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གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་ནས་ཞུ་དགསོ་པ་དླེ་གངས་
སྐྱྱིད་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁརོ་ཡུག་དླེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གཙང་མ་དང་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་
ངལ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ནང་ཁྱི་འཁམས་ཧ་ཅང་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད་ལ། དླེས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཀང་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྩ་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཡག་པ་ོའཁུར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་
ནང་ལ་བྱུང་མོང་མླེད་པའྱི་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་མཛེས་བཟོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ལས་ཁུངས་ཁག་གང་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ལས་པའྱི་སྤུས་དག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མླེད་
ཟླེར་ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དླེང་སང་ང་ཚོའྱི་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་ཁྱི་འཁམས་མང་དགས་ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པོ་
འཕྲད་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ཡང་བྱམས་དང་སྙྱིང་རླེ་ཡོད་མདགོ་མདགོ་བྱླེད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་ཡག་པ་ོ
ཡྱིན་གྱི་རླེད་དླེ་འོན་ཀང་ཁྱི་ལ་བདག་པ་ོབརྒྱབས་ན་རྒྱག་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་
སྙམ།།ཁྱི་དླེས་གད་སྙྱིགས་ག་ཚདོ་བཟ་ོཡྱི་འདུག ཁོར་ཡུག་ལ་གཏརོ་སྐྱོན་ག་ཚདོ་བཟསོ་ཀྱི་འདུག མྱི་ལ་གནོད་སྐྱནོ་ག་ཚདོ་བཟ་ོ
ཡྱི་འདུག དླེ་ཚརོ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རླེད་མ་གཏགོས་བྱམས་དང་སྙྱིང་རླེ་ཡོད་མདགོ་མདགོ་བྱས་ནས་ས་ོསོའ་ིཕ་མ་རྒས་འཁགོས་དླེ་ཚ་ོ
རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཕར་བླུགས། ཁྱི་དང་ཞྱི་མྱི་དླེ་ཚ་ོགཉའ་བའྱི་སང་ལ་འཁླེར་ནས་འགོ་བསད་པ་དླེ་ཚ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་
འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་ཁྱི་འཁམས་དླེ་ཚོར་ངླེས་པར་དུ་གང་འད་གནང་དགོས་པ་
གནང་ན་མ་གཏོགས། དླེས་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་མཛསེ་བཟ་ོདང་དླེ་ཚརོ་གཏརོ་སྐྱནོ་གཏངོ་མཁན་གཙ་ོབ་ོདླེ་ཁྱི་དླེ་ཚ་ོརླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་ས་ཁང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ཞླེས་པ་དླེ་དང་འབླེལ་ནས་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟླེར་ན། 
ང་ཚ་ོགངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་གཞུང་ལམ་གཡས་གཡོན་ལ་མ་ོཊ་མང་པ་ོབཞག་སྟླེ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞུ་དགོས་རྒྱུ་མླེད། སྱིར་བཏང་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་སོད་མཁན་ཡྱིན་དུས། གནས་
སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ། ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་ཚང་མ་མ་ོཊས་
ཁླེངས་ཚར་དུས། ང་ཚ་ོའག་ོརྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་དང་ལྷག་པར་དུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ོའགམ་དླེ་ཚོར་མཚམས་རླེ་མྱི་ཡང་ཕར་
ཚུར་མ་ཐར་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་
ཡར་རྒྱས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དམ་མླེད། དླེར་རླེ་བ་ལྟ་བུ་ཡོད་དམ་མླེད། དླེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཛ་དག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་ཚང་མས་གཟྱིགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཅྱིག་རླེ་གཉྱིས་རླེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས་དླེའྱི་སྐརོ་ལ་གང་འད་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་དྱི་བ་
གཅྱིག་དླེ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༧ གྱི་ནང་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་དླེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་རླེད་འདུག རྒས་
འཁོགས་དླེ་ཚོར་རོགས་པ་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དླེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་
འདུག རྒས་འཁོགས་དླེ་ཚོར་ཡག་པ་ོགནང་དགོས་རྒྱུ་དླེ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གང་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ནའང་ཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་གངས་ ༡༤ ནང་ལ་རྒས་འཁོགས་ 
༦༠༠ ཧ་ལམ་ ༧༠༠ ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་འདུག་པས། མང་དུ་མ་གཏགོས་ཉུང་དུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོ
ཡྱི་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚའོྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་སྤུན་མཆླེད་བུ་
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ཕྲུག་ཚོས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་རྒས་འཁོགས་དླེ་ཚོར་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས། བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་མ་འདང་བའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ས་རླེད་བསམ་བསམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག རྒས་འཁགོས་རྒས་གས་ོཁང་ལ་འག་ོམཁན་མང་དུ་མང་དུ་འག་ོབ་ཡྱིན་
དུས། དླེང་སང་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་རླེན་ཡག་ཏུ་ཡག་ཏུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་རླེད། ས་ོསོའ་ིཕ་མ་དླེ་ཚའོང་རྒས་གས་ོཁང་
ལ་བཅུག་པ་དླེའྱི་གནས་སྟངས་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ོནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་བྱམས་དང་སྙྱིང་རླེའྱི་བདག་པ་ོལས་རྒྱུ་
འབས་ཁས་ལླེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་དང་སྤུན་མཆླེད་དླེ་ཚོས་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མླེད་
འག་ོབསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག དླེ་བྱླེད་དུས་ཕ་མ་རྒས་འཁོགས་དླེ་ཚ་ོདངོས་གནས་སོ་སོས་བདག་པ་ོརྒྱག། 
ས་ོསོས་དྱིན་གས་ོབའྱི་གོ་སྐབས་ཡག་ཤོས་དླེ་ཡྱིན་དུས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་རྒས་འཁོགས་བདག་པ་ོརྒྱག་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བུ་
ཕྲུག་དླེ་ཚརོ་སོབ་གསོའ་ིཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་མླེད་འག་ོབསམ་བསམ་དླེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་པས། དླེ་ཚའོྱི་
ཐད་ལ་འཆར་གཞྱི་དང་དགོངས་འཆར་གང་ཡོད་དམ་ཞླེས་དྱི་བ་གཅྱིག་སླེབ་ཀྱི་འདུག དླེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་
གྱི་སྐོར་དླེ་རླེད། ཉམ་ཐག་གྱི་སྐོར་དླེའང་དླེ་ག་རང་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཉམ་ཐག་དླེའང་མང་དུ་མ་གཏོགས་ཉུང་དུ་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་འགོ་ཡྱི་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ད་ལ་ོཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟླེ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁོངས་ནས་ཕ་ོམ་ོ
གངས་ ༤༡ ཙམ་ཞྱིག་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་ལས་ཐར་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་སླེབ་ཡོད་པ་དླེ་ཚོར་བསགས་བརོད་ཡོད། 
དངསོ་གནས་བྱས་ན་ཉམ་ཐག་གྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཟླེར་དུས་སླེམས་པ་སྐྱ་ོདགསོ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་
ནང་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་ནང་ཚུད་སོང་ཟླེར་ན་སྤབོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་ང་ཉམ་ཐག་ནང་ཚུད་སོང་ལབ་ན་དཔའ་བ་ོལྟ་བུ། ད་དངུལ་རག་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག གནས་སྟངས་དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་མླེད་འགོ་བསམ་བསམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ང་ོམ་
བྱླེད་དུས་ཉམ་ཐག་ནང་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིམྱི་ཚང་གྱི་མྱིང་དླེ་བོད་གཞུང་གྱི་བྱུང་རབས་དླེབ་ཐླེར་ནང་ལ་ཁླེད་རང་ཚོ་ཉམ་
ཐག་རླེད་ཅླེས་འཁོད་ཚར་པ་རླེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཕ་ཚ་བུ་རྒྱུད་ནས་སོ་ས་ོཉམ་ཐག་གྱི་མྱིང་དླེ་འཁླེར་ནས་སོད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་དུས། དངོས་གནས་སྐྱྱིད་པ་ོའད་ཞྱིག་ཡོང་ས་མ་རླེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག་ཀང་། དླེང་སང་ང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ནང་ཉམ་ཐག་ནང་ལ་ཚུད་ན་ཧ་ལམ་དཔའ་བ་ོཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོཞྱིག་དང་བྱས་རླེས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་བའྱི་བསམ་བོའ་ིའདུ་
ཤླེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོ་བ་ལྡོག་ཕོགས་སུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་དླེ་འད་ཆགས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་གངས་ 
༡༣༨༩ རླེད་འདུག་པས་དླེ་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པ་ོརླེད་སྙམ།།སྱིར་བཏང་གྱི་ང་ཚ་ོབསམ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ཁངོ་ཚརོ་སབོ་གས་ོཟླེར་
ནའང་མྱི་འདུག་ག་ོབཀོན་སོབ་གས་ོགནང་དགོས་པ་དླེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་རྒྱ་ཆླེའྱི་གཟྱིགས་མཁན་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་བོད་གཞུང་གྱི་ཉམ་ཐག་དང་རགོས་སྐྱོར་དླེ་ཚོར་ཧ་ལས་པའྱི་ཧམ་འདོད་བྱས་
པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྒྱུ་འབས་དང་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་མ་རླེད་བསམ་བསམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དླེང་སང་ང་ཚོའྱི་
འཛམ་བུ་གྱིང་དླེ་ལག་མཐྱིལ་ནང་དུ་མཐངོ་བསད་ཡདོ་དུས། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཡདོ་ས་ཚང་མ་དངསོ་གནས་བལྟས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་
བོད་གཞུང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ན་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སོད་མཁན་དླེ་ཚོ་ལས་སྐྱོ་བ་ཞྱིག་གང་ལ་ཡང་ཡོད་ས་མ་རླེད་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ལ་ོལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུའྱི་ནང་བསོམས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་བལྟ་རོག་གཟྱིགས་
རགོ་གནང་རྒྱུ་མང་དགས་ནས་དཀའ་ངལ་དླེ་འད་འཕྲད་ནས་ཡོང་བསད་པ་མྱིན་འག་ོབསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་བསླེབས་ཀྱི་འདུག 
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གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མང་པ་ོཕྱིན་པ་རླེད། གནས་སྟངས་དླེ་ཚརོ་བལྟས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་སྐྱ་ོ
བ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་མ་གཏོགས་གཞྱིས་ཆགས་དླེར་ཡག་པ་ོའདུག དླེར་ཡག་པ་ོཆགས་འདུག་བསམ་བསམ་ཧ་ལམ་
མླེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག།དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོམྱི་ཟླེར་བ་དླེ་སོ་སོས་དཀའ་ལས་མ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ལ་ལག་པ་རང་
རང་གཟླེད་བསད་པ་དང་གཞན་བརླེན་གྱི་བསམ་བ་ོཟླེར་བ་དླེ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་གཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་
པས། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ངླེས་པར་དུ་མ་འངོས་པར་རགོས་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རླེད། རགོས་སྐྱརོ་ཞུ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རླེད། 
ཕགོས་ཚང་མའྱི་ངསོ་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་པ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
ངླེས་པར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། དླེ་ནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༢ ནང་ལ་ན་གཞོན་
རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན་ཞླེས་པ་དླེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག སྐྲ་བཟ་ོརྒྱུ། མཛེས་བཟོ། མགོན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང། ད་རྒྱ་སྱིག་
བཀོད། མ་བྱན། ཀམ་པུ་ཊར་སོགས་དླེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆླེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་དླེང་སང་ང་ཚོ་
བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ན་གཞོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དླེ་ཚོར་དླེའྱི་ཟབ་སོང་དླེ་མུ་མཐུད་ནས་
ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཆླེན་པ་ོཡོང་ས་རླེད་དླེ་མ་འོངས་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྐྲ་
བཟོ། མཛེས་བཟ།ོ མགོན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་ལ་སོགས་པ་ན་གཞོན་དླེ་ཚོར་སོང་བརྡར་སད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་གཏོང་རོགས་བགྱིས་
ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་བ་རླེད། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོར་
སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་བྱླེད་པའྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་དངོས་གནས་དང་གནས་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གཟླེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ཕག་
ལས་ཤྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་གཞྱིས་བྱླེས་གཉྱིས་ཀྱི་འབླེལ་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་
ང་རང་ཚོ་བོད་པ་དླེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོགནང་སོང་ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་དླེར་ངླེས་པར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་ལ་ངས་ཀང་བསམ་བསད་ཡོད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཁང་པ་ལས་ཡོད་སོད་མཁན་ཕླེབས་ཤོག་ལབ་དུས། སོད་
མཁན་མླེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཤར་བའྱི་དུས་ཚོད་མང་པ་ོཡོད་ས་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་བྱླེད་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་སོད་ས་སོད་
རགོས་ཁང་པ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་དླེ་བསྐལ་བ་བཟང་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱས་ནས། མ་འོངས་པར་
ངླེས་པར་དུ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་དླེ་རྱིང་ཞལ་བཞླེས་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་བས། ངླེས་པར་དུ་
ཤུགས་བརྒྱབས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱི་རླེད། མཚ་ོཔདྨ་རླེད། དླེ་འད་བའྱི་རྡ་རམ་ས་ལ་གཙོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་
དཀའ་ངལ་དླེ་འཕྲླེད་བཞྱིན་པ་རླེད་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ངླེས་པར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སང་ལ་
བཀའ་མོལ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ཐོག་མར་སོན་ལ་ཕག་སྦྲླེལ་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་དླེའྱི་
སང་ལ་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་བརྒྱབས་ན་བསམས། སྱིར་བཏང་ཉླེ་བའྱི་ཆར་ད་ལྟ་འབྱུང་བའྱི་རླེན་དང། མླེ་སྐྱོན་ཤོར་བ། དླེ་འདའྱི་གནས་
ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་དནོ་ལ་ང་ཚ་ོབསམ་བ་ོ
གསར་པ་ཞྱིག་བཏང་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་ཚོར་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཅླེས་
གསུངས་སོང་། ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་དླེང་དུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་སྤོས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཁངོ་ཚརོ་ས་གནས་ས་ོསོར་ཟབ་སོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རླེད་འདུག་སྙམ།།དླེང་དུས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དཔླེར་
ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་ནས་ Insurance རླེད། ཉླེན་སྲུང། དླེ་བཞྱིན་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་
དམ་ཡྱིག་གམ་ཡྱིག་ཆ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་དགསོ་པ་དླེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚརོ་རླེན་གཅྱིག་འཕྲད་
དུས་སྱི་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རླེད་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ནས་ཕག་རོགས་གནང་དགོས་པ་རླེད་ལ་ཁོ་
རང་ཚོས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དླེའང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དླེ་ལྟར་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆླེད་དུ་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞལ་འདླེབས་ཞུས་པའྱི་ལམ་དླེ་མླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོན་ནས་ག་སྱིག་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་གནང་ཐུབ་པ་དླེ་ཧ་ཅང་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། སོ་སོར་ཆ་མཚོན་ནའང་ང་ོཤླེས་པ་སུད་ཀར་འཚོང་མཁན་ཁ་ཤས་ལ་བཀའ་
འདྱི་ཞུས་ཡྱིན། ཁངོ་ཚ་ོནས་ཉླེན་སྲུང་དང་ཡྱིག་ཆ་དླེ་འད་བཟསོ་མངོ་མཁན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ངླེས་པར་དུ་ཟབ་
སོང་གནང་དགོས་པ་དང་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་ག་སྱིག་ཨང་གསར་དགོས་ཡོད་པ་དླེ་ཁོང་ཚོར་ཤུགས་ཆླེན་པོའ་ིངང་
ནས་ཧ་གོ་བའྱི་ཆླེད་དུ་ང་རང་ཚོས་ཕག་རོགས་གང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕལ་ཆླེར་འདྱི་ཕག་རོགས་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་
རླེད་སྙམ།།འབྱུང་བའྱི་རླེན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཨོ་རྱི་ས་ལྟ་བུ་དང་ཀུ་ལུ་ལྟ་བུར་འབྱུང་བའྱི་རླེན་མང་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། དླེ་
ལའང་ང་ཚསོ་ཉླེན་སྲུང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་སྙམ།།ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ལ་ Insurance  ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་གནང་རྒྱུར་
ང་ཚོས་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འཆར་སྣང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་
འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།དླེ་ནས་གཉྱིས་པ་དླེ་ངས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆླེ་ཤོས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་འབླེལ་
བ་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་མཉམ་འབླེལ་ཡར་རྒྱས་ཟླེར་ནའང་རླེད། ས་ོནམ་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་དླེ་ཚ་ོཚང་མའྱི་འགོ་ལ་ད་ལྟ་བར་
དུ་མཐུན་རླེན་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རླེད་འདུག། མཉམ་འབླེལ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་སོན་མ་ནས་
གསུངས་པ་ལྟར་མ་དང་ཕྲུ་གུ་བཞྱིན་དུ་འབླེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རླེད གལ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ད་ལྟ་སོན་ལ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོཕ་གྱིར་སོན་འདླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནའང་རླེད། ཤྱིང་ཏོག་བཏབ་པ་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་
ཡོད་ས་རླེད། མཉམ་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། གལ་ཆླེ་ཤོས་ཁྲོམ་ར་དླེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ོལྔ་དང་
ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་དླེས་འདང་གྱི་མྱི་འདུག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ Certified 
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Branding དླེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ཐོན་སྐྱླེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཞྱིང་ཁ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མ་
ནས་དླེ་ཚོར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིལག་འཁླེར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རག་དགོས་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་ང་ཚོས་
མཉམ་འབླེལ་དང་ལྷན་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རླེད། ཡང་ན་མཉམ་འབླེལ་གྱིས་གནང་སྟླེ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་
ནའང་དླེ་འད་ཞྱིག་གནང་བའྱི་གོ་སྐབས་དང་། ཕལ་ཆླེར་དླེའྱི་སང་ལ་གོམ་སྤོས་གནང་ཡོད་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།ང་རང་ལ་ཤླེས་རོགས་
མླེད་དླེ་སྤསོ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དླེའྱི་སང་ལ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་དླེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་དླེ་
ཚའོྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་དུས། དླེར་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་མླེད་ན་བསམས། དླེ་ནས་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
སོན་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་འཕྲོས་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང། བལ་ཡུལ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རླེད་དླེ་ཁ་ོཚསོ་ལླེན་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རླེན་གཙ་ོབ་ོནྱི། ཁ་ོརང་ཚསོ་ལས་འཆར་སྱིག་མྱི་ཤླེས་པ་སོགས་ཀྱི་རླེན་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ནས་
ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ཟབ་སོང་ཡང་མང་པོ་གནང་བ་ཡྱིན་སྟླེ་ད་དུང་ཡང་བཏོན་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་
དུས། ཕལ་ཆླེར་ཁད་ལས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཤར་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་བལ་ཡུལ་གྱིས་ལས་གཞྱི་དླེ་
དག་ཡར་འབུལ་མ་ཐུབ་དུས་ཡང་ན་ཟབ་སོང་ག་ཚོད་གནང་ཡང་འཆར་གཞྱི་ཡར་འབུལ་མ་ཐུབ་དུས། མཁས་ལས་པ་རང་གྱི་
མྱི་སྣ་གཅྱིག་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱླེས་ཤྱིག་དངོས་གནས་ཁ་ཤས་ཧ་ཏག་ཏག་དང་ནུས་པ་ལྡན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
འད་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་ནས་གནང་རྒྱུ་མླེད་འགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཤོག་ལྷླེ་ ༡༤ དླེའྱི་ནང་ལ་མོན་གོ་གཙོས་པའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཞནོ་སྐྱླེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ོསྣང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག དླེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརླེད་སྙམ།།
དླེ་ལ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ད་
ལྟ་ Nelamangala གྱི་སྐོར་དླེར་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས། ཤོག་ལྷླེ་ ༢༣ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། Nelamangala ཡྱི་སོང་
བརྡར་བ་ཚོར་རང་གྱི་ད་ོདབྱྱིངས་དང་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕླེལ་གྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ལ་མདུན་
ལམ་སོབ་སྟོན་དང་ལས་འཚོལ་གྱི་ནུས་པ་གོང་འཕླེལ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཟབ་སོང་ཟླེར་བ་ཞྱིག སོན་མ་མླེད་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གསར་པ་
གནང་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་གནང་མཁན་དགླེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་བོ་བསྟན་ལགས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་འདུག ཁོ་རང་གྱིས་ད་ལྟ་ 
Nelamangala ཡྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཟབ་སོང་སྣ་མང་ཞྱིག་གནང་འདུག་པས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརླེད་སྙམ།།ཁ་ོཚོའང་དངོས་གནས་
མཐ་ོསོབ་ལ་ཕླེབས་མཁན་དང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་བལྟས་ཏླེ་ཁ་ོཚའོྱི་མ་འངོས་མདུན་ལམ་དླེའྱི་སྐརོ་ལའང་སླེམས་འཚབ་གནང་བ་
དླེ་གནད་འགག་རླེད་སྙམ།།དླེ་མུ་མཐུད་གནང་རོགས་གནང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་སྱིམ་ལ་སྐོར་དླེ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ང་རང་གྱིས་ད་ལྟ་མ་གཏོགས་ག་ོམ་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེའྱི་སང་
ལ་སྐུ་ང་ོནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་དུས། དླེ་ Tribune ནང་ལ་ཐོན་འདུག་ཅླེས་གསུང་གྱི་འདུག དླེ་འད་མ་
གཏོགས་མཁླེན་རོགས་བྱུང་མ་སོང་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱླེད་ཀྱི་
ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཚགས་པར་ནང་ལ་མ་དོན་སོན་ནས་ས་གནས་ཀྱིས་ཡར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
མ་ཞུས་པ་དླེ་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
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སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་བཟདོ་སོམ་ཀད་ཀོར་ཡྱིན་ཞླེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་དླེ་
སུ་རླེད་གནས་སྟངས་དླེ་གང་འད་ཆགས་པ་རླེད། གནས་སྟངས་དླེ་ཁ་གསལ་པ་ོམླེད་དུས། གནས་སྟངས་དླེ་ཁ་གསལ་པ་ོབཟ་ོ
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དླེར་སྐད་ཆ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཅྱིག་དླེ་ད་ལྟ་ཨར་ལས་ཀྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དངསོ་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ལས་བྱླེད་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་དླེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
སླེལ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ཨར་ལས་དླེའྱི་ནང་ལ་ཁང་མྱིག་མར་བགོད་འགླེམ་གནང་དུས་
གནས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་མར་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གནས་རྱིམ་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་དགོས་
མཁོའ་ིསང་ལའང་ཏོག་ཙམ་གནང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། མཐའ་མ་དླེར་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲླེལ་གཅྱིག་
གྱིས་ཁྱི་ཡྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ས་ོས་ོའདྱིར་རྒྱུན་ལས་བྱས་ནས་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚའོྱི་ལས་ཤག་
འགམ་ལའང་ཁྱི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོདང་འནོ་ཀང་ཁྱི་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མླེད། གང་ཡྱིན་ཞླེ་ན་ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་ཁྱི་ལ་དགའ་པ་ོ
ཡོད། འནོ་ཀང་ཁྱི་དླེ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ས་ོབརྒྱབས་པ། ས་ོས་ོརང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལའང་ས་ོབརྒྱབས་སོང་། དླེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་
གཅྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེར་གདོང་ལླེན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་
ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་བྱླེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་བསགས་
བརོད་གནང་པ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དང་པ་ོའདྱི། གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་གྱི་གཞུང་ལམ་ཉམས་གས་ོདང་མཛསེ་བཟ་ོའདྱི་
སྱིར་བཏང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག དླེར་ཁྱི་འཁམ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཆགས་ནས་མཛསེ་བཟའོ་ིརྣམ་པ་འད་འདྱི་ཁྱི་མང་དགས་པའྱི་
རླེན་གྱིས་བརླག་འག་ོཡྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དླེ་རླེད་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ག་ཚོད་གཅྱིག་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མླེད་ཞུ་
ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕླེབས་མོང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཁྱི་ཉར་མཁན་ཚོས་ཨམ་
བག་ནང་ལ་འགྱིགས་ཤོག་ཆ་ཚང་འཁླེར། ལག་ཤུབས་དླེ་ཚོ་གོན་བྱས་ནས་སྱི་ས་ཤྱིང་ནགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ། དཔླེར་ན། 
བཙོག་པ་གཅྱིག་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང། འདྱི་ཤྱིང་ནགས་རླེད་བསམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་འཕྲལ་དུ་ལག་ཤུབས་འདྱི་ཡར་གོན། 
འགྱིགས་ཤོག་ནང་ལ་བཙགོ་པ་འདྱི་བླུགས་ནས་གད་སྙྱིགས་འཕླེན་སའྱི་ནང་ཏག་ཏག་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ང་ཚའོྱི་མྱི་མང་
ཚའོྱི་ནང་ལ་ཕར་བཞག ལས་བྱླེད་ཚོའྱི་ནང་ལའང་གོམས་གཤྱིས་དླེ་འད་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཕལ་ཆླེར་ཡོད་པ་མ་རླེད་སྙམ། ག་པར་བཏང་
གྱི་ཡོད་ནའང་འདྱི་སྱི་པའྱི་ས་རླེད། ངས་ཕགས་མྱི་དགོས་དན་ནས། བཏང་བཅུག་གྱི་རླེད་མ་གཏོགས་དླེ་འདའྱི་བཟང་སོད་དང་
ལྡན་པའྱི་ཁྱི་གས་ོཉར་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་ང་ཚའོྱི་བོད་པའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆླེར་ཡདོ་པ་མ་རླེད་སྙམ། དླེ་ཡྱིན་
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དུས་ངས་དླེ་རྱིང་འདྱིར་ཁྱི་དླེ་ཚ་ོམླེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཁས་གང་ཡང་ལླེན་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟླེ་དླེ་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སླེང་
ཞུས་ནས་ལས་ཁུངས་སུ་ལ་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔླེར་ན། ང་
རང་གྱི་ཤླེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འབླེལ་ཡོད་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱི་དླེ་ཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་སྐྱླེས་འཕླེལ་མ་ཡོང་ཆླེད་སོན་
འགོག་བྱ་རྒྱུ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ཁྱི་སོན་པ་མ་ཡོང་ཆླེད་དུ་ཁབ་བརྒྱག་རྒྱུ་སོགས་པའྱི་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་མང་པ་ོགནང་ཡོད་པ་
རླེད་སྙམ། མ་འངོས་པར་དླེ་ཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་མ་ཡོང་རྒྱུར་གང་བྱ་རྒྱུ་འདུག་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་སྙན་སླེང་ཞུས་ནས་
རླེས་མ་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡདོ་བསད་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆླེར་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རླེད་དན་གྱི་ཡོད། དླེ་ནས་གཉྱིས་པ་འདྱི་ལམ་
ཁའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་སག་སག་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། མ་ོཊ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཐོག་མར་
དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་འདྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ T-Building འོག་དླེར་སག་སག་ཕལ་ཆླེར་ ༦༠ ཙམ་ཞྱིག་དང་མོ་ཀ་ 
༢༠།༣༠ ཙམ་ཞྱིག་གཞག་རྒྱུའྱི་ཆ་རླེན་ཆ་ཚང་རྐང་བཙུགས་ནས་བཟསོ་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་འདླེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་ཕྱི་དྱིལ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ད་ལྟ་ Open སག་སག་བཞག་ས་གཅྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་རྱིང་དླེར་གོས་ཚོགས་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། བསྟན་པ་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མྱིས་སོན་ལ་བཤྱིག་གྱི་འདུག 
འཇོག་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་སའྱི་ས་ཆ་སང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་མ་ོཊ་དླེ་ཨང་དང་པ་ོབཞག་ཡོང་གྱི་འདུག སག་སག་དླེར་མ་བཞག་ཟླེར་
སའྱི་སང་ལ་ཨང་དང་པ་ོང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཡྱིས་བཞག་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་ང་རང་ཚ་ོམྱིས་བཞག་སའྱི་ཉླེ་འཁོར་ལ་མ་ོཊ་
སག་སག་གང་རུང་བཞག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ལ་དླེར་ག་རླེ་བྱས་ནས་བཞག་གྱི་ཡོད་ཟླེར་དུས། ཁླེད་ཚོས་དླེར་ལྟོས་དང་། དླེ་
ཚ་ོསུའྱི་མ་ོཊ་རླེད། དླེར་བཞག་མྱི་འདུག་གམ། གཅྱིག་བྱས་ན་ཕར་ཉླེས་བརྡུང་གཏང་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་ཚུར་ཉླེས་བརྡུང་གཏང་རྒྱུའྱི་
ཉླེན་ཁའྱི་མཚམས་ལ་བསླེབས་གབས་བྱླེད་ཀྱི་འདུག དླེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ། དཔླེར་ན། ལས་བྱླེད་རླེད། གངས་སྐྱྱིད་
ཁུལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་གཞག་སའྱི་ས་ཆ་ག་པར་བཟོས་བཞག་པ་དླེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་
ལུགས་ཚུལ་ལྡན་འཇགོ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་རླེད་འདུག མཐའ་མ་དླེར་མ་ཤོང་པ་བྱས་ནས་ལམ་ཁའྱི་གཡས་གཡནོ་ལ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན་འཇོག་ལུགས་འཇགོ་སྟངས་རླེད། མ་ོཊ་ཡར་མར་གཉྱིས་འག་ོརྒྱུར་འག་ོལམ་འདྱི་ས་ཆ་གུ་ཡངས་ཡོང་རྒྱུ་ཆླེད་ཟུར་ལ་
ཕར་གཞག་རྒྱུ་སོགས་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་གྱིས་ཡ་རབས་གནང་པ་ཡྱིན་ན། གཉྱིས་ཀྱི་གནང་ཡོང་གྱི་རླེད། 
གཅྱིག་གྱིས་དཔླེ་བལྟ་ཡོང་གྱི་རླེད། རྱིམ་པས་ཡུལ་མྱི་ཚསོ་དླེ་འད་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་འདྱི་ཤླེས་པ་
ཡྱིན་ན་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བྱླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་
འདྱི་གང་ལྟར་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཧ་ལམ་་འདྱི་མླེད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་ཞྱིག།སྐབས་རླེ་ཡྱིད་ཐང་ཆད་དགསོ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་
འག་ོབྱླེད་ཀྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོམ་ཡོང་བའྱི་ཆླེད་ང་རང་ཚོའྱི་གདངོ་པ་སྟོན་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས། ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་སྱིག་ཆས་གཡོགས་བྱས་
བཞག་པ་དླེ་ཚ་ོདོན་མླེད་དང་བང་བྱས་ནས་བསླེབས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་ག་ཆ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཐོག་ལ་
ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་བཞག་པ་ཙམ་རླེད་མ་གཏོགས། ཚུར་གཅྱིག་འགྱིགསཀྱི་མྱི་འདུག་ཤོད་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་དླེ་ལས་ཕར་
མང་ཙམ་ཞྱིག་འཆད་ཡོང་དུས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱི་སྱིག་སྲུང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རང་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག 
དླེ་འད་སོང་ཙང་དླེ་ཚ་ོསར་ཡང་དླེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་རླུང་འཕྲྱིན་གཟྱིགས་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དླེ་རྱིང་དླེ་
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འད་གཅྱིག་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་གསུང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞླེས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་འགྱུར་བ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རླེད་སྙམ། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱི་
གླེ་འད་སར་ནས་ཐབས་ཤླེས་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། སྣང་བ་མ་འགོ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ནས་ས་དོ་ཡྱི་གླེ་སར་བ་ཡྱིན་ན། 
དགོང་དོར་བཀོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དླེ་ཡྱིན། དླེ་ནས་རྒས་གས་ོཁང་དང་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་
པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པ་ོགནང་འདུག དླེར་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་མཐུན་འགྱུར་ངླེས་པར་དུ་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་པ་དླེར་ལོས་ཡྱིན། དླེར་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མའྱི་འདུ་ཤླེས་འཛིན་སྟངས་དང་བསམ་བོའ་ིའདུ་
ཤླེས་འཛིན་སྟངས་དླེ་ཚ་ོང་ཚོས་ནང་ཆོས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་མང་པ་ོཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཙ་ོཆླེ་ཤོས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་
གཙོས་པའྱི་བ་ཆླེན་ཁག་ནས་གསུང་ཆོས་རབ་དང་རྱིམ་པ་གནང་བ་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་འབླེལ་བ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་རླེད་འདུག་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་ནས་སྱིག་
གཞྱི་འད་ཞྱིག་བཟསོ་ནས་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རླེད། མྱི་ས་ོས་ོཡྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལའང་ཕ་མར་བརྩླེ་གདུང་བྱླེད་རྒྱུའྱི་བསམ་
བ་ོམླེད་པ་ཡྱིན་ན་དླེར་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་ནས་གང་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་རྒྱུ་ནྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརླེད་འདུག དླེ་
ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཁག་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་མཁན་དགླེ་བཤླེས་བ་མ་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དུས་རྒྱུན་དུ་གསུང་ཆོས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དླེ་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐགོ་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རླེད་སྙམ། ང་རང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་
ནས་ཉམ་ཐག་ཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་སླེར་གྱི་ངོས་ནས་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཉམ་
ཐག་ཅླེས་པའྱི་ཚགི་འདྱི་ཁགོ་པའྱི་ནང་ལ་མར་འཇུག་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡངོ་གྱི་མྱི་འདུག ཉམ་ཐག་ཉམ་ཐག་ཟླེར། ཉམ་ཐག་གྱི་
ལག་འཁླེར་ཞྱིག་ཡོད་ཚར་སོང་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་ PhD ཡྱི་ Degree ཡོད་པ་ལྟ་བུའྱི་སྤོབས་པ་འཁླེར་ནས་འགོ་རྒྱུ་འདྱི་
ངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་གང་ཡོད་པ་དླེ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཤླེས་ཡོན་
དང་གཅྱིག་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཕྱུག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོང་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་རྩདོ་གླེང་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆླེན་
པ་ོཡྱིན་དུས་དླེ་ཚརོ་ཆ་རླེན་མླེད་དུ་མྱི་རུང་བ་འདྱི་ཉམ་ཐག་ལག་འཁླེར་འཁླེར་ནས་ཕལ་ཆླེར་ང་ཚའོྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རག་
རྒྱུ་དང་འཐབ་རྩདོ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རྩ་བ་རང་ནས་བསད་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཟླེར་རྒྱུ་
འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འག་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཉམ་ཐག་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་པ་
རྣམས་ལ་སོར་མ་ོསྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་གམ། ཆྱིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཕན་མ་ཕན་བྱླེད་དུས་ཁངོ་ཚོར་དངསོ་སུ་ཁ་ཚ་དགོས་
གཏུགས་ཀྱི་ཕན་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཆ་རླེན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བཟང་དུ་གཏོང་སྐབས་ཆ་རླེན་བཟང་དུ་བཏང་བ་དླེས་ཉམ་ཐག་གནས་ལས་
གོལ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་ཉམ་ཐག་མང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག ཉམ་ཐག་ནང་ལ་འཛུལ་པ་ཡྱིན་ན་མང་པོ་རག་གྱི་འདུག་བསམས་ཏླེ་ཉམ་ཐག་
ནང་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ནང་སྱིད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་
ཕླེབས་སྐབས། མྱི་མང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཆགས་ཀྱི་རླེད་སྙམ། དླེ་ནས་ན་
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གཞོན་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་ཚ་ོང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གཅྱིག་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་
མུ་མཐུད་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། མྱི་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང། ཤུགས་ཆླེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་ ༡༠༠།༢༠༠ 
འཛུལ་པ་ཡྱིན་ནའང་དླེ་ཚོ་དངུལ་སད་རྒྱུ་དང་ཆ་རླེན་ཆ་ཚང་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། གསལ་བསགས་མང་པོ་བཏང་ཡང་
བཞུགས་མཁན་མླེད་པ་ཆགས་ཡོང་དུས་དླེར་ང་ཚོས་བཟ་ོཐབས་གང་ཡང་མྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་འཆར་
གནང་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་འབྱུང་བའྱི་
གནདོ་སྐྱོན་དང་གནོད་འཚ་ེཕོག་པ་དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟབ་སོང་རྱིགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་
པ་འདྱི་དངོས་ཡོད་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་རླེད་འདུག ཕལ་ཆླེར་ད་ལོ་ནས་ང་ཚོས་འགོ་བཙུགས་ཏླེ་ཟབ་སོང་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་
བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། མཉམ་འབླེལ་དང་སྱིག་འཛུགས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁྲོམ་རའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་མྱི་མང་གྱིས་མཐུན་རླེན་བཟོས་བཞག་པ་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Certified 
Branding ཆ་རླེན་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ཆླེ་ཆུང་ཙམ་ཞྱིག་རླེད་མ་གཏོགས། ང་
ཚསོ་སལོ་རྒྱུན་གྱི་ས་ོནམ་གྱི་ཐོན་སྐྱླེད་རྱིགས་ཕྱིར་བཙངོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལག་འཁླེར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལག་
འཁླེར་དླེ་རྱིགས་ང་ཚོས་ལ་ོནས་ལོར་ཕར་དུས་འགངས་བྱས་ནས་ཐོན་སྐྱླེད་གང་ཐོན་བཞག་པ་འདྱི་ Branding དླེའྱི་ཐགོ་ནས་
འཚོང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚོང་བསྒྱུར་ག་ཚོད་བྱླེད་ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་
གང་ལྟར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ལ་ོརླེའྱི་ལག་འཁླེར་གྱི་དོད་འབུལ་རྒྱུ་མཚནོ་པའྱི་མཐུན་གྱུར་ཆ་ཚང་ང་ཚསོ་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་རགོས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཐམ་པ་ཆ་ཚང་ལླེན་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ན། ཁད་ལས་པ་ཟུར་དུ་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་བཏང་ནས་དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ལྟར་དོན་དག་སོན་པ་གཅྱིག་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་ཏན་ཏན་དཔལ་ལྡན་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་དླེར་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་ནང་དླེའྱི་ཐོག་
ལ་ཏན་ཏན་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས་དླེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཞོན་སྐྱླེས་ལས་རྱིགས་ཐོག་
ལ་ད་ོསྣང་བྱླེད་མཁན་མང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་སྐྱླེད་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་
དླེ་ག་རང་ཞུ་ཆགོ་པ་བྱླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིམ་ལའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་
གནང་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གནང་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ལམ་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། གནས་
ཚུལ་དླེ་ཚ་ོབྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་སྐབས་ཐགོ་རང་ལ་ཡར་སྙན་སླེང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ཚགས་པར་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐགོ་
ནས་ཤླེས་པ་མ་གཏགོས་ཡར་ནས་སྙན་སླེང་ཞུས་པ་དླེ་འད་གང་ཡང་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གང་
ཁ་གསལ་གསལ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང་སྟླེ། གང་ལྟར་ངས་གང་ཤླེས་པ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་
ལ་གང་ཞུས་བཞག་པ་དླེ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བསྐྱར་དུ་མྱི་མྱིང་དང་ལ་ོཚད། དུས་ཚོད། ཆུ་ཚོད་སྐར་
མ་ཁ་གངས་ག་དུས་ Attempt བྱས་ཡདོ་མླེད་སགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་མཁླེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་
ང་ཚསོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་རྩད་གཅདོ་ཞུས་ནས་ལན་གསལ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་བྱླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་
ལ་ལས་ཤག་སགོས་ཀྱི་མཐུན་རླེན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོརླེད་འདུག མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་སྒུག་ཐ་ོསོགས་ཀྱི་ནང་སྒུག་མྱི་དགསོ་
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པའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཡང་དགངོས་བཞླེད་གནང་རྒྱུ་དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་བཀའ་གནང་
སོང། བོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་ཕླེབས་པ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་གོ་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཐོག་མ་ནས་ཐ་ོགཞུང་ལླེན་པའྱི་སྐབས་ལ་ནང་
མྱིའྱི་མྱི་འབོར་མང་ཉུང་ལ་དཔག་པའྱི་ཁང་པའྱི་རྒྱ་ཁོན་གྱི་ཚད་གཞྱི་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་གཡས་ལ་
དགོས་ཀྱི་འདུག གཡོན་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དླེ་འདའྱི་ཁྱིམ་ཚང་བཞྱི། ནང་མྱི་ལྔ་འད་འད་ཡྱིན་བསད་པ་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་ལྔ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ལྔ་དླེ་ནང་ཁུལ་རྒྱན་བརྒྱག་རྒྱུ་རང་རླེད་མ་གཏོགས་ཁླེད་རང་དང་པ་ོལླེན། ཁླེད་རང་གཉྱིས་པ་ལླེན་ཟླེར་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་
ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལས་བྱླེད་ཀྱི་ལས་ཤག་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གནས་རྱིམ་དང་འཇོག་ས་རྱིང་གྱི་ས་ོནས་ཁ་ོརང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོབ་མ་གཏོགས་སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་བ་གཅྱིག་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བྱ་རྒྱུ་
གང་ཡང་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས། སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་བའྱི་ལམ་ལུགས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གོས་
ཚགོས་ཐགོ་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གནང་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་ལས་ཀ་བྱླེད་བདླེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ཚིག་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ལྟའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ New York, New Jersey, Vermont བོད་མྱི་ཚོར་
མཇལ་འཕྲད་བྱུང་པའྱི་སྐབས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་སོབ་དླེ་
འད་གནང་པ་ཡྱིན་ཞླེས་དླེའྱི་ནང་ལ་འཁོད་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
འདྱི་ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༢ ནང་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད། ད་
ལྟ་ཨ་རྱི་རགོས་དངུལ་ USAID འདྱི་སླེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཤྱིང་ནགས་དང། མླེ་ཏགོ ཚལ་ཞྱིང། སྨན་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་དླེ་
འདའྱི་ལས་འཆར་གཅྱིག་སྤླེལ་གནང་ཡོད་བཅས་འཁདོ་འདུག དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། ལས་འཆར་དླེར་དངུལ་འབོར་ག་ཚདོ་
གནས་ཡོད་པ་རླེད། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་འདྱི། ལས་འཆར་འདྱི་རྒྱ་ཆླེ་ལོད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཤྱིང་ནགས་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཤྱིང་སོང་ག་ཚོད་
བཏབ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་དླེའྱི་ནང་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། དླེ་འད་གཅྱིག་ཧ་གོ་འདོད་བྱུང། སྱིར་བཏང་ལས་འཆར་གྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དླེ་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག མྱི་མང་ལ་ཚོང་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་དང་རང་ཁ་རང་
གས་ོཡོང་རྒྱུའྱི་དམྱིག་ཡུལ་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརླེན། ངས་ནང་སྱིད་ལ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་དླེ་
ལྟ་བུ་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་སྐྱ་ོབ་ོཆུང་ཆུང་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོཚ་ོལའང་ལས་འཆར་
འདྱི་ལྟ་བུ་དགོངས་བཞླེད་གནང་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། ངའྱི་དྱི་བ་ཐུང་ཐུང་གཅྱིག་ཡྱིན། དྱི་བ་དླེར་ལགས་ལན་
གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག མཐའ་བསོམས་དླེར་དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཕག་འབླེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ད་ལྟ་
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སྱིམ་ལར་བུ་མ་ོཆུང་ཆུང་ཞུ་དགོས་པ་རླེད། ལ་ོ ༡༠ བྱས་པ་ཞྱིག་ཕྲུ་གུ་རླེད། ཁ་ོརང་ལ་བཙན་གཡླེམ་བྱླེད་མཁན་གྱི་སྐྱླེས་པ་ལ་ོ 
༣༥ བྱས་པ་རླེད་ཅླེས་ག་ོདུས། དངསོ་གནས་བ་ོཕམ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དང་སྐྱླེས་པ་དླེ་དངོས་གནས་རབ་ཆླེན། ཞབས་འདླེན། དངོས་
གནས་དང་གནས་ཡག་པ་ོམླེད་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་གནང་པ་ཡྱིན་ཞླེས། 
ཚགས་པར་ནང་བཏོན་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་པ་དང་རྩད་གཅོད་གནང་པ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དླེ་
འདའྱི་ཐགོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ Zero Tolerance གནང་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། འདྱི་ཞུ་
འདདོ་བྱུང། དླེ་ལས་འཕྲསོ་པའྱི་ཁ་སྣནོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འགླེལ་བཤད་མང་པ་ོདཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་གནང་
བསྒྲུབས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་གསུམ་དླེར་ང་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་
རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདླེ་ལླེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདླེ་ལླེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དང་པ་ོའདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་གནད་དནོ་ནང་གྱི་
གནད་དནོ་རླེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་
དབུས་པའྱི་དྲུང་ཆླེ་དང་ལས་བྱླེད་རྣམ་པ་ཚང་མར་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་
ཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་དང་། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དགོས་འདྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་དླེའྱི་ནང་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་དུས་རྒྱུན་དང་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཚོར་སྣང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག་དན་རྒྱུའྱི་ཚརོ་སྣང་སྐྱླེས་རྒྱུ་འདྱི་བྱུང། དླེ་འད་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙ་ོགཙོས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། སྐབས་སུ་བབ་
པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དྱི་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་སྐུལ། ཕར་ཞུས་སོང་། དླེ་
བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གྱིས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་འགླེལ་བཤད་དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ག་ོཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག གསལ་བཤད་གནང་བསད་སོང། 
དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཡོད་བསད་པ་གཅྱིག་དླེའྱི་ནང་ལ་བསྡུས་བཞག་སོང། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ཀྱི་
ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཉམ་ཐག་བལྟ་སྐྱོང་ཐོག་ལ་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མང་དུ་མང་དུ་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དངོས་གནས་དང་གནས་བྱས་
ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ཐུགས་རླེ་བཀའ་དྱིན་གྱི་མྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཉམ་ཐག་མླེད་ཟླེར་རྒྱུའྱི་
སྤབོས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་
གྱིང་ལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་དང་བདླེ་སྐྱྱིད་སར་གསའོ་ིས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་
འཛམོས་དུས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་མླེད་ཟླེར་རྒྱུའྱི་སྤབོས་པ་སྐྱླེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ལས་དགོས་
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ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཉམ་ཐག་གྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཚུད་ཚུད་ཡར་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བྱ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་
ཅླེས་ངས་དླེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞུས་མོང་ཡོད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཉམ་ཐག་ནང་ལ་མང་པ་ོབསླེབས་བསད་ཀྱི་
འདུག་ཟླེར་ན། ཉམ་ཐག་གྱི་ཨང་གངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ། འཕྲོད་བསྟླེན་སྨན་བཅོས་ལ་
ཕན་ཐགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངླེས་པར་དུ་ཉམ་ཐག་ནང་ལ་སླེབ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཉམ་ཐག་མྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཤུགས་ཆླེན་
པོས་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་རླེད་འདུག དླེ་ཚ་ོགས་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས་ཆ་རླེན་
བསྐྲུན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལའང་འགྱུར་བ་གཅྱིག་བཏང་ན་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རླེད་ཅླེས་ངས་དླེ་འད་ཞྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང། 
དླེ་བཞྱིན་གོང་སླེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱི་འགན་འཁུར་ནས་ལས་ཀ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོབྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་མཁླེན་གྱི་ཡོད་དམ་མླེད་ངས་མྱི་ཤླེས་ཏླེ། གང་ལ་གང་
འཚམ་མཁླེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད་སྙམ། དཔླེར་ན། གོང་སླེའྱི་ནང་ལ་ལམ་ཁ་བཟ་ོརྒྱུ་སོར་མ་ོའབུམ་ ༨༠།༩༠།༡༠༠ དླེ་འདའྱི་འག་ོསོང་
བཏང་ནས་གོང་སླེའྱི་མྱི་མང་རང་གྱིས་ཞལ་འདླེབས་བསྡུ་རུབ་དང་དླེ་འད་བཟ་ོབསད་པ་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་དླེ་ཚའོྱི་
ནང་ལ་མང་པ་ོཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ཚོར་ངས་དླེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་དླེའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་བསགས་བརོད་ཞུ་
དགོས་རྒྱུ་དང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་རླེད། ལུང་པ་དླེས་འགན་དླེ་སོ་སོའ་ིའཁླེར་ནས་ལས་ཀ་བྱླེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་
འདུག དླེ་འད་རླེད་མ་གཏོགས་ཚང་མ་མྱི་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་བརླེན་ན་མ་གཏོགས་ས་ོསོའ་ིརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བྱླེད་མ་ཐུབ་པ་དླེ་འད་
རླེད་མྱི་འདུག འགན་འཁུར་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་འཁུར་ནས་ལས་ཀ་བྱླེད་བསད་ཀྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་གས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་
དང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བསགས་བརདོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེར་དཔླེ་བལྟས་ནས་མ་འོངས་པར་དླེ་དང་དླེ་འད་བའྱི་མང་པ་ོཡོང་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གནད་དོན་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་ནས་དླེ་འདའྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གང་ཡྱིན་ན་མྱིད་ན་མྱིའྱི་བསམ་བ་ོལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱིའྱི་བསམ་བ་ོལ་འགྱུར་བ་
ཞྱིག་གཏངོ་མ་ཐུབ་ན་ཚང་མ་བསམ་བརོ་རག་ལས་འག་ོཡྱི་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ། དཔླེར་ན། འཕྲུལ་བཟ་ོཁང་དླེ་
ཚ་ོནང་ལ་ལས་ཀ་བྱླེད་མཁན་གཞོན་སྐྱླེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། འཕྲུལ་བཟ་ོདླེ་ཚ་ོཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་བཀའ་
སོབ་རབས་དང་རྱིམ་པ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤླེས་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་བྱླེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། གཞོན་སྐྱླེས་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོཡོད་ནའང་བྱླེད་
མཁན་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཡང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ནས་སོབ་སོང་མུ་མཐུད་ནས་མ་ཕྱིན་པར་སོད་མཁན་དླེ་འད་ཡང་སྱི་ཚགོས་
ནང་ལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོཚ་ོའཕྲུལ་ལས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ལས་ཀ་བྱླེད་པར་ཡོང་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག 
དླེ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཀྱི་སོན་ལ་བཀའ་བོན་དང་དླེ་འདའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཕླེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཞུས་
བསད་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ལས་བྱླེད་ལ་གཟླེངས་རགས་གནང་གྱི་འདུག དླེ་བཞྱིན་འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་དང་
གནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་འཁུར་ནས་ལས་ཀ་བྱླེད་མཁན་གྱི་མཁས་པ་དླེ་ཚོར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆླེ་མཐོང་གྱི་གཟླེངས་
རགས་ཤྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་འཛནི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་ཚོས་གཅྱིག་ཕན་གྱི་མླེད་འགོ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆླེ་བཀའ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ང་ཚསོ་ཐབས་ཤླེས་ཞྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེ་འདའྱི་གནང་ཐབས་ཡདོ་ན་གལ་འགངས་



25 
 

ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྐོར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གསུངས་སོང། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཚང་
མ་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་ཤླེས་མཁན་གྱི་མྱི་དླེ་འད་རང་རང་ཞྱིག་
འཛམོས་ནས་ག་ོབསྡུར། གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་ན། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལག་བསྟར་བྱླེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རླེན་ལ་ཧ་ཅང་
གྱི་ཐག་ཉླེ་བོ་ཆགས་ཀྱི་རླེད་སྙམ། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ས་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་མ་ཤླེས་མཁན་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་
འཛམོས་ནས་མཁས་དབང་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མ་རླེད། འདྱི་གཞན་པ་བརྩམ་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་སླེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེར་དཔག་པའྱི་གོ་བསྡུར། གོས་བསྡུར་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག རྩ་བའྱི་དླེ་འད་གནང་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཡྱི་མླེད། བག་ོགླེང་དང་གང་ལྟར་ཏོག་ཙམ་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ་ཡྱིན་ནའང་། 
མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གཅྱིག་དང་དངོས་གནས་དང་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག ད་ལྟ་ཕན་ཆད་དླེ་འད་བྱླེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནོད་སྐྱོན་
ཏན་ཏན་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རླེད་སྙམ། ས་ཁང་གྱི་དཔླེར་ན། ང་ཚོས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱླེད་དགསོ་འདུག ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་སྙན་སླེང་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་བྱླེད་སའྱི་ས་གནས་དླེའྱི་སྱིག་གཞྱི་དླེ་གནས་ཡུལ་མངའ་སླེའྱི་
ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རླེད་མ་གཏོགས། རླེས་མ་ཁོའ་ིརྒྱ་གར་གྱི་ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ཁ་མཆུ་རྒྱག་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་བཅས་པ་སྐོར་སྲུང་བའྱི་ཉླེས་བརྡུང་རག་གབས་བྱླེད་པ་དླེའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་བྱུང་བསད་ཡོད་
པ་རླེད། ང་ཚོས་མྱིག་གྱི་མཐོང་བསད་ཡོད་པ་རླེད། བྱས་ཙང་དླེ་ཚོ་གང་རླེད་ཟླེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ། 
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ལག་བསྟར་བྱླེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རླེན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མ་བསླེབས་པར་ས་ོསོའ་ིརྣང་བ་དག་
ནས་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོབསད་པ་དླེས་སྐྱནོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང། རྒས་གས་ོཁང་སྐོར་ལ་གང་ལ་གང་
འཚམ་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་དླེ་ཚ་ོཡག་པ་ོབརྒྱབས་ཡོད་པ་རླེད། འཆར་ཅན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་
རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། སྐར་མ་གཉྱིས་འདྱི་གོག་ཆད་པའྱི་དུས་ཚདོ་དླེ་ཡྱིན་ས་རླེད། སྐར་མ་གཉྱིས་
ཡང་བསྐྱར་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་བདླེ་ལླེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདླེ་ལླེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དླེ་འད་བྱླེད་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་རྒས་འཁོགས་ལ་གཡོག་མཁན་
གྱི་ལས་བྱླེད་ཉུང་དགས་པའྱི་སྐྱོན་ཞུས་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལས་བྱླེད་མང་དུ་ངླེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། ཁང་པ་དང་གཞན་པ་དླེ་ཚོ་རྱིག་པོ་གང་ཡོད་པ་ཡོད་ནའང་དཀའ་ངལ་རྒས་འཁོགས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས།  རྒས་
འཁོགས་ཕ་གྱིར་འཕྲད་དུས། རྒས་འཁོགས་ལ་གཡོག་མཁན་གྱི་མྱི་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། RTC 
སྐོར་ལ། RTC འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ས་ཆ་དླེ། བདག་དབང་འདྱི་མོན་ག་ོརླེད། ཀ་ོལླེ་གལ་རླེད། ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ Bulb 
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དང་ Group དླེ་འད་ལ་སད་བསད་འདུག དླེ་འད་སོད་ཡོད་དུས་མངའ་སླེའྱི་ནང་ལ་མཐུན་རླེན་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་མྱི་ཚང་རླེ་
རླེར་མྱིང་འཁླེར་ནས་ Number དླེ་འཁླེར་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ Group ཀྱི་ Number 
དླེ་འཁླེར་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་དུ་དགངོས་བཞླེད་གནང་དགསོ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ཞྱིང་ཁ་འདླེབས་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་སྟོན་འབས་ད་ལྟ་འབས་ལྡན་ཤྱིང་
ནགས་འདླེབས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དླེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་ས་རླེད། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག དླེར་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔླེར་ན། ང་ཚོ་སླེལ་ཀོབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཤྱིང་སོང་འདླེབས་རྒྱུ་དང་ Coffee དླེ་བཞྱིན་གྱི་ 
Paper དླེ་བཞྱིན་གྱི་ཨམ། དླེ་འདའྱི་ Coconut མང་པ་ོཞྱིག་འདླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་འག་ོཡྱི་འདུག 
འདྱི་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་རོགས་སྐྱོར་དང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་
མཐུན་རླེན་བཟང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངླེས་པར་དུ་ཨ་ཤོམ་དང་ལྱིམ་ཇ་འདླེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། མྱི་མང་གྱི་འཚ་ོ
བ་དང་ལྟ་ོགོས་འདྱི་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་འདུག་ལ། དླེའྱི་བཟ་ོགྲྭ། དཔླེར་ན། Juice Factory རྱིགས་གསར་
རྒྱག་བྱླེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཤྱིང་སངོ་གྱི་འབས་བུ་དླེ་ཚ་ོབླེད་སདོ་བཏང་ས་དང་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་རགོས་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། 
སྐར་མ་གཅྱིག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཉྱིས་འཐལོ་པ། སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དླེ་བྱླེད་ཡངོ་དུས་ཕྱུགས་
བཟོའ་ིཐོག་ལ་ལོ་གཞོན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་དང་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ་ད་ལྟ་
བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་མཁླེན་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ལྷ་ོཕོགས་ལ་གཞོན་སྐྱླེས་མང་པ་ོཞྱིག་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབས་ནས་དླེ་
ལྟར་གནང་དུས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ནུས་ཤུགས་ཆླེ་རུ་བཏང་ནས་ད་དུང་དླེ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་དང་གྲུབ་
འབས་ཡོང་ས་རླེད ད་ལྟ་ཆ་ཚང་ཞུ་ཐུབ་མ་སངོ། རླེས་ལ་སྐར་མ་ཁ་ཤས་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་
འཆར་ཟླེར་བའྱི་ནང་ལ་ཤྱིང་སྣ་འདླེབས་འཛུགས་མང་པ་ོགནང་འདུག ཤྱིང་སྣ་དླེ་ཚོ་གང་དང་གང་རླེད། དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་
ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད་འདུག འདྱི་དླེ་རྱིང་འཕྲལ་དུ་ངས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟླེ་དླེའྱི་གངས་ཐ་ོནང་ལ་ཤྱིང་གྱི་སྣ་ཁ་ག་
ཚོད་རླེད་འདུག ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆླེར་འབས་ལྡན་དང་འབས་མླེད་ཤྱིང་སྣ་
འདླེབས་འཛུགས་དླེའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆླེར་ཤྱིང་ཏོག་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་གངས་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དག་
བསོམས་པའྱི་གང་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ། གཞྱིས་ཆགས་ཟླེར་ནའང། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་རླེད། ཤྱིང་སྣ་ 
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༩༨༡༣༢ ཙམ་འདླེབས་འཛུགས་བྱས་འདུག དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་མླེད་ངས་དབྱླེ་སླེལ་བྱས་ནས་ཟུར་དུ་
འབུལ་ཆོག་པ་བྱླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདླེབས་འཛུགས་བྱས་བཞག་པའྱི་མ་གྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཞྱིས་ཆགས་
གཞན་ལའང་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྩྱིས་ཡོད་དམ་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད་འདུག ད་ལྟ་འདླེབས་འཛུགས་བྱས་བཞག་པར་གཞྱིས་ཆགས་
ནང་ལ་འབས་བུ་ཡོད་པའྱི་ཤྱིང་སྣ་དང་འབས་བུ་མླེད་པའྱི་ཤྱིང་སྣ་མ་འད་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་ཡོད་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ལའང་རང་བཞྱིན་བརྡ་ཁབ་གཏོང་
དགསོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཀྱི་རླེད་སྙམ། དླེ་ནས་སྱིམ་ལའྱི་བུ་མ་ོན་གཞནོ་གྱི་སྐརོ་ལ་རླེད་འདུག དླེའྱི་
གོང་དུ་ཆ་ཚང་གཅྱིག་གསལ་བཤད་གང་ཤླེས་ཤྱིག་ཞུས་ཡོད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བསྐྱར་དུ་མཁླེན་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་གྱིན་གོང་དུ་
ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བསྐྱར་དུ་རྩད་གཅདོ་ཞུས་ནས་དླེའྱི་ཡངོ་རླེན་ཡངོ་སྟངས་གང་འད་རླེད་འདུག་གམ་ཆ་ཚང་ཟུར་དུ་སྙན་སླེང་
ཞུ་ཆགོ་པ་བྱླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་།།ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསླེང་
ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞག་པའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགླེང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག མུ་
མཐུད་ནས་གསུང་རགོས། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱླེད་ཀྱི་ལས་དོན་བྱླེད་ཕོགས་
དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསྟོད་བསགས་དང་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཉམ་
ཐག་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་བཀའ་གནང་སོང་། བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་རང་
སླེར་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཆ་མཚནོ་ནའང་ཉམ་ཐག་རྱིགས་གང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཀང་། གོང་
དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཉམ་ཐག་གྱི་དཀའ་ངལ་གསལ་རྒྱུའྱི་དནོ་དུ་ཆ་རླེན་བཟང་དུ་བཏང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཉམ་ཐག་མང་དུ་འག་ོ
བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སར་ཡང་མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་བ་ོལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
ཡང་ན་ཆ་རླེན་སོད་ཕོགས་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་སོགས་རྱིམ་པས་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སླེང་ཞུས་
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ནས་ཐབས་ལམ་ག་རླེ་འཚལོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་
འཕྲུལ་རྱིགས་ཀྱི་སླེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་་རྩླེ་ཕུད་རྱིགས་བྱླེད་
མཁན་རྱིགས་ལ་གཟླེངས་རགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ Pune ལ་ཟླ་བ ༦ ནས ༩ བར་ཟབ་
སོང་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་འབྱོར་བའྱི་རླེས་སུ་ཁོང་ཚོས་འཕྲུལ་
རྱིགས་བཟ་ོགྲྭའྱི་སླེ་ཚན་ནང་ལ་གཟླེངས་སུ་ཐནོ་པའྱི་ལས་དནོ་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་དླེར་དཔག་པའྱི་གཟླེངས་
རགས་ག་འད་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་མྱིན་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་ཤླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དངོས་སུ་ལག་ལླེན་
བསྟར་ཕོགས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། སྱིར་བཏང་ས་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གང་
ཡང་ག་ོམ་ཚདོ་ནས་ང་རང་ཚསོ་འདྱིར་གསོ་ཚགོས་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ས་ཁང་
གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་ཚུལ་མཁླེན་ཐུབ་མཁན་གཅྱིག་ང་
རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་འད། དླེ་འད་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ས་ཆ་བོགས་མར་གནང་བ་དླེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཕན་ཐོགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ས་རླེད་སྙམ། དླེ་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་འདྱི་གནད་འགག་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཆགས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱིས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་ཕལ་ཆླེར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཚར་བའྱི་རླེས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ཤར་
ཙམ་ལ་ད་ཡོད་ས་གནས་ཁག་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། སྨན་ཞབས་པ་གཉྱིས་ལ་ཀ་སྦུག་ས་གནས་སུ་ཉྱི་མ་ 
༥།༡༠ ཅམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ། རྒས་གས་ོཁང་རང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་མཁས་ལས་པའྱི་མྱི་སྣ་དླེ་འད་གདན་ཞུ་བྱས་ནས་ཟབ་སངོ་
ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུར། ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བང་སྱིགས་ཡོད། དླེ་འད་སོང་ཙང་། ༡༠ པའྱི་ཚེས་ཤར་ཙམ་ལ་ང་ཚསོ་འག་ོའཛུགས་
ཐུབ་ཀྱི་རླེད་སྙམ། ཀ་ལྱིམ་པོང་ལ་ཚུགས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གཙ་ོབོ་གང་རླེད་ཅླེས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་རྒས་
གསོ་ཁང་ ༡༤ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གསོལ་ཐབ་ནས་བཟུང་སྟླེ་གཙང་སྦྲ་དང་། རྒས་འཁོགས་ཚོར་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་སྟངས་
སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཀ་ལྱིང་པོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་སྐོར་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་ནང་སླེང་
གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ནྱི། ད་ལྟ་རྒས་གསོ་ཁང་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་རྩླེ་ག་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་ཡ་གྱིར་ཚུགས་
དགསོ་རྒྱུ་ནྱི་ད་ལྟ་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛནི་དང་། སྨན་ཞབས་པ་ཚ་ོཡ་གྱིར་ Laptop སོགས་འཁླེར་ནས་ཟབ་སོང་འབུལ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། མྱིག་བལྟས་ནས་ཞོགས་པ་ཡར་ལང་ནས་དགོང་མོ་མ་ཉལ་བར་ཡ་གྱི་ལས་ཀ་གང་འད་གནང་གྱི་འདུག 
གཙང་སྦྲ་གང་འད་བྱླེད་ཀྱི་འདུག རྒས་འཁོགས་ཚོར་གཡོག་གང་འད་རྒྱུགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོམཐོང་བའྱི་ཐོག་ལ་རྒས་གས་ོཁང་
རང་གྱི་ཐོག་ལ་དླེ་ས་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་མཁན་གྱི་ཁད་ལས་མྱི་སྣ་ ༢།༣ ཙམ་ཞྱིག་ས་གནས་ནས་གདན་འདླེན་ཞུས་ནས། 
ཕུགས་ལ་གང་མཐོང་བ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱླེད་ཐུབ་རྒྱུར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུར་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་བསྱིགས་
ཡོད། དླེ་འད་བྱུང་བའྱི་མཚམས་ལ་ཏན་ཏན་ད་ཡོད་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་གང་ལ་གང་འཚམ་
འག་ོཐུབ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེར་དཔག་པའྱི་ལས་བྱླེད་མང་རུ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ན་ནྱིང་དཔླེར་ན། ངས་
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གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ལས་བསོམས་ཤྱིག་སྙན་སླེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་ཁུལ་རླེ་རླེའྱི་ནང་ལ་རྒས་འཁོགས་ ༨།༩ མ་གཏོགས་མླེད་པའྱི་
ནང་ལ་ལས་བྱླེད་ ༤།༥ ཉར་རྒྱུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་ས་ཐག་ཉླེ་འབླེལ་མཚུངས་ཀྱི་རྒས་གས་ོཁང་གཅྱིག་གྱི་ནང་
ལ་ཕར་ཟླ་བསྱིལ་ནས། ལས་བྱླེད་ཕྲན་བུར་མང་དུ་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། གང་ལྟར་གང་ཡོད་པ་འདླེ་གངས་འབོར་གཅྱིག་
ཡོད་ཟླེར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ཡང་ནང་ཁུལ་དུ་མང་ཚོགས་ཐོག་ནས་འདོད་པ་ཡོད་མླེད་སོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོགླེང་མོང་། ས་གནས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་
ནས་ཤོག་ཐོག་ལ་ཡྱི་གླེ་རྱིག་པ་ོའད་བཏང་། གོས་ཚོགས་ནང་ཕལ་ཆླེར་འབྱོར་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་། སྐབས་རླེ་དླེ་འད་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་དུས། ང་ཚ་ོཤར་བསྐྱོད་བྱླེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ RTC ས་ཐོབ་ལག་འཛིན་ཕུལ་ཡོད་པ་
རླེད། འདྱི་ངས་ Group གྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཅྱིག་ཕལ་ཆླེར་ཤླེས་རོགས་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། གལ་སྱིད་འདྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིམྱིང་ཐགོ་ལ། དཔླེར་ན། ད་ལྟ་ཨ་ོརྱི་ས་ལྟ་བུ་ཆ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དཔླེ་མཚོན་ཞྱིག་སང་ཉྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟླེང་འབུལ་ཆོག་པ་བགྱིས། དླེའྱི་ནང་ལ་མངའ་སླེ་
གཞུང་གྱི་མྱིང་རགས་དང་ Bar Code ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་མྱིང་དང་ཁང་ཨང་། ཕ་མྱིང་། ས་ཆའྱི་ Survey number 
དང་། Plot number ག་རླེ་ཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་འཁདོ་པ་ཞྱིག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་སྤུས་དག་པ་ོཡོད་པ་ད་ལྟ་ལླེན་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཡོད། 
དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ Card system རང་བཟོས་ནས་ཞྱིང་པ་ས་ོསོའ་ིམྱིང་ཐགོ་ལ་དླེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་བསྐྱར་
དུ་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དླེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཨ་ཤོམ་དླེ་ཕལ་ཆླེར་དྲུག་ཅུ་རླེ་གངས་ནང་གཞྱིས་
ཆགས་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་ང་ཚོས་འདླེབས་ལས་བྱླེད་བཞྱིན་པའྱི་ཨ་ཤོམ་འདྱི་ཁ་སང་གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
སྙན་སླེང་ཞུས་ཡོད་དན་སོང་། འདྱི་བྱ་ལྟོར་སད་རྒྱུ་ཨ་ཤོམ་རླེད། བྱ་ལྟ་ོལ་སད་རྒྱུའྱི་ཨ་ཤོམ་འདླེབས་ལས་བྱླེད་རྒྱུ་དང་མྱི་བཟའ་
རྒྱུའྱི་ཨ་ཤོམ་འདླེབས་ལས་བྱ་རྒྱུ་གཉྱིས་ལས་ཀ་དང་འགོ་སོང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རླེད། ཐོན་བབས་འདྱི་མྱིའྱི་བཟའ་རྒྱུའྱི་ཨ་
ཤོམ་འདྱི་གོང་ཆླེ་བ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལ་ོཀ་ོལླེ་གལ་དུ་ཞྱིང་ཁ་ཨླེ་ཀར་ ༥༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཚདོ་ལྟ་བྱས་ནས་ག་ཚདོ་
ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་སྤུས་དག་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱིག་དཔླེ་བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
རླེད་སྙམ། དཔླེར་ན། ཞྱིང་ཁ་འདླེབས་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འབས་བུ་ཡོད་པའྱི་ཤྱིང་སྣ་དང་འབས་བུ་མླེད་པའྱི་ཤྱིང་སྣ་སྣ་
ཚགོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཐནོ་འབབ་བཟང་བའྱི་ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་ག་འད་འག་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག ང་ཚསོ་མཁས་ལས་པ་ཆ་ོནས་
སོབ་སྟོན་ཞུས་ཏླེ། ང་ཚསོ་ལས་འཆར་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱུགས་གས་ོཁང་རྒྱ་སྐྱླེད་གཏང་རྒྱུ་དང་། ནུས་ཤུགས་
ཆླེ་རུ་གཏང་རྒྱུ། འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ཨ་རྱིའྱི་ལས་འཆར་དླེ་ཚའོྱི་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པ་ོཡོད། ཕྱུགས་གས་ོདླེ་ཤུགས་ཆླེན་
པ་ོབཟ་ོདགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་གཙ་ོབ་ོནྱི་ས་ཆ་བླེད་མླེད་དུ་མང་པ་ོལྷག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ས་ཆ་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བ་ཕྱུགས་
ཀྱི་ཕྱུགས་ལྟ་ོབཟ་ོརྒྱུ་མཚོན་པའྱི། བླེད་སོད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱླེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔླེར་ན། ད་ལྟ་སླེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་
གསར་རྱིང་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕྱུགས་ལྟ་ོསླེར་ས་ོསོས་བཟ་ོབཞྱིན་པ་དླེ་འད་གང་ལ་གང་འཚམ་འདུག དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལྟ་སྐོར་
བྱ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁ་ོཚ་ོལས་ཀ་བྱླེད་མཁན་གྱི་སླེམས་ཤུགས་དླེ་ཚ་ོདངོས་གནས་དང་གནས་ཡག་པ་ོའདུག ང་ཚོས་ཕྲན་བུའྱི་མཐུན་
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འགྱུར་སརོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་བསྐྱླེད་གཏང་རྒྱུ་དང་། ཐནོ་བབས་ཆླེ་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་སླེམས་ཤུགས་
ཧ་ལས་པའྱི་ཆླེན་པ་ོའདུག དླེ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་དང་དླེ་བཞྱིན་ཤར་ཕོགས་གྱིང་ཕྲན་གྱི་ནང་ལ། དཔླེར་ན། ཕྱུགས་གས་ོཁང་
སྤུས་དག་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་ལ་སངོ་བརྡར་ཟླ་བ ༡།༢ དླེ་འད་གཞུང་གྱིས་འག་ོསོང་གཏང་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ང་ཚསོ་
དགོངས་པ་བཞླེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ད་ོབདག་ས་ོསོ་ལའང་དླེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དླེ་འད་གང་མང་མང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོར་ས་
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ཁྲོམ་ནས་ཉ་ོནས་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སད་ནས་འཐུང་བསད་རྒྱུ། དླེ་ཚའོྱི་རྱིགས་ལ་སྱིར་བཏང་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞླེས་པ་ཡྱིན་
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འབླེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཡོང་གྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ནང་ཁུལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བ་ཕྱུགས་འ་ོམའྱི་ཐནོ་སྐྱླེད་རྣམས་བ་ཕྱུགས་ཀྱི་འ་ོམ་རང་
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འགྱུར་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཚར་བ་རླེད།།ཡྱིག་གཟུགས་མང་པ་ོབསླེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།།དླེ་ལས་སྟབས་བདླེ་བ་མང་པ་ོ
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བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་བཀའ་བཞླེས་བཟང་པ་ོགནང་སོང་།།འདྱི་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།དླེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིར་ལ་ལྱི་ལྱི་
གོང་སླེ་རླེད།།སླེལ་ཀོབ་ལ་གསར་འབྱརོ་སོད་ཁང་གསར་བསྐྲུན་བྱས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རླེད།།དླེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ག་ོཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ལྡྱི་ལྱི་རླེད།།སླེ་ར་ལྡུན།།ད་ལྟ་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་རླེད།།མོན་གོ།།མཚ་ོཔདྨ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕྲན་བུའྱི་དགོངས་བཞླེད་ཤུགས་ཆླེ་ཙམ་
བཞླེས་ནས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལོ་ཡུན་ནང་ལ་སོད་ཁང་གསར་བསྐྲུན་ཞུ་ཐུབ་པའམ་ཡང་ན་ཁོང་ཚོར་སླེམས་པ་ཆགས་
ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་རླེད།།ཡང་ན་ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱུ་རླེད།།དླེ་འདའྱི་ལས་འཆར་ཏགོ་ཙམ་སྱིག་ཐུབ་རྒྱུར་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞླེས་
རགོས་གནང་ཞླེས་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དླེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདས་པའྱི་ཟླ་བ་ནང་ལ་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཕོགས་བསྐྱདོ་
སོང་བ་རླེད།།ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ངླེད་རྣམ་པ་གཉྱིས་འག་ོས་དླེ་ཀ་ོལླེ་གལ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད།།ཀ་ོལླེ་གལ་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་
བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན།།གོང་སླེ་ཁག་།༢༢།འདུག།ས་ཞྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་རླེད།།གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཆགས་སྟངས་རླེད།།དླེ་སནོ་
གཞྱིས་ཆགས་མང་པོའ་ིནང་ལ་འགོ་མོང་ཡོད་དླེ། གཞྱིས་ཆགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།།དླེ་ཡྱིན་
དུས་གཞྱིས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་ཡ་རབས་ཞྱིག་འདུག།ཁ་ོཚོས་ཞྱིང་ས་འདླེབས་ལས་མཚོན་པའྱི་ང་ཚ་ོདུས་ཚོད་དླེ་རང་ལ་མར་འགོ་
ཡོང་དུས།།མང་བ་ཞྱིག་ཞྱིང་ཁ་འདླེབས་ལས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དླེ་འཁླེལ་བསད་ཀྱི་འདུག།དླེ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་དླེ་འད་
མང་པ་ོམཐོང་རྒྱུ་འདུག།དླེ་ཡྱིན་དུས་སླེམས་པ་དགའ་བ་ོབྱུང་།།ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་ཞྱིང་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ནང་དུ་སྐྱླེས་ཡོད་དུས།།
དླེ་འད་མཐོང་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་བོ་ཉླེ་བོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།དླེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམས་པར་རྩ་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཞྱིང་ས་འདྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་བོགས་མ་གཏོང་ཆོག་གྱི་མླེད་ཟླེར་ནས་ཕལ་ཆླེར་བཀོད་ཁབ་ཞྱིག་
ཕླེབས་ཡོད་པ་འད།།དླེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ཚོགས་འདུ་ནང་ལ་འཆད་སྟངས་བྱས་ན།།ཁ་ོརང་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་།
༩༩།དང་གངས་ཆུང་།༩།ཡྱིས་ཞྱིང་ས་འདླེབས་ལས་བྱ་རྒྱུ་ཐོག་ཁས་ལླེན་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་གསུང་གནང་སོང་།།དླེ་ཚོར་ང་ཚོས་
བསགས་བརོད་ཞུས་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ཞྱིང་ས་འདླེབས་ལས་བྱླེད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་འད་ཡོད་པ་འད།།
འདྱི་ཚོར་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱླེད་དགོས་པ་རླེད་ཟླེར་ནས་གསུངས་སོང་སྟླེ།།ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་
བྱུང་མ་སོང་།།ཡྱིན་ནའང་མ་གྱིར་ཞྱིང་ས་འདླེབས་ལས་བྱླེད་ཡོང་དུས་ཞྱིང་ས་འདླེབས་ལས་བྱ་རྒྱུར་མཐུན་རླེན་ལྟ་བུ།།ང་ཚོས་
སྐྲུན་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་།།དླེའྱི་འགོག་རླེན་འད་ག་རླེ་ག་རླེ་ཐུག་གྱི་འདུག།དླེ་སླེལ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རླེན་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་
བཞླེས་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག།ག་རླེ་ཟླེར་ན། མངའ་སླེའྱི་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་འབུམ།༣༠།ཡས་མས་ཤྱིག་
ཕལ་ཆླེར་ངས་ནོར་མླེད་ན་དླེ་འདའྱི་རོགས་རམ་ཞྱིག་རག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིང་སར་རྱི་ཕག་རླེད།།གང་ཆླེན་རླེད།།དླེ་འད་འཛུལ་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་ཆླེད་དུ་ས་དོང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བྲུས་འདུག།དླེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་པ་ོབྱུང་འདུག།ང་ཚ་ོཞྱིང་ཁ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།།སྐབས་
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དླེར་ང་ཚོའྱི་བོད་པ་ནང་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སོག་པ་བཏབ་འདུག།ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་ལ་སོག་པ་འཐུ་བསད་ཀྱི་འདུག།ཁ་ོརང་ཕག་གྱིས་ཐལ་
མོར་སར་ནས། འདྱིར་ང་ཚོས་ས་དོང་བྲུས་པ་འདྱིའྱི་ཧ་ཅང་ཕན་པ་ོབྱུང་།།རྨ་བྱས་ཏོག་ཙམ་གནོད་ཀྱི་འདུག་སྟླེ། རྨ་བྱས་གནོད་
ནའང་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཟླེར་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་གང་ཆླེན་དང་རྱི་ཕག་དླེ་ཚོས་སྐྱོན་གནད་འདྱི་ཤུགས་ཆླེ་བ་འདུག་ཟླེར།།ས་
དོང་དླེ་ཚ་ོཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཟླེར་གྱི་འདུག།དླེ་ལྟར་ཡང་ད་ལྟ་ཆ་ཚང་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་མྱི་འདུག།ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་ས་
དོང་བྲུ་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཀྱི་འདུག།དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དླེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་ཡོང་དུས།།ནང་སྱིད་ལ་ཡར་ལས་འཆར་
ཕུལ་ཡོད་ཅླེས་གསུང་གྱི་འདུག།དླེ་ཡྱིན་དུས་ལས་འཆར་དླེ་རྱིགས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་བསླེབ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་
འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དླེ་ནས་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་སྐོར་རླེད།།RTC ང་ཚའོྱི་སྐབས་དླེར་གཞུང་མོལ་ཚགོས་འདུ་རླེད།།མང་ཚོགས་
ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱིའྱི་ཐོག་གླེང་སོང་བྱུང་སོང་།།གླེང་སོང་བྱུང་ཡོང་དུས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་ལན་འདླེབས་གསལ་
བཤད་གནང་སོང་།།དླེ་ནས་འབླེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁླེད་རྣམ་པར་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་རག་ཡ་
ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རླེད།།Karnataka མངའ་སླེའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཆླེ་ཁག་ལྔ་ཡདོ་པ་རླེད།།དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ ༢།༣།ཞྱིག་ལ་རག་ཚར་བ་རླེད།།དླེ་ཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོར་རག་ངླེས་ཅན་རླེད་ཟླེར།།ཡྱིན་ནའང་ཤྱིང་ནགས་དང་ས་
འབླེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་ཕ་གྱིར་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱླེད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ལྷག་བསད་མླེད་ན་ཟླེར། 
ང་ཚསོ་ལན་དླེ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན།།དླེའྱི་རླེས་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་ཡང་ནན་པ་ོབྱས་ནས་མངགས་པ་ཡྱིན།།ལྷག་པར་དུ་ལྷ་ོསྱི་
ལས་ཁུངས་ལའང་ང་ཚོས་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ཡྱིན་ཏླེ། ཕལ་ཆླེར་གཅྱིག་བྱས་ན་དླེ་རྱིང་སང་ཉྱིན་རག་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད།།དླེ་རག་མླེད་
ན་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཕ་གྱིའྱི་ས་ཐ་ོ
ལག་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།།སོ་ནམ་འདླེབས་ལས་ག་རླེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོན་ཡོན་འདྱི་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཆག་ཡང་
འདུག།སོན་ག་རླེ་བཏབ་པ་ཡྱིན་ན།།ཞོག་ཁགོ་བཏབ་པ་ཡྱིན་ན།།ཞོག་ཁགོ་འདླེབས་རྒྱུ་ཀྱི་ལ་ོགཅྱིག་ལ་སོར་མ་ོ།༥༠།ཡྱིན་ན་།༢༥།
ཆག་ཡང་འདུག མ་ཟད་སྟོན་ཉླེས་ཤོར་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྟོན་ཉླེས་ཤོར་བའྱི་ཁ་གསབ་དླེ་མངའ་སླེའྱི་གཞུང་ནས་རག་གྱི་འདུག།ང་
ཚོར་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མླེད་ན་དླེ་ཚོ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ས་མྱི་འདུག།ང་ཚོ་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་
གནང་ན་མ་གཏོགས་མངའ་སླེ་ནས་རག་རྒྱུ་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག།དླེ་ཡྱིན་དུས་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་
གྱི་ཐགོ་ལ་ད་དུང་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཤུགས་བརྒྱབས་ནས། ཁ་ོཚའོྱི་ལག་པར་རག་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོའདུག།རྒྱུ་མཚན་ག་
རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན།།ང་ཚོ་ཕལ་ཆླེར་ཁྱིམ་ཚང་བཞྱིའྱི་ཞྱིང་ཁ་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་རླེད།།ཁྱིམ་ཚང་བཞྱིའྱི་ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་ལ་འགོ་ཡོང་དུས།།
ཕལ་ཆླེར་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་མ་སོང་མ་གཏོགས་ཁྱིམ་ཚང་གཞན་པ་ཚང་མས་ངླེས་པར་དུ་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་འདྱི་
རག་པ་གནང་དགོས་འདུག།དླེ་ནས་ང་ཚོའྱི་ཞྱིང་པར་ཁླེ་ཕན་ཧ་ཅང་འདུག་ཟླེར་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་གསུངས་གནང་
སོང་།།དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་།ཤུགས་ཆླེ་ས་
ཞྱིག འབླེལ་ཡོད་ས་གནས་ལ་མངགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད།།དབུས་ནས་ཕླེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། དླེ་ཚ་ོངླེས་པར་
དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དླེ་ནས་དླེ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ག་རླེ་འདུག་ཟླེར་ན། ང་ཚོའྱི་མཉམ་འབླེལ་གྱི་འཕྲུལ་
རྨོས་སླེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད།།Workshop ཟླེར་གྱི་རླེད།།དཔལ་ལྡན་གཙོ་མཆོག།དླེའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་
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ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག།སོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་སོང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེས་བཀའ་སོབ་
ས་རླེས་ཕླེབས་ཡོད་པ་དང་དླེའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་རྩོད་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་།།འདྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་
ཐུགས་ཕན་སོས་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་དང་། འདྱི་མླེད་ན་མླེད་ཐབས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁར་བསླེབས་བསད་འདུག།གང་ཡྱིན་
ཟླེར་ན། ང་ཚ་ོརྱིགས་གཅྱིག་ཕ་གྱིར་ཞྱིང་ཁར་རྨདོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་།Tractor གྱིས་རྨདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག།དཔླེར་ན། ཀ་ོ
ལླེ་གལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབླེལ་ལ་ཕལ་ཆླེར་།Tractor བཅུ་གངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག།ཞྱིང་ཁར་རྨ་ོ
ཡོང་དུས་སླེབ་གཅྱིག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་དགོས་དུས་འདང་གྱི་མྱི་འདུག།མ་འདང་དུས་ཡུལ་མྱི་ནས་གཡར་ཏླེ་ག་ཆ་དླེ་ཡུལ་མྱི་ལ་
སོད་དགོས་འདུག དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས། དཔླེར་ན།།Tractor ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དླེ་བཞྱིན་འཕྲུལ་
ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་།Technology Knowledge དླེང་དུས་སོ་ནམ་གྱི་ཞྱིང་ལས་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཕག་ལས་ག་རླེ་
གནང་རྒྱུ་འདུག།དླེ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག།དཔླེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་
སོག་པ་འདླེབས་ཀྱི་འདུག།མར་འདླེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་བཅུ་གངས་ཤྱིག་འག་ོདགོས་འདུག།ཚུར་འགོག་དགོས་དུས་མྱི་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཞྱིང་ཁར་བྱ་འཕུར་བ་གནང་བཞྱིན་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག།དླེ་ཚ་ོའཕྲུལ་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་
བཀོག་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། མར་འདླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འད།།དླེ་འད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱླེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག།ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་གྱིས་དླེ་འད་ལག་ལླེན་བྱླེད་ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརླེད་འདུག།དླེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་འདྱི་མཉམ་འབླེལ་ཚོས་བྱླེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདུག།དླེ་ཡྱིན་དུས་མཉམ་འབླེལ་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་གནང་ནས། གོང་
དུ་ཁ་སང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་དླེ་འད་ཕླེབས་སོང་།།དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་བྱས་ནས་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་མཁན་ཞྱིག་རླེད།།མཉམ་འབླེལ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་
ཤླེར་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཞྱིག་རླེད།།གང་ལྟར་མྱི་མང་གྱི་ཁླེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཚང་
མས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུང་གྱིས་སྱི་སླེམས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དླེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།།ཏན་ཏན་ང་
ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ལའང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཞྱིང་ཁ་འདླེབས་ལས་བྱླེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་མང་དུ་འགོ་
ཐུབ་པ་དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་ནུས་པ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཐནོ་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་ཤུགས་ཆླེ་ཙམ་
བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དླེ་ནས་གནད་དོན་གལ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་གསུངས་སོང་། འཛནི་སྐྱོང་ནས་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་ཕླེབས་སངོ་།།དླེ་ཡྱིན་དུས་བར་སྐབས་ལ་ོའགའ་ཤས་ནང་ལ་ང་
ཚ་ོབལ་ལས་འཚོང་མཁན་རྣམས་ལ་མླེ་སྐྱོན་བྱུང་བས་ས་ཡ་མང་པོའ་ིགོང་རྒུད་ཆགས་པ་བསྐྱར་དུ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་གོང་དུ་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་འཕྲྱིན་བཅོལ་གཏོང་རྒྱུ་མཚོན་པའྱི་རླེད།།ཟབ་སོང་སད་རྒྱུ་མཚོན་པའྱི་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དགོངས་པ་བཞླེས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་སྟླེ།།རྩ་བའྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརླེད།།འབླེལ་ཡོད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། 
ནང་སྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། དླེ་རང་གྱི་ཆླེད་དུ་སླེ་ཚན་ཞྱིག་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས། དླེ་ནས་ཁ་ོཚོའྱི་གཞྱིས་མྱི་ཕལ་མ་ོཆླེ་
བལ་ལས་འཚངོ་མཁན་རླེད་འདུག ཡར་མར་འག་ོཡོང་དུས་བརྒྱ་ཆ་མང་ཤོས་ཤྱིག་བལ་ལས་ཚངོ་མཁན་ཆགས་ཡོང་དུས།།ཁངོ་
ཚོར་ལམ་སྟོན་ག་རླེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག།ཁོང་ཚོར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་འད་ཆགས་འདུག།ཁོང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ཚོང་པ་
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འགམས་ནས་ཅ་དངོས། ཚོང་ཟོག་དླེ་ཚ་ོག་འད་ཉ་ོཡྱི་འདུག།ཕར་གང་འད་བྱས་ནས་འཚོང་གྱི་འདུག།དླེ་ཚ་ོཉྱིན་མ་ནས་ཉྱིན་མ་
རོག་ཞྱིབ་ཚད་ལྡན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།།དླེ་ནས་ང་ཚ་ོག་དུས་གོད་ཆག་དླེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་།།གུན་གསབ་འཚོལ་རྒྱུར་
སྟབས་བདླེ་པ།ོ།དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས།།བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས།།སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང་།།དུས་ཚདོ་ཚང་སོང་
བས།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཚར་སོང་ལགས།།དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གས་ོས་རླེད།།དླེའྱི་ཐོག་ལ་སླེ་ཚན་
ཟུང་དུ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐོག་མ་དླེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༧ ཙམ་ཞྱིག་འདུག དླེ་དག་
ཚང་མར་ལྟ་ཡོང་དུས། སྱིར་བཏང་བྱས་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དླེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆླེན་པོའ་ིཕག་ལས་མང་པོ་དླེ་འད་རླེད། གང་ལྟར་
ཡང་ཕག་ལས་ག་འད་ཞྱིག་མང་ནའང་། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་
བྱུང་། དླེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་དང་དྲུང་ཆླེ་གཙསོ་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་། 
དླེའྱི་གཤམ་འགོ་ལས་བྱླེད་ཆ་ཚང་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་དྱི་བ་མྱིན། འབོད་བསྐུལ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དླེར་ལན་འདླེབས་དང་གསལ་བཤད་དགསོ་ཀྱི་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདླེར་ན་ནྱིང་ང་ཚའོྱི་སྱི་འཐུས་ཚོས་
ས་གནས་གང་སར་ཕོགས་བསྐྱོད་ཕྱིན་པ་རླེད། ས་ོས་ོཡྱིན་ན་ལྡྱི་ལྱི་ས་ཁུལ་ལ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ངླེད་གཉྱིས་དླེར་ཕྱིན་པ་རླེད། 
གང་ལྟར་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་དང་ Buddha Vihara ལ་སོགས་པ་ལ་ཟ་ཁང་གྱི་བདག་དབང་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་དང་། 
དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་བཙགོ་ཆུ་དླེ་ Yamuna ཆུ་བ་ོནང་དུ་འག་ོརྒྱུ། གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་འབླེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་
ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། རྒྱུག་ཆུ་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་སགོས་པས། Yamuna གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆསོ་ཕགོས་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རྩ་ཆླེན་པ་ོབརྩྱིས་བསད་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནད་དནོ་སྙན་ཐོའ་ིནང་
དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད། མ་འོངས་པར་ལན་འདླེབས་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་མདོག་ཁ་པ་ོརླེད་སྙམ། དླེ་ཡྱིན་དུས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་དླེ་འད་དམྱིགས་བསལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་
སླེལ་ཐབས་སུ་ཐབས་ཤླེས་ག་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངླེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་དང་འབད་བརྩོན་གནང་
རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་མཚུངས་པའྱི་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ས་ཁང་བདག་དབང་ཐགོ་ལ་སྐུ་ལས་ཤྱིག་འཕྲད་བསད་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་དང་དླེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གཞྱིས་ཆགས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། སྐུ་ལས་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་ངླེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་
རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཚགོས་འདུ་འདྱིར་དླེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། 
འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། དླེ་ནས་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དླེ་ལྟར་གསུངས་ཚར་སོང་། སོ་སོ་ཡྱིན་
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ནའང་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་སླེམས་ཁུར་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། གལ་པ་ོཆླེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བོད་ནས་འབྱརོ་མཁན་གྱི་བོད་པ་དླེ་ཚའོྱི་སོད་གནས་སྐརོ་ལ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གལ་ཆླེས་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དླེ་ཚ་ོཚང་
མ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དླེར་བསྐྱར་ཟློས་བྱླེད་མྱི་དགོས་པར་བགྱིས། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་རླེད། མཚ་ོཔདྨ་རླེད། རྡ་རམ་ས་ལ་རླེད། 
ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་རླེད། དླེ་དང་དླེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་རླེད། རླེ་བ་རྒྱག་མཁན་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་བསམ་དོན་འདྱི་གང་ལྟར་
གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་ཤག་དླེའྱི་རྱིང་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརྩནོ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་ངླེས་པར་དུ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་སུད་ཚོང་ཐོག་ལ་དླེའྱི་གོང་ལ་ཕག་
སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཀའ་སབོ་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན། ང་རང་གྱིས་
ཀང་དླེ་ལྟར་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་དན་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཚོང་འདྱི་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་ལ་བསླེབས་ཚར་
དུས། ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དླེའྱི་འགོ་ལུགས་དང་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་དླེ་བཀོད་ཁབ་བཏང་ཚར་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་ཚོར་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚོང་པ་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་དླེ་ལུགས་གནང་
ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་སྙམ།།ཉླེ་ཆར་རང་མླེ་སྐྱོན་ཤོར་བསད་པའྱི་ཚོང་ར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
ཚོས་དངོས་གནས་གོང་རྒུད་ཆླེན་པོ་ཕོག་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་སོན་འགོག་གྱི་ཆླེད་དུ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད། 
བྱུང་ཚར་བ་དླེ་ཚ་ོལའང་ངླེས་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་ཁ་ོརང་ཚོས་རླེ་བ་ཞུ་ས་འདྱི་བོད་མའྱི་སྱིག་འཛུགས་རླེད། རྒྱ་ཆླེ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་
རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ཆླེ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་གྱིས་ཁོང་ཚོར་ཕག་
རགོས་དང་། མཐུན་རླེན་སརོ་སདོ་གནང་རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག གསལ་བཤད་དང་ལན་འདླེབས་མྱི་དགོས་གསུངས་སོང་བས་མྱི་དགོས་པར་གནང་
རགོས། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕལ་ཆླེར་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་རྣམས་འབོད་
བསྐུལ་དང་གསོལ་འདླེབས་ཡྱིན་དུས། དམྱིགས་བསལ་ལན་འབུལ་དགོས་མྱི་འདུག་སྙམ། གང་ལྟར་ལན་བརྒྱབས་མྱིན་ལ་མ་
ལྟོས་པར་གང་གསུངས་པ་ཆ་ཚང་ཐ་ོབཀོད་བཞག་ཡོད། ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དླེ་རྱིང་འདྱིར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ ལ་
འབླེལ་བའྱི་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་དང་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལྡབ་སྐྱོར་ཆགས་འག་ོ
ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ཁ་གཅྱིག་བསགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་རླེད། བོད་ནས་གསར་དུ་
འབྱོར་བའྱི་གསར་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས། ད་ལྟ་བར་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོསར་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་བོད་ནས་ཚུར་གསར་འབྱོར་སླེབ་མཁན་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་བསད་པ་དང་། སོན་མ་
གྲྭ་པ་ཡྱིན་བསད་པའྱི་གྲྭ་ཟུར། དླེ་ཚསོ་དླེང་སང་ནང་བཟུང་ནས་བསད་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚའོྱི་
གངས་ཀ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡར་འཕླེལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དླེ་ཚོར་ངླེས་པར་དུ་མཐུན་རླེན་སོར་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་
ཆླེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག དླེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་རབས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚང་མས་
བཤད་ཚར་སོང་། དླེ་ཚ་ོནང་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་རླེན་སར་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་
ལ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས། ཉླེ་ཆར་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་དང་ང་རང་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ལྷ་ོཕོགས་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་ས་
ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིས་ཁང་ནང་ལ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ། དླེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་སྱིད་ནས་མར་
བཀའ་རྒྱ་ཕླེབས་ཚར་ཡང་ལག་ལླེན་མ་ཁླེལ་ནས་སོད་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཅྱིག་འདུག ངས་དླེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཁངོ་རྣམས་པར་བརྡ་ལན་ག་རླེ་སདོ་དགོས་བསམ་སོང་ཟླེར་ན། འདྱི་ལྟར་བྱས་ནས་བསད་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་
མ་རླེད། ཐུབ་ས་བརས་བཅོས་བྱས། ཡར་ཞུས་ས་ལ་སླེལ་ལད་བཤད། དླེ་འད་བྱས་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་
དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ངས་ཡར་མར་རྩད་གཅོད་བྱླེད་དུས། 
འདྱིའྱི་དནོ་དག་འདྱི་འགྱིག་འག་ོཡག་ཅྱིག་རླེད་འདུག ངླེས་པར་དུ་འཛནི་སྐྱོང་གྱིས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ལག་པ་འཆང་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་རླེད་མྱི་འདུག།ནང་ཁུལ་ཕར་ཚུར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཡར་མར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག གཅྱིག་ལ་མླེད་
ཐབས་མླེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་གྱིས་དླེ་ལྟར་ཆ་ཅན་བྱས་ནས་གཉར་བསད་པ། དླེ་འད་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དླེ་ཚ་ོ
ཡར་མར་བོད་པ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་བ་ོཏོག་ཙམ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ན་བྱླེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
འདུག མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྱིག་གཞྱི་ག་རླེ་ཡོད་ནའང་ལག་བསྟར་མ་གནང་
མཁན་དླེ་ཚོར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ནན་པ་ོབྱླེད་དགསོ་འདུག དཔླེར་ན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། སྟ་རླེ་
ཡྱིས་ཤྱིང་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་མླེད་ནའང་། གང་ལྟར་གཅོད་ཐུབ་ནའང་འད། མ་ཐུབ་ནའང་འད། གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ལ་བལྟས་ན་སྟ་རླེ་དླེ་མཚམས་རླེ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་ཕགོ་བསད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རགོས་
ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཚའོང་མ་འངོས་པ་ཕ་གྱིར་ལས་ཀ་བྱླེད་མཁན་ལ་ཁག་ཡདོ་པ་མ་རླེད། ང་རང་ཚསོ་འདྱི་ནས་མར་གང་བཤད་
པ་དླེ་དང་མ་གྱིར་ལག་ལླེན་བསྟར་བསད་པ་གཉྱིས་གནས་སྟངས་ལོགས་ཀར་ཆགས་དུས། དླེ་ཚོའང་ང་རང་ཚོས་དགོངས་པ་
བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་སྙམ།།དླེ་ནས་གནས་དནོ་གཞན་ཞྱིག་ང་རང་འདྱིར་གསར་
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པ་དང་། རྒྱབ་ལོངས་སོགས་ཧ་ཅང་ཤླེས་ཀྱི་མླེད་དུས་གཅྱིག་བྱས་ན་ང་ལ་འདྱི་སྟབས་བདླེ་པ་ོཞྱིག་འདུག དླེ་ག་རླེ་རླེད་ལབ་པ་
ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚའོྱི་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག དླེ་གང་ལྟར་བརྒྱུད་རྱིམ་
མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས་དླེ་ལྟར་ལྷག་བསད་པ་ཡྱིན་ས་རླེད། ངས་དླེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་སྟབས་བདླེ་པ་ོག་རླེ་འདུག་ལབ་ན། སུ་གང་ང་ོ
ཤླེས་ཀྱི་མླེད། འདྱི་ག་རླེ་བྱས་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ག་རླེ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ངས་ཚང་མར་སླེམས་པ་
རྣམ་དག་བྱས་ནས་འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ང་རང་ཚའོྱི་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོཞྱིག་འགྱུར་ཚར་བ་རླེད། དླེང་སང་དུས་ཚོད་
གསར་པ་རླེད། བསམ་བ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་ཚང་མས་སྱི་བར་ཕན་ཐོགས་ན་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ཏོག་
ཙམ་ཏོག་ཙམ་མ་འགྱིག་པ་དང་གནས་སྟངས་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག་པས། ཐུགས་བསམ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན་ཉམས་མོང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་དང་། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་འབླེལ་བ་
ཡོད་དུས་ཕ་གྱིར་གཅྱིག་བཤད་ན། ཕར་ཕོགས་དླེར་ཕོགས། ཕོགས་དླེར་ཕོགས་བསད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀྱི་རླེད་དླེ། ཡྱིན་
ནའང་དླེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་དོན་ཚན་གཞན་པ་ཞྱིག་རླེད། འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་
བལ་ཡུལ་ཁག་ལ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཕླེབས་འདུག ཁོང་གྱིས་དླེ་རྱིང་འདྱིར་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དླེ་ཚ་ོམར་བཤད་སངོ་། དླེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ངསོ་ལླེན་དང་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས། 
མོས་མཐུན་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ནང་ལ་ཁྱི་ཡྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཆགས་འདུག་
ཟླེར་བ་དླེ་ཚོ་ངས་ཛ་དག་རླེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཛ་དག་དངོས་གནས་ལྟ་དགོས་ན། ཁླེད་རང་ཚོ་བལ་ཡུལ་ལ་མཚམས་རླེ་
ཕླེབས་ཤོག་དང་མཐངོ་གྱི་རླེད། དངོས་གནས་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚ་ོཁྱི་ཡྱིས་ས་ོརྒྱག་གྱི་འདུག དླེ་འད་ཞྱིག་བྱླེད་དགོས་
པ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་ཚོ་ཛ་དག་ཅྱིག་གང་ཡང་མ་རླེད། དླེ་ཚོ་དངོས་གནས་སྐྱྱིད་པོ་རླེད་སྙམ།།དླེ་ཚོས་དངོས་གནས་དགོངས་པ་
བཞླེས་དགོས་པ་རླེད། དླེ་ནས་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ངས་ལས་བསོམས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟླེ། ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་
ནང་ལ་དླེ་འད་བཀོད་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་བྱླེད། དམའ་རྱིམ་གྱི་ལས་
བྱླེད་ཁ་ཤས་དླེ་འད་དངོས་གནས་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པ་དླེ་འད་ཡང་འདུག ཁ་ོརང་ཚོ་ད་ལྟ་ཆོད་གན་སང་ལ་རླེད་
འདུག དླེ་ཡང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དླེ་འད་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག་སྙམ།།ཡྱིན་ནའང་
ནང་སྱིད་ཁུངས་སམ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསར་འབྱརོ་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཉམ་ཐག་རྒས་
གསོ་ཁང་ཚང་མར་རོགས་རམ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ས་རླེད། ཁ་ོརང་ཚོས་རླེ་བ་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོདླེ་འད་གང་ཡང་རྒྱག་གྱི་མྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཁ་ོརང་ཚོས་དླེ་
གཏན་འཇགས་ཆགས་ཐུབ་ན། སླེམས་པ་ལྷདོ་ཙམ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་ཧ་ཅང་སླེམས་ཁྲལ་འདུག ལ་ོགཅྱིག་ཕར་འགང་བྱླེད་
ཀྱི་ཡོད་མླེད་སུས་ཤླེས་བསམས་ནས། དླེ་འདའྱི་དངངས་སྐྲག་ནང་ལ་མྱི་ཚ་ེསྐྱླེལ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག བྱུང་ན་མ་ོཊའྱི་ཁ་ལ་ོབ་རླེད། 
ཁྱིམ་ཚང་མ་མར་སོགས་པ། ཡྱིག་གད་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཆོད་གན་ཐོག་འཇོག་དགོས་པ་དླེ་འད་ཞྱིག་བསྱི་ཚགས་བྱླེད་དགོས་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཨླེ་ཡོད་ན་སྙམ།།འདྱི་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་ཐུབ་ན་དངོས་གནས་ཐུགས་ཕན་སོས་ས་རླེད་ཅླེས་ངས་
འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། དླེ་ག་གནང་བཞྱིན་གྱི་ཉམ་ཐག་ལབ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་བསླེབས་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ང་རང་
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ཚསོ། ཕག་གཉྱིས་ཐལ་མ་ོརྡླེབ་ན་མ་གཏགོས་འགྱིག་གྱི་མླེད་རླེད་ཟླེར་བ་ལྟར། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཉམ་ཐག་དགསོ་མླེད་མཁན་དླེ་
འདས་ཐབོ་ཐང་རྩོད་མཁན་དླེ་འད་ཞྱིག་ད་ལྟ་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཚརོ་ངས་དླེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སྟླེང་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཁླེད་རང་ཚོའྱི་སོར་མ་ོའབུམ་གཅྱིག་ང་ལ་གཡར་རོགས། ངས་ཚ་ེཕྱི་མར་ཁླེད་རང་ལ་སོད་དགོས་ལབ་ན། སྐྱླེད་ཀ་ག་
ཚདོ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ཁླེད་ཀྱི་ཚ་ེཕྱི་མ་ངས་འབུམ་ལྔ་སོད་དགོས་ལབ་ན། ཁླེད་ཀྱིས་ང་ལ་གཡར་གྱི་ཡྱིན་ནམ། དོན་དག་ག་
རླེ་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ཉམ་ཐག་དགོས་མྱི་དགསོ། ད་དུང་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་བསད་པ་དླེ་ཚ་ེཕྱི་མའྱི་བུན་ལླེན་རླེད། སདོ་དགསོ་
པ་རླེད། ང་རང་ཚོས་ཚ་ེཕྱི་མ་དང་ཆོས་ཁས་ལླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལས་རྒྱུ་འབས་ཁས་ལླེན་དགོས་ན་སདོ་དགོས་པ་རླེད། ང་ཚ་ོ
བོད་པ་ཚང་མ་དླེ་འད་རླེད། ཚ་ེཕྱི་མ་སོད་དགོས་དང་དགོས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་འབུམ་གཅྱིག་ལ་འབུམ་ལྔ་དྲུག་དླེ་འད་སོད་
དགོས་ཡོད་ན། ཁླེད་རང་ཚོས་སོད་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ། དླེ་ཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརླེན་ནས་རག་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ཤག་བྱས་ནས་འག་ོབསད་རྒྱུ་དླེ་ང་རང་ཚོའྱི་ཀད་པས་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་འགྱུར་བ་མ་བཏང་
བ་ཡྱིན་ན། ཐབོ་ཐང་རང་རྩདོ་ནས་གངས་ཀ་འདྱི་བསླེབས་བསད་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།ད་དུང་འཕར་བསད་ཀྱི་རླེད། དླེའྱི་གནས་སྟངས་ལ་
ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནས་དགངོས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་སྙམ།།དླེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ། ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ནང་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་གསུམ་ཡོད་པ་རླེད། དབུས་གཞྱིས་ཆགས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་སན་ད་
ར་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། བྱས་ཙང་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཚགས་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་མྱི་བརན་དུ་སོད་མཁན་ཉུང་དུ་ཉུང་
དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དཔླེར་ན། སན་ད་ར་ཆ་མཚོན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་འབོར་གངས་ ༡༢༠༠།༡༡༠༠ ལབ་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བརན་དུ་སོད་མཁན་དངོས་གནས་ཕླེད་ཀ་ཡོད་མྱིན་གང་ཤླེས། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དཔླེ་
གཅྱིག་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཚགས་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་གཞྱིས་མྱི་བརན་དུ་སོད་མཁན་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། མ་འོངས་
པ་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་མྱི་ཡོང་ངམ་སྙམ།།ས་ོསོར་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཚོར་བ་དླེ་འད་ཞྱིག་བསླེབས་བསད་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ཐོག་མ་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་འདྱི་ཚོ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་མཐོང་ནས་
བཙུགས་པ་རླེད། བོད་མྱི་ཚ་ོཁ་འཐོར་མ་འག་ོབའྱི་ཆླེད། བོད་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིགས་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱླེད་དགོས་རྒྱུ། དླེ་འད་ཞྱིག་
གྱི་ཆླེད་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཞླེས་པ་འདྱི་བཙུགས་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གཏན་འཇགས་ཐོན་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཚགས་ནང་ལ་ངླེས་པར་དུ་བཀའ་
ཤག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་
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ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་བསོམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། ཤོག་གངས་ ༢ ནང་གྱི་ ༦ རྩ་བའྱི་ཚང་མའྱི་གསུངས་
གནང་སངོ་། གངས་ཐ་ོའདྱི་ཚ་ོརླེད། གངས་ཐ་ོའདྱི་ག་རླེའྱི་ཆླེད་དུ་བསྡུའྱི་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤླེར་ཆླེད་དུ་རླེད་དམ་ག་རླེ་
རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། གནས་དོན་མང་པ་ོཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཀྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ང་རང་
ཚོའྱི་བོད་མྱི་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རླེད་དམ། གཞུང་འབླེལ་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། མྱི་འབོར་
འདྱི་ཡར་མར་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་དུས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་བོད་མྱི་དངོས་ནས་ག་ཚོད་
ཡོད་པ་རླེད་དམ། འདྱི་ཚ་ོགཞུང་འབླེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གངས་ཀ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་
འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་མྱི་འདུག ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ནང་ལ་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རླེད། 
གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་ཟླེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་འདླེམས་སྒྲུག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། 
དཔླེར་ན། ཏླེ་ཛུ། ཀ་ོལླེ་གལ། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་། མན་སྤར། བལ་ཡུལ། སྤོག་ར། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ག་རླེ་ག་རླེ་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ག་རླེ་ག་རླེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་སྱིལ་རླེད། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིདམྱིགས་ཡུལ་
བཟུང་ནས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པ་རླེད། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལས་གཞྱི་ཟླེར་བ་འདྱི་ད་ལྟ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ག་རླེ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༨ ནང་མཉམ་འབླེལ་གྱི་སྐོར་འདྱི་
རླེད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འཕྲད་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་
དགོངས་པ་བཞླེས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དླེ་འད་མང་པོ་བཙུགས་གནང་བ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་མཉམ་དུ་མཉམ་འབླེལ་ཡང་
བཙུགས་གནང་བ་རླེད། ཐོག་མ་མཉམ་འབླེལ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ལ་མཉམ་འབླེལ་དགོས་དང་མྱི་དགོས། མཉམ་
འབླེལ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ག་རླེ་ཡྱིན་པ་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་གང་ཡདོ་པ་མ་རླེད། མྱི་མང་ཚང་མས་མཉམ་འབླེལ་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་
གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཞྱིག་རླེད་དགོངས་ནས་བཞུགས་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཁག་གྱི་མཉམ་འབླེལ་འདྱི་
ཚ་ོགལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོདང་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། མཉམ་འབླེལ་འདྱི་ཚ་ོ
མངའ་སླེ་ས་ོསོའ་ིཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དླེབ་སྐྱླེལ་བྱས་པའྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གནད་འགག་
ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཐོག་མ་མཉམ་འབླེལ་འདྱི་ཚ་ོའཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་
ཚ་ོད་ལྟའྱི་འཆར་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། གོང་དུ་མང་པསོ་གསུངས་སོང་། དཔླེར་ན། མཉམ་འབླེལ་གྱི་འཕྲུལ་སྨོས་
སླེ་ཚན་ལྟ་བུ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་ནས་ཐུགས་རླེ་ག་ཚདོ་གནང་གྱི་ཡདོ་པ་རླེད། 
འདྱི་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་མཁླེན་གསལ་རླེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་རླེ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
འད་ཡྱིན་དུས་མཉམ་འབླེལ་གྱི་འཕྲུལ་རྨོས་སླེ་ཚན་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ངླེས་པར་དུ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་མྱིག་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། སྒྲུང་དླེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་
སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་འདྱི་ཚ་ོས་བརན་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མཉམ་འབླེལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕྲུལ་རྨོས་སླེ་ཚན་འདྱི་ཚོ་
ཡར་རྒྱས་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད་
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པ་ཞྱིག་རླེད་སྙམ།།མཉམ་འབླེལ་འཕྲུལ་རྨསོ་སླེ་ཚན་འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུར་ས་ལ་ོམོན་ག་ོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
འདུག མཉམ་འབླེལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་བྱླེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཕལ་ཆླེར་གནང་སྒྲུབ་ཡོད་ས་རླེད། 
མཉམ་འབླེལ་འཕྲུལ་རྨསོ་སླེ་ཚན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་གཙ་ོབ་ོག་རླེ་ག་རླེ་ཐགོ་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་
དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་མཉམ་འབླེལ་རོགས་སྐྱོར་ཚན་པ་ཟླེར་ནས་ཟུར་དུ་བཙུགས་གནང་ཡོད་པ་རླེད། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ས་གནས་མཉམ་འབླེལ་འདྱི་ཚོ་ཉམ་པ་སོར་ཆུད་དང་མྱི་ཉམ་གོང་འཕླེལ་ཆླེད་དུ་གསར་བཙུགས་གནང་བ་
རླེད། ཉམ་པ་སོར་ཆུད་དང་མྱི་ཉམ་གོང་འཕླེལ་ཆླེད་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཚན་པ་འདྱི་ཡྱིས་རོགས་སྐྱོར་ག་རླེ་ག་རླེ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། འདྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་
རླེད། ས་ཁང་བདག་འཛནི་དང་བླེད་སདོ་བྱླེད་ཆགོ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་ལག་བསྟར་ཚད་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་མླེད་པ་གསལ་
པ་ོརླེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གསུངས་སོང་། ལག་ལླེན་སུའྱི་བསྟར་གྱི་རླེད་
དམ། དླེ་འད་གསུངས་སོང་། ལག་ལླེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པ་གསལ་པ་ོརླེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ཁང་སྱིག་
གཞྱི་ཚད་ལྡན་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་ལ་ཐབས་ཤླེས་གསར་པ་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་བཅར་དླེ་འད་བསྣམ་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞླེད་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མར་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་མཉམ་འབླེལ་ཁག་ ༡༥ ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ འདྱིའྱི་
ནང་ལ་མཉམ་འབླེལ་ ༡༥ ཡོད་པའྱི་ནང་ལ། གཙང་ཁླེ་ཡོད་པའྱི་མཉམ་འབླེལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། གལ་སྱིད་གཙང་ཁླེ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཙང་ཁླེ་ཡོད་པ་འདྱི་མང་ཚགོས་ལ་བག་ོའགླེམས་གནང་གྱི་ཡདོ་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་མཉམ་འབླེལ་གྱི་གཙང་ཁླེ་བགོ་འགླེམས་བྱླེད་སྟངས་འདྱི་མཉམ་འབླེལ་གྱི་དླེབ་སྐྱླེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཤླེར་བདག་མང་ཚོགས་ལ་བགོ་འགླེམས་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་
ནང་ལ་གཞྱིས་ཀླེམ་སོ་སོ་ལ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་མཉམ་འབླེལ་གྱི་དླེབ་སྐྱླེལ་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་གྱིས་གཙང་ཁླེ་ག་རླེ་ཡོད་པ་འདྱི་ཤླེར་བདག་མང་ཚོགས་རང་ལ་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་གཞྱིས་ཀླེམ་སོ་ས་ོལ་
བག་ོབཤའ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབླེལ་གྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་
ཟླེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སོད་ཁང་སྐོར་ཕལ་ཆླེར་ཚང་མས་བསྐྱར་ཟློས་ཡང་ཟློས་
གནང་བསད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་སནོ་ལ་ལན་ཕུལ་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཡངོ་ཅྱི་ཡོང་ཞུས་ཡོད་ལ། མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི། དཔླེར་ན། ལྷ་ོཕོགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚནོ་ན། ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལླེན་མ་
འཁླེལ་བ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་བཀའ་ཕླེབས་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་ནང་ཚན་ནས་འགོ་མཁན་ཚོར་ཏག་ཏག་ཉླེས་ཆད་རག་པ་
དང་། མ་འགོ་མཁན་ཚོར་དཔང་རགས་རག་པ་དླེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་གུ་
ཡངས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་བཀའ་གནང་སོང་། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ཕན་
ཆད་ལ་ང་ཚོས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་འགོ་མཁན་དང་མ་འག་ོམཁན་ལ་དམྱིགས་བསལ་དབྱླེ་བ་དླེ་འད་གང་ཡང་འབྱླེད་ཀྱི་མླེད། 
དཔླེར་ན། དླེ་ས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚར་བ་ནྱི་སྱིམ་ལ་དང་ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གཉྱིས་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དངོས་སུ་ས་གནས་ལ་
བརྩད་མ་ཆོད་ནས་ལྷག་པའྱི་དུད་ཚང་རླེ་ཟུང་མ་གཏོགས། དླེ་བྱྱིངས་ཀྱི་ཚང་མས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཀྱི་བཀའ་བརྩྱི་ལླེན་
ཞུས་ནས། ངོས་ལླེན་གནང་བ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད། ཡང་འགོ་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཉླེས་ཆད་བཀལ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་རྱིགས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་བྱུང་མླེད་ལ་མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆླེར་ཡངོ་གྱི་མ་རླེད་སྙམ། ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་
ཆ་མཚོན་ན་ས་འཐུས་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཕལ་ཆླེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སླེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
མ་རླེད་སྙམ། འདྱི་གོས་ཚོགས་དང་། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་རྩ་བའྱི་ས་གནས་རང་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་
དགངོས་པར་བསྟུན་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རླེན་གང་ཡྱིན་པ་ཕལ་ཆླེར་ཚང་མས་རབོ་ཙམ་
མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་དླེ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ལག་ལླེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་དོན་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་
རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉམས་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་བའྱི་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་དླེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནས་
དགོས་དབང་གྱི་ཐགོ་ནས་ས་གནས་ཀྱི་མཐུན་ཚོགས་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། མང་གཙོའྱི་སམོ་གཞྱི་འདྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་
ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་བ་བཞླེས་ནས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ས་འཐུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། 
ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་ས་འཐུས་ཡོད་པ་ཚསོ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་བྱླེད་ཕགོས་ཐགོ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་ཡངོ་
གྱི་འདུག ངས་དླེ་བཙུགས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། མ་བཙུགས་པ་དླེ་འགྱིགས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་ཡྱི་མླེད། ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁླེན་རགོས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་བྱླེད་
ཚོའྱི་ནང་ལའང་ལས་བྱླེད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། གཞུང་བསྐོས་ལས་བྱླེད་ཡོད་པ་རླེད། དབུས་ངལ་སླེལ་
ཚོགས་པའྱི་ཁབ་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱླེད་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་རང་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱླེད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་དླེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་དླེ་ཐགོ་མ་ཡར་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་རླེན་ག་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁངོ་རང་ལ་དཔག་པའྱི་
སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་དང་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་གཞྱིར་བཟུང་མ་གཏོགས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱིག་གཞྱི་གོད་གཏོང་བྱས་ནས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རླེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརླེད། ལས་བྱླེད་ནང་ལ་དངོས་གནས་དང་
གནས་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་དླེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་ངོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཚན་ང་ཚོར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
སྱིག་གཞྱིའྱི་ལམ་ནས་ཐུབ་རྒྱུ་མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཐབས་ལམ་གཞན་དག་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་
རླེད་སྙམ། དླེ་འད་སོང་ཙང་དླེར་དགོངས་པ་བཞླེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པའྱི་དྱི་བ་ནྱི། 
དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ཚན་ནས་སན་ད་ར་ནང་དུ་མྱི་མང་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརླེན་ནས། མ་འོངས་པར་
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དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་བཀའ་གནང་སོང་། མྱི་འབོར་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མང་དུ་
ཏན་ཏན་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་སྙམ། ཉླེ་ཆར་ང་སན་ད་ར་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། མང་ཚོགས་ལ་ཚོགས་ཆླེན་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞུ་
རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དངསོ་གནས་ཀྱི་སླེམས་བཚབ་སྐྱླེ་དགོས་པའྱི་གནས་དོན་ནྱི། མྱི་འབོར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་
དུ་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག།བར་ལམ་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་གྱི་གངས་ཐ་ོཡར་བསྡུས་པའྱི་སྐབས། 
ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མར་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་མྱི་ ༡༨ དང་གསར་སྐྱླེས་མྱི་གསུམ་བཞྱི་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དླེ་འདའྱི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོལྔ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་ནང་ལ་ང་ཚའོྱི་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་
དླེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རླེད། དླེ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་ཀྱིས་སྐུ་
ཚབ་བཏང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་མྱི་འབོར་མང་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཕལ་ཆླེར་ཁག་པ་ོརླེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་ཆླེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ིགནས་བབ་དང་མཐུན་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ག་རླེ་ཡོད་པ་དླེ་ཚ་ོ
དང་མཐུན་པར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ང་ཚོས་སོན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པ་ལའང་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་
ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་གངས་ཐ་ོཚན་པ་དླེ་རླེད། གངས་ཐ་ོབསྡུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རླེ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་མྱི་
འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ག་རླེ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནང་ལ་ང་ཚོས་མྱི་འབོར་
ཞྱིབ་གཤླེར་གཅྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤླེར་ནྱི་ཕལ་ཆླེར་ལོ ༡༠ 
མཚམས་ལ་མ་གཏོགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་ལྟ་ ༢༠༡༨ ཟླེར་དུས་ཕལ་ཆླེར་ལོ་ ༡༠ 
ལྷག་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཆླེད་དུ་ཟུར་དུ་འག་ོསོང་དང་དུས་ཚོད་གཏོང་མ་དགོས་པར། ནང་སྱིད་ལ་དགོས་མཁ་ོཡོད་
པའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་འགོར་གྱི་ཡོད་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་
ཚགས་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཞླེས། གངས་ཐ་ོཚན་པ་དླེའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་ན་ནྱིང་ངས་དཔླེ་མཚོན་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་
སྙན་སླེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་འད། དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་ཡྱིན་ནའང་འད། མྱི་
མང་ཡྱིན་ནའང་འད། དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕ་ོམ་ོག་ཚདོ་འདུག དགླེ་འདུན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རླེད། བསབ་པ་མཐར་སོན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་
རླེད། ད་ལྟ་ག་པར་བཞུགས་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་དགུང་ལོའ་ིཁད་པར་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རླེད། གནས་ཚུལ་ག་འད་ཞྱིག་ལྟ་དགསོ་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་། Computer ནང་ལ་ Click ཅྱིག་གཞུ་དུས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཤླེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག དླེ་འད་ཞྱིག་དླེ་ས་ཕན་ལ་མླེད་
པའྱི་སྐྱོན་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག དླེ་འད་ཞྱིག་ང་ཚོས་དླེ་རྱིང་བཟོས་ཏླེ་སྤུས་དག་པ་ོབྱུང་སོང་ན། ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་
ཁག་ནང་ཁུལ་ལ་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་དང་ Update ག་ནས་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་ན་ས་གནས་ནས་བྱླེད་དགོས་པ་
རླེད། དླེ་ཚ་ོ Update བྱླེད་སྟངས་ཡན་ཆད་ནས་ས་གནས་ལ་སོབ་སོང་སད། ལས་བྱླེད་ཚོར་ཕོགས་སད་ནས་ལས་གཞྱི་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ་གངོ་དུ་སྙན་སླེང་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་རླེད། མྱི་འབོར་ནྱི་ཕགོས་བསམོས་བྱས་པའྱི་ནང་ལ་
ཕལ་ཆླེར་མྱི་འབོར་གངས་ ༧༨༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག།དླེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ནས་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཚུད་པ་ཚོད་
དཔག་ཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། དླེ་ལས་ལྷག་ཡོང་རྒྱུ་མླེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརླེད་འདུག དླེ་ས་ང་ཚོས་ལས་བསོམས་ནང་ཕུལ་བའྱི་
གངས་འབོར་དང་། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་བྱས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁད་པར་གང་ལ་གང་འཚམ་འག་ོཡྱི་འདུག 
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ཁད་པར་འག་ོསྟངས་ནྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དླེ་ཚ་ོ
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རླེད་འདུག གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ལས་ (TSDP) 
གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ག་རླེ་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱས་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རླེད། བསྡུས་པའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་འཆར་དླེ་ཚོའྱི་ཁ་གངས་དང་དངུལ་
འབོར་བཅས་པ་ཧ་ལས་པའྱི་གསལ་པ་ོབཀདོ་ཡོད། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆླེར་མཁླེན་རགོས་ཡོང་གྱི་
རླེད་སྙམ། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དླེ་ས་བཙུགས་པ་རླེད། དླེ་འཛུགས་དགོས་དོན་ནྱི་དངུལ་ཙམ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་བྱས་ནས་
བཙུགས་པ་གང་ཡང་མ་རླེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ཁ་འཐོར་ཏླེ་གནས་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས། 
མྱི་འབོར་ཁ་ཐོར་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརླེན་ནས་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་རྣམ་པ་དླེའང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡལ་མྱི་འགོ་
བའྱི་དོན་དུ་གཞྱིས་ཆགས་དང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་འབླེལ་བ་མཐུད་རྒྱུ་ནང་སྱིད་ནས་འགན་འཁླེར་ནས་མཐུད་
པ་རླེད། མཐུད་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་འབླེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། དླེ་བཞྱིན་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་
འཐུས། གཞོན་ནུ། བུད་མླེད་ཚགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཙ་ོབ་ོའགན་འཁླེར་ཏླེ་སྱི་འཐུན་ཚགོས་པ་དང་ཉྱིན་རླེ་ཉྱིན་རླེའྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་
ཚུན་འབླེལ་བ་བཟ་ོརྒྱུ་ནྱི་ས་གནས་ནས་བཟ་ོདགསོ་པ་རླེད་མ་གཏགོས། ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ནས་དླེའྱི་ནང་བཞུགས་ནས་འབླེལ་བ་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་ཐོག་མ་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། འབླེལ་བ་ང་ཚོས་མཐུད་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་འབླེལ་
བ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་མ་ཐུབ་ནྱི་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིའབླེལ་བ་བྱླེད་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཆ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། དཔླེར་ན། ཨོ་རྱི་ས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་མྱི་མང་གྱིས་ཚོགས་ཁང་བརྒྱབས་ཡག་སོགས་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་ངོས་ནས་རོགས་སྐྱོར་ཧ་ལས་པའྱི་ཤུགས་ཆླེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག  སོང་ཙང་ང་ཚོས་དངུལ་རང་ལ་ལྟོགས་ས་བྱས་ཏླེ་
བཙུགས་པ་ཞྱིག་མ་རླེད། མྱི་མང་ཕན་ཚུན་དབར་འབླེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ Summer Camp ཞླེས་
དབྱར་ཁའྱི་སྐབས་སུ། གཞྱིས་ཆགས་དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཚུར་ཡོང་
ནས། ས་ོསོའ་ིཕ་མ་ནས་བཟསོ་པ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་རླེ་ཆགས་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཆ་རླེན་འཛམོས་ན་
ཕར་ནས་ཚུར་མགོན་ཤོག་ཕུལ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའང་ཕར་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕྱིན་ནས། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་མྱིའྱི་འཚ་ོབ་སྐྱླེལ་
སྟངས་དང་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་གང་འད་འདུག་ཤླེས་རགོས་ཐུབ་པ་དང་། དླེ་འདའྱི་ཕན་ཚུན་འབླེལ་བ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་བ་ཞྱིག་རླེད་དླེ། དླེ་འད་བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་འདདོ་པ་ཁླེངས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་དུས། སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། ཚང་མའྱི་འབབ་ས་དླེ་གཅྱིག་
ཐགོ་ལ་བབས་ན་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་རླེད་སྙམ།།དླེ་ནས་མཉམ་འབླེལ་དླེ་ཐོག་མར་དླེབ་སྐྱླེལ་བྱས་
པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟ་ཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་གནང་སངོ་། འདྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་མླེད་ནྱི་ད་ལྟ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཞུགས་སའྱི་མཉམ་འབླེལ་དླེ་ཚ་ོཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ག་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཉྱིན་རླེར་དླེ་
ཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་གྲུབ་འབས་འདོན་ཐུབ་ཡོད་མླེད་ནྱི་རང་བཞྱིན་
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གྱིས་མཁླེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབླེལ་གྱི་ཁབ་ཁངོས་ནང་ལ་མཉམ་འབླེལ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཕལ་
ཆླེར་མཉམ་འབླེལ་ཁག་ ༡༥ ཡོད་པ་རླེད། མཉམ་འབླེལ་ཁག་དླེ་དག་གྱི་བདག་པ་ོའདྱི་སུ་རླེད་ཟླེར་ན། དླེའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་
པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་རྣམས་མཉམ་འབླེལ་གྱི་བདག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་ཤླེར་བདག་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་
རླེད། ཤླེར་བདག་མླེད་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རླེད། མང་བ་དླེ་ཤླེར་བདག་ཡོད་མཁན་ཆགས་ཡོད་དུ། ཐགོ་མར་འཛུགས་དགསོ་རྒྱུའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ཡང་མཐའ་མ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་སྐུ་ཚ་ེབརན་དང་མ་བརན་དླེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་
སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གནས་དགོས་དུས། ཁྲྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་དླེབ་སྐྱླེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་ཆ་ཚང་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་
ནྱི་ཕུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཆགས་པ་རླེད། དླེ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ད་ལྟ་གཟླེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ལས་དོན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་
མླེད་ཟླེར་རྒྱུ་ནྱི། ས་གནས་ཁ་ཤས་འགན་འཁླེར་ཐུབ་མཁན་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོད་པ་རླེད། འགན་ཡག་པ་ོའཁླེར་མ་
ཐུབ་པའྱི་མཉམ་འབླེལ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ མཉམ་འབླེལ་ཉམས་ཞན Sick དླེ་འདའྱི་མཉམ་འབླེལ་
ཁག་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་སན་ད་ར་གཞྱིས་ཆགས་རླེད། ཕྱིས་སུ་ཡར་རྒྱས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་པ་རླེད་མ་གཏོགས། ར་
སང་ལ་དང་གཉྱིས། བསུ་ན་མདའ་དང་གསུམ། ལ་དྭགས་དང་བཞྱི། ཏྱི་ཛུ་དང་ལྔ། བསྟན་འཛིན་སང་དང་དྲུག་བཅས་མཉམ་
འབླེལ་ཉམས་ཞན་ (Sick) ཁག་དྲུག་དླེ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཧ་ཅང་ཡར་
རྒྱས་འག་ོས་རླེད་བསམ་པའྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག།མླེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀྱི་མྱིས་བསམ་བ་ོནང་སོ་སོའ་ིཕོར་པའྱི་སོར་བརྒྱ་མ་གཏོགས་མཐོང་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ལས་ཀ་ཆླེ་སའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་
གཞྱི་འདྱིང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་
བསལ་འགན་འཁླེར་ནས་མར་བཀའ་བཀོད་གཏང་རྒྱུ་ནྱི་ཁྲྱིམས་དང་ཚོགས་པའྱི་ང་ོབོ་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་བསད་མ་བསད་དླེ་འད་
ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པར་མཁླེན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག དླེ་བཞྱིན་འཕྲུལ་རྨོས་རྱིགས་
ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་མ་བསད་པར་ཕ་གྱིར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཏླེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་
སོང་། ཡར་རྒྱས་ཟླེར་བ་དླེ་རྱིང་བཟསོ་སང་ཉྱིན་མཐངོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆླེར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརླེད་སྙམ། དླེ་ཚོར་དུས་ཚདོ་
འགོར་གྱི་རླེད། བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རླེད། འཆར་གཞྱི་སྱིག་དགོས་པ་རླེད། བསམ་བོ་བཏང་། འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་དངུལ་ཐབས་ཤླེས་བྱླེད་དགོས་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་རྱིམ་པས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲུལ་རྨོས་སླེ་ཚན་དླེ་ཚོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་དླེ་འད་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཟླེར་ན། གོང་དུ་ཐླེངས་འགའ་ཤས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་སྒྲུབ་འབས་སྙན་ཐ་ོགཞྱིར་
བཟུང་ Pune ལ་ཟླ་བ་ ༦།༩ ཙམ་ཞྱིག་ཟབ་སོང་གཏང་རྒྱུ། དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ཐུགས་གཏན་ཁླེལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་ནམ་ཡར་
རྒྱས་ལས་དོན་ག་རླེ་ག་རླེ་བྱས་ཡོད་པ། དླེ་ཡང་ཕལ་ཆླེར་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་ག་རླེ་
བྱས་ཡོད་མླེད་ཞྱིབ་ཕྲ་བཀོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་དོན་ཆླེ་ཆུང་གྲུབ་འབས་ཐོན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ག་རླེ་ག་རླེ་བྱས་ཡོད་མླེད་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ལ་ལན་འདླེབས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རླེད། ཡག་སྡུག་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་། ཡག་པ་ོཤ་
སྟག་སྟནོ། སྡུག་པ་ཡང་ན་ལས་དནོ་མ་སྒྲུབ་པ་དླེ་ཚ་ོམ་བསྟན་པ་དླེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དཔླེར་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
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ཀྱི་དླེ་རྱིང་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཚ་ོདུས་ཚོད་མླེད་
པར་འད་ཆགས་ཆགས་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་བཟསོ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ག་ཙམ་ཞྱིག་ལས་ཀ་བྱས་
བཞག་པའྱི་རྣམ་པ་དང་རང་བཞྱིན་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ག་ཚོད་རྒྱས་པ་བཟོས་པ་དླེ་ཙམ་གྱི་འབས་བུ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་
མང་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རླེད། དླེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་གང་ཡང་མྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཟླེར་ནའང་འད། སོ་
ནམ་ལས་དནོ་ཡར་རྒྱས་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཡོད། དླེ་ལས་བསམོས་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་
ཡོད་ཀང་ད་དུང་འདོད་པ་མ་ཁླེངས་པར་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་དླེ་འད་ཡོད་ན་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཟུར་དུ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་ཡྱིག་ཆའྱི་ལམ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཡངོ་གྱི་མླེད་པ་དང་། ནང་སྱིད་
ནས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་ལ་ཐབས་ལམ་དང་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་རླེད། ས་ཁང་སྱིག་
གཞྱི་ས་རླེས་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའྱི་སྐབས་རླེར་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་རྣམས་ལག་ལླེན་འཁླེར་རྒྱུ་མྱི་འདུག་
དན་དུས། ནང་སྱིད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་ཞུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་ནས། གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་
བསྡུར་གནང་སྟླེ་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅདོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གནང་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་ལག་ལླེན་འཁླེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་གཟྱིགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བསྐྱར་བཅོས་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་
འདྱི་ལ་གཙང་ཁླེ་ཡོད་པའྱི་མཉམ་འབླེལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རླེད། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལྟར་མཉམ་འབླེལ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཁླེ་ཕན་
སདོ་མ་ཐུབ་པ་ག་རླེ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་ཁ་ཤས་ནང་ལ་མཉམ་འབླེལ་གྱི་ཤླེར་བདག་མ་སད་པར་གཞྱིས་མྱི་ལ་ཁླེ་སང་
བགོ་བགླེམས་བྱས་པ་དླེ་འད་འདུག་ཅླེས་བཀའ་གནང་སོང་། གཞྱིས་མྱི་ལ་སད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་མྱི་འདྱི་ཤླེར་བདག་གྱི་
ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཚོགས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་གྱིན་གོང་དུ་གསུངས་
སོང་། འདྱི་མཉམ་འབླེལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཤླེར་བདག་ཅྱིག་ལ་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མཉམ་འབླེལ་དླེ་
མྱི་མང་གྱི་མཉམ་འབླེལ་རླེད། ཁླེ་སང་ག་རླེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་ཁླེ་སང་བགོ་བགླེམས་བྱླེད་ས་འདྱི་མྱི་མང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
དུས་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཕལ་ཆླེར་མཐའ་མ་དླེ་འད་ཡྱིན་ས་རླེད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ད་ལྟ་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་རྒྱས་འཆད་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས་གང་མགོགས་མགོགས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དླེ་ནས་སླེམས་ཚོར་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
དང་པོ་དླེ་ད་ལྟ་ Ambala ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་སུད་ཚོང་བ་མང་དག་ཅྱིག་ལ་ཁ་སང་ཉླེ་འཆར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སོད་ས་དླེར་རྒྱ་ལམ་
གསར་པ་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སླེས་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་རྒྱུ་རླེད་ཟླེར་ནས། ཁངོ་ཚ་ོད་ལྟ་དངངས་འཚབ་གནང་བསད་
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པ་དླེ། དླེ་སོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་མངའ་སླེ་རང་ནས་མཐུན་རླེན་སར་རྒྱུ་བཀའ་བཞླེས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཕླེབས་
ཀྱི་འདུག་སྟླེ། ཡྱིན་ནའང་མཇུག་སྣོན་བརྒྱག་རྒྱུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དླེ་ནས་གཉྱིས་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ Mohali ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་སུད་ཚོང་བ་ཚོར་ས་ཁྲལ་དླེ་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་དང་། དླེ་དང་
འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ས་གནས་རང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འཁུར་སྐུ་ལས་སྐྱོན་གནང་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་གནད་དནོ་འདྱི་འད་མང་པ་ོཞྱིག་མ་སླེལ་པ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡།༢༠༡༢ ནས་
ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ངས་དླེ་སོན་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འབུམ་ ༣༠ ལྷག་གྱི་སྐད་
ཆ་འཆད་ཀྱི་འདུག དླེ་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་གྱི་ས་ཁྲལ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་ས་རླེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་འཁུར་བཞླེས་རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་གསུམ་པ་འདྱི་ད་ལྟ་མླེ་འ་ོ
ཆསོ་འཕླེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཆུ་མཛདོ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འདྱིའྱི་ལས་གཞྱི་
འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྒྲུབ་ཡོད་པ་རླེད་དམ། བསྒྲུབས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་སོས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆུ་གསོག་
སྒྲུབ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཞྱི་པ་འདྱི་དླེའྱི་སོན་ལ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་
བཀའ་འདྱི་ཞུས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ལན་དགོས་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་དླེ་ག་རང་ལ་
ང་རང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་སྐོར་བསྐྱོད་ཅྱིག་ཕྱིན་པ་རླེད། ལྡྱི་ལྱིའྱི་བཙོག་ཆུ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དླེ་རླེད། འདྱིའྱི་
གནས་སྟངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་བདླེ་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
གནས་སྟངས་ག་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ངླེད་གཉྱིས་སྐོར་
བསྐྱོད་སོང་དུས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མྱི་མང་ཚོས་ད་ོསྣང་བྱླེད་དགོས་རྒྱུ་ག་རླེ་འདུག་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་རླེ་ཚོར་སྣང་
འདྱི་འད་ཞྱིག་བསླེབས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་ནས་ཆུང་ཚགས་ཚང་མ་ཡར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་དླེར་གནས་
སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོང་དུས། ས་གནས་མྱི་མང་རང་ནས་གནང་ཐུབ་པ་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན། གནང་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་སྙམ།།གཞན་ང་ཚོས་ཙག་ཙགི་ཆུང་ཚགས་རྱིགས་ཡོངས་རགོས་འདྱི་ལྟར་སྱིག་འཛུགས་རང་ནས་གནང་
རོགས་ཞླེས་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་
འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་སོབ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག དླེར་ངས་བསམ་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད། ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་སོ་
སོའ་ིསྱི་བའྱི་འཐུས་མྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡདོ་པ་རླེད། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིའཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚརོ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ས་གནས་ཀྱི་
འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མ་བསྐུལ་དང་བང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དླེའྱི་འགན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག དཔླེར་ན། ང་ཚསོ་ས་
གནས་འགའ་ཤས་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་བྱས་ནས་ས་གནས་ལ་སླེབ་ཡོང་དུས། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་མདུན་དང་། ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ལ་ཕར་ཚུར་གཅྱིག་བཤད་རླེས་རྩླེས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་རྣམ་པ་ཚོས་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྣམས་ས་ཕོགས་ག་བ་ནས་ཡྱིན་པ་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དུས་རག་ཏུ་འབླེལ་
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བ་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབླེལ་བ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོས་གནས་ཁག་ལ་བསླེབས་ཡོང་དུས་
ཕན་ཚུན་བཤད་རླེས་དླེ་འད་རྩླེས་དགོས་འཁླེལ་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་ལ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་
གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དགུང་ལོ་བགླེས་པ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དངོས་གནས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གཤམ་འོག་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱླེད་ཆ་ཚང་
ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལོའ་ིལས་བསོམས་འདྱི་དླེ་ལྟར་མཇལ་ཡོང་དུས་ཐུགས་འཁུར་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བཞླེས་གནང་འདུག 
སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ང་ཚོ་འདྱིར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་ Lhakhanwala རྒས་གསོ་ཁང་འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒས་གས་ོཁང་དླེར་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཚར་གཉྱིས་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས། དླེ་ལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་
ཅླེས་མ་ཞུས་པར་ཁ་ཐུག་བལྟ་ག་སོང་དུས། དངོས་གནས་སླེམས་ལ་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོབྱུང་། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པ་ཞླེས་ཞུ་
དུས་གཙ་ོཆླེ་ཤོས་དླེ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་རླེས་འཇུག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཡང་
སོས་སུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཁས་ལླེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དླེ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརླེད་འདུག དགུང་ལོ་བགླེས་པ་ཚོས་
བག་སོས་པ་ོདང་། གཙང་མ། དངོས་གནས་སྐྱྱིད་པ་ོབསད་འདུག ནད་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཉལ་ནས་བསད་འདུག་མ་གཏགོས། ཕྱིའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་དླེ་འད་ངས་མཐོང་མོང་ཡོད། ནང་ལ་དགུང་ལོ་བགླེས་པ་ཁ་ཤས་ཧ་ཅང་སླེམས་སྡུག་འཁུར་
ནས་སོད་མཁན་དླེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ཚོ་དངོས་གནས་སྤོ་བ་སྐྱླེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
མཉམ་དུ་ང་ཚོས་དགུང་ལོ་བགླེས་པ་ཚོར་ག་རླེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོར་མང་པ་ོདླེ་འད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁ་ོརང་ཚོར་ག་རླེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འབད་བརྩནོ་གནང་གྱི་འདུག་ལབ་ཡག་ཅྱིག དཔླེར་ན། 
དགུང་ལོ་བགླེས་པ་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་གནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཉུང་ཐར་སོ་སོའ་ིཕ་མ་སྐབས་རླེ་གུང་
གསླེང་ལླེན་ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརྩནོ་གནང་གྱི་ཡདོ་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་འདནོ་དགོས་འདུག གཞན་ཁ་ོརང་ཚརོ་དམྱིགས་
བསལ་འདོད་པ་ཆླེན་པ་ོཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག རླེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དགུང་ལོ་བགླེས་པ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
གསང་སོད། མང་པོ་ཞྱིག་ཞབས་ནའྱི་ཡོད་དུས་གསང་སོད་མར་ Western Toilet བཞུགས་ནས་བསད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
དགོས་འདུག འདྱི་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག ངས་ལ་ོ ༣ ཙམ་ཞྱིག་སོན་ལ་རྒས་གས་ོཁང་དླེ་འད་བཅར་
དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Western Toilet དླེ་འད་མླེད་པ་ངས་མཐོང་མོང་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒས་
གསོ་ཁང་ཆ་ཚང་ལ་འདྱི་འདའྱི་མཐུན་རླེན་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་ Lhakhanwala ཆ་
མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། མར་བཞུགས་ས་དླེ་ཏགོ་ཙམ་དམའ་དགས་ནས། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཞབས་ལ་བདླེ་བ་ོམླེད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་
རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་བཞླེས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་མཐའ་མ་དླེ་ལ། སོན་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་མང་པོའ་ིནང་
ལ་གསུངས་སོང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་བོད་མྱིའྱི་གངས་ཀ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆགོ་ནས་འདྱི་ལྟར་གསལ་པ་ོགསུངས་གནང་སོང་། འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག ང་ཚའོྱི་དཔླེར་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལའང་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་འཕྲད་བསད་ཀྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་ཉུང་
དགས་ཡོད་དུས་སོབ་གྲྭ་མཁ་ོབསྡུ་བྱ་རྒྱུ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཕན་ཚུན་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུ་རླེད། ད་ལྟ་འདྱི་འདའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་
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བསླེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་གནས་ཚུལ་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་གངས་ཀ་ཉུང་
དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ཚང་འདྱི་ལྟར་འཇུས་ནས་བསད་མ་དགོས་པར། དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁུག་ཀགོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་དླེ་ཚ་ོཆླེ་སར་ཟླ་སྱིལ་ནས། ཁངོ་ཚརོ་དླེར་ས་ཞྱིང་རླེད། འདྱི་འདའྱི་
མཐུན་སོར་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།དླེའྱི་སོན་ལ་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལའང་དླེ་
དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་གནང་སོང་། དླེ་རྱིང་ངས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་མ་འོངས་པ་ 
༥།༥༠ ཡྱི་ནང་ལ། ང་ཚོས་མྱི་འབོར་མང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆླེར་སྱིད་བྱུས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ན་མ་གཏོགས། 
འདྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་བྱླེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་
མཐའ་དནོ་དླེར་ད་ལྟ་ངས་གཅྱིག་ཆད་སོང་། སནོ་ལ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚའོྱི་དགུང་
ལ་ོབགླེས་པ་ཚ་ོདང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱིས་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་འདྱི་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་སོང་། 
དཔླེར་ན། དགུང་ལ་ོབགླེས་པ་ཚརོ་བུ་ཕྲུག་ཡོད་ན། བུ་ཕྲུག་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་འདྱི་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་འདུག་འདྱི་
གསུང་བའྱི་མཉམ་དུ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་
སོབ་ཅྱིག་གསུངས་སོང་། བཀའ་སོབ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཕླེབས་སོང་། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ངས་ག་རླེ་དན་བྱུང་ཞུས་ན། ཤླེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།རླེ་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས། ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་ལ་ཡདོ་བསད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚ།ོ ད་ལྟ་རྒས་གས་ོཁང་དླེ་ཚོར་འཁྲྱིད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་འད་སྤླེལ་བ་དང་། ཁོང་ཚརོ་སླེམས་ཚརོ་
བསླེབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་བཟ་ོཐུབ་ན། མྱི་རྒན་པ་ཆགས་དུས་ཁ་ོརང་ཚརོ་བག་ཆགས་ཞྱིག་བསད་ཀྱི་རླེད། དླེ་
མྱིན་མྱི་རྒན་པ་ཆགས་ཚར་དུས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད། རྒན་པ་ཆགས་ཚར་
དུས་ཀད་པ་མཁྲླེགས་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འདྱི་འདའྱི་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་རོགས་
སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་དང་། འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ཕག་སྦྲླེལ་གཅྱིག་གྱིས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་
རྒྱ་ཆླེན་པོ། ལས་ས་བོ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད། ཕག་ལས་ག་ཚོད་རྒྱ་ཆླེ་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལབ་མཁན་མང་བ་ཡོད་པ་རླེད། 
བསམ་ཚུལ་མང་བ་བྱུང་གྱི་རླེད། བྱས་ཙང་། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་འཛེམས་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་
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དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་། ཁ་ཐརོ་ཁག་ལ་མྱི་མང་ལྷན་དུ་ཐད་ཀར་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་མཁན་ཁ་ོ
རང་ཚོར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དླེ་དང་ལྷན་དུ་ལས་འཆར་འདྱི་ཚོ་ལླེགས་འགྲུབ་བྱུང་རྒྱུའྱི་ཆླེད། ང་ཚོར་རོགས་
ཚོགས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོགལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ནས་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པ། སླེར་གྱི་
ཚོགས་པ་དང་སྱི་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞླེས་གང་ལྟར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕག་རོགས་གནང་གྱི་འདུག ཚང་མར་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱིར་བཏང་ད་གྱིན་ཕག་སྦྲླེལ་བགླེས་པོ་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་དླེའྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། 
ངས་ད་གྱིན་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་འབྲུག་ལ་གནས་སོད་བྱླེད་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཁ་རྒྱུན་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བགོ་གླེང་ག་དུས་བྱུང་པ་ཡྱིན་ནའང་འབྲུག་དླེ་
ལྷག་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རླེད། བཀའ་མོལ་
འགའ་ཤས་བྱུང་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཡང་ན་གོང་གུན་བྱུང་གྱི་ཡོད། ཚོད་དཔག་བྱླེད་དཀའ་བས། ང་རང་ངོས་
ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བཟོད་བསན་བྱས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། སྱིར་བཏང་ནས་ཕ་གྱིར་གནས་བསདོ་བོད་རྱིགས་ཚ་ོ
བདུན་ཅུ་དོན་གངས་ནས་ཕ་གྱིར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་མཁན་ཚོ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་སྐུ་ངལ་
འཕྲད་རྒྱུ་གཅྱིག་དླེ་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་མྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་
བཞུགས་མཁན་ཚརོ་སྐྱབས་བཅོལ་ཡྱིན་ནའང་སྐྱབས་བཅལོ་གྱི་ང་ོབ་ོརང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ལྟ་བུ། ཡྱིག་ཆ་མ་ཚང་བའྱི་སྐུ་
ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་ཙང་དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལ་གནས་བབ་དླེ་འད་བཞུགས་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུ་ཟླེར་ནས་འཆར་སྣང་ཞྱིག་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་བཀའ་མོལ་ནང་ངས་བསམ་པར་
ངླེས་པར་དུ་དླེའྱི་ཐད་ལ་གོས་བསྡུར་དང་བག་ོགླེང་། དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་བརོད་གཞྱི་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དླེའྱི་ཐད་ལ་ངླེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞླེས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཆླེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་ཉླེས་ཆར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བནོ་མཆོག་ཕར་ཕླེབས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དླེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་གནས་སདོ་ཀྱི་སྐུ་ངལ་གཉྱིས་
ཐགོ་མཁླེན་རགོས་བྱུང་འདུག དླེའྱི་ཐད་ལ་ཕག་རོགས་གནང་འདོད་ཡོད་ནའང་། སྐུ་ངལ་འཕྲད་དགོས་པའྱི་གནས་དོན་འདྱི་ཕག་
དངུལ་གཏངོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་གྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། མ་འངོས་པར་ཁངོ་ཚོར་དཀའ་ངལ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་རོགས་པ་གང་འད་བྱླེད་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། དཔལ་འབྱོར་
གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ལས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད། དླེ་འད་
སོང་ཙང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་དང་བགོ་གླེང་གནང་དགོས་པ་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཙ་ོབོ་གོས་
བསྡུར་གནང་ས་དླེ། ངའྱི་ངསོ་ནས་འབྲུག་གྱི་གཞུང་དླེ་མཐངོ་ཡོང་གྱི་འདུག གཞུང་དང་གཞུང་བར་ལ་བཀའ་མོལ་ཆགས་ཡོང་གྱི་
རླེད། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཕར་གཞུང་འབླེལ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་གོས་བསྡུར་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་ཁངོ་ཚརོ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ཏན་ཏན་ལམ་ཁ་ཞྱིག་དོན་གྱི་རླེད་སྙམ།།འདྱི་རྒྱ་དང་བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་མ་རླེད། བྱས་ཙང། དླེའྱི་ཐད་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
དགངོས་པ་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བཞླེས་ཀྱི་རླེད་བསམ་པའྱི་ངས་རླེ་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཆླེད་དུ་གོམས་པ་དང་པ་ོཏན་ཏན་
ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རླེད། ཕ་གྱིར་བཞུགས་མཁན་གནས་ཡདོ་མྱི་སྣ་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། སྐུ་ངལ་
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འཕྲད་མཁན་ཡང་ཁོང་ཚ་ོཡྱིན་ཙང་། ཁོང་ཚོར་ཐུགས་ཕན་གྱི་ཆླེད་དུ་གོམས་པ་དང་པ་ོདླེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རླེད་
སྙམ།།བྱས་ཙང་དླེའྱི་ཐད་ལ་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་བཞླེད་གནང་རགོས་ཞླེས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ ༢.༥ ན་
གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། དླེའྱི་ནང་སོང་བརྡར་རབས་དང་རྱིམ་པ། ཟབ་སོང་རབས་དང་རྱིམ་
པ། གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག 
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མ་ཕླེབས་པར་གཏན་དུ་བཞུགས་མཁན། ཡང་ན་ཕླེབས་མ་ཐུབ་པ། ཕླེབས་འདོད་ཡོད་པ། 
གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ཁ་རྒྱུན་ལ་ལྷག་བསད་པ་དླེ་འད་གང་ལྟར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོཚོའྱི་ནང་ལའང་ཕག་ལས་མླེད་པ་དླེ་འད་
ཡོད་པ་རླེད། དགུན་ཚོང་སྐྱོན་མཁན་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད། ཞྱིང་ལས་གནང་མཁན་དླེ་འདའང་ཡོད་པ་རླེད། གང་ལྟར། ལ་ོགཅྱིག་
གང་པ་ོཕག་ལས་གནང་མཁན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད། བྱས་ཙང་། ཁ་ོཚ་ོལའང་ཕར་སྙོབས་ཐབས་ཆླེད་དུ་ག་རླེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སོང་བརྡར་དང་ཟབ་སོང་ག་རླེ་ཞུ་དགོས་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་ཕལ་ཆླེ་བ་རྡ་རམ་ས་ལ་རླེད། དླེ་
བཞྱིན་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཆླེ་ཁག་ན་གཞོན་དླེ་ཚ་ོཆགས་བསད་ས་དླེར་ཕར་ཕླེབས་
ནས། ཁ་ོཚ་ོབསྡུ་རུབ་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཟབ་སོང་དླེ་འད་སད་ནས། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོར་གདླེང་ཚོད་འཕླེལ་རྒྱུ་དང་། སྤོབས་པ་
འཕླེལ་རྒྱུ། དཔའ་མྱི་ཞུམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་གནང་ཐུབ་ན་ཁད་པར་ཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་རླེད་སྙམ།།སྐབས་རླེ་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སྐྱླེས་
ནང་ལ་ང་ོཚ་མྱི་དགོས་སར་ང་ོཚ་བའྱི་གནས་བབ་དླེ་འད། སྤམ་ཤོར་མྱི་དགོས་སར་སྤམ་ཤོར་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་དླེ་འད་ཆགས་འག་ོ
ཡྱི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ད་གྱིན་བཀའ་མོལ་དླེ་འད་བྱུང་བ་རླེད། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལག་ཤླེས་ཁག་ནང་ལ་
ང་ཚོའྱི་གཞོན་སྐྱླེས་རང་གྱིས་ལས་ཀ་མྱི་བྱླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ལྟ་
ཡོང་དུས་སྐབས་རླེ་སྤམ་ཤོར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རླེད། བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོར་ཟབ་སོང་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་
མོལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་དླེ་ཚ་ོབུ་གཅྱིག་པོར་མ་ཡྱིན་པར་བུད་མླེད་ཡྱིན་ནའང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད་ཅླེས། 
དླེ་བཞྱིན་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ང་ཚོའྱི་ལག་ཤླེས་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ནང་ལ་པང་གདན་འཐག་རྒྱུ་དླེ་འད་ཡང་
བུད་མླེད་གཅྱིག་པུར་གྱི་ལས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར། སྐྱླེས་པ་ཚོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རླེད་ཅླེས། དླེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་
ཆགས་བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་དང་། གང་ལྟར་སླེ་ར་ལྡུན་ས་ཁུལ་ལྟ་བུ་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཞོན་སྐྱླེས་ལས་ཀ་མ་བྱས་ནས་
སདོ་མཁན་དླེ་འད་ཕནོ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཁངོ་ཚརོ་ལའང་ངས་ཐུགས་ཕན་ཆླེན་པ་ོགསསོ་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་
འདྱི་ཚ་ོས་གནས་ཁག་དླེ་ཚོར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་བྱུང་མྱི་ཡོང་ངམ་ཞླེས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་སོང་། དླེའང་
སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་གནད་དོན་བཞྱི་པ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་འདྱི་ཡྱིན། ད་གྱིན་ཕག་སྦྲླེལ་ཁ་ཤས་ངོས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་
སོང་། སྱིམ་ལར་གྱི་གནད་དནོ་ཐོག་ལ་རླེད། དླེའྱི་ཐད་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཀའ་མོལ་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་འདུག ས་
གནས་ནས་ཚུར་ལགས་ལན་མ་ཕུལ་བ་མ་ཡྱིན་པར། ཕྱི་ནས་ཚགས་པར་ནས་མཁླེན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་རྒྱ་གཏང་རྒྱུའྱི་
གནས་ཚུལ་དླེ་འད་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དླེའྱི་ཐད་ལ་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
སོགས་ཕླེབས་ཡོང་གྱི་རླེད། ཁོང་ཚོར་ཁ་གསལ་པོ་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དླེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་བུད་མླེད་ནུས་སྟོབས་གོང་
སྤླེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཞླེས་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། སྱིད་བྱུས་འདྱི་དླེབ་ནང་བཀོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆླེད། འགོ་
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འཛིན་དང་དླེ་བཞྱིན་གཤམ་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱླེད་ཚོས་མཁླེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་བཞྱིན་བུད་
མླེད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སྐྱླེས་པའྱི་ནང་བཙན་གཡླེམ་དང་། བཙན་གཡླེམ་གྱི་གོང་ཕོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་འད་བྱུང་སྱིད་ཀྱི་རླེད། 
དླེར་བརླེན་དླེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་མཁླེན་དགསོ་པ་དང་། ཁངོ་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་དགོས་
རྒྱུ། གནད་དོན་དླེ་སླེར་གྱི་ག་རླེ་ཞུ་དགོས་པ་རླེད། དླེ་སང་གནངས་སྱིག་ཟླེར་ནས་ཚིག་འདྱི་བླེད་སདོ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་མ་ཡྱིན་པར་འདྱི་ནག་ཉླེས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ནག་ཉླེས་དླེ་ནག་ཉླེས་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན། ཉླེན་རོག་པ་རང་ལ་
རྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་ལ་ཐུག་པའྱི་ཐོག་ནས་དླེ་འད་གནང་དགོས་པ་རླེད་ཅླེས་ཁ་གསལ་པོའ་ིཐོག་ནས་དན་གསོ་གཏོང་རོགས་གནང་
ཞླེས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་ལྔ་པ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་རྒས་
གསོ་ཁང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཀ་སྦུག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་
ཆླེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག རྒས་གསོ་ཁང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
བཏང་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང་བཏང་རན་པ་ཞྱིག་རླེད། བྱས་ཙང་ཕ་གྱིར་རྒས་གསོ་ཁང་ག་རླེ་ཞུ་དགོས་པ་རླེད། མྱིང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་
འག་ོབ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ཧ་ཐག་ཐག་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་ག་རླེ་འཕྲད་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒས་གས་ོཁང་ལ་འག་ོཡྱི་མྱིན་ཟླེར་མཁན་དང་། ཁོང་ཚརོ་ཁྱིམ་ཚང་དང་ཕྲུ་གུ། ནང་མྱི་
མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་འག་ོཡྱི་མྱིན་ཟླེར་མཁན་དླེ་འད་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་རླེད་ལབ་ན། མཐུན་རླེན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རླེད་
ཟླེར་མཁན་དླེ་འད་འདུག ཁོང་ཚ་ོའུ་ཐུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་ཁོང་ཚོར་རྒས་གས་ོཁང་ལ་
ཕླེབས་པའྱི་སླེམས་ཤུགས་སྤར་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་མཐུན་རླེན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག 
མཐུན་རླེན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དླེ་རྒས་གས་ོཁང་རང་ལ་བཞུགས་མཁན། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚསོ་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་
ཐགོ་ལ་ཁད་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བྱས་ཙང། ཟབ་སངོ་དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དང་ཐུགས་
ཕན་གསོས་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དླེ་བསམ་འཆར་རང་ཡྱིན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་རྒས་གསོ་ཁང་ག་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་སོབ་གྲྭ་དང་རྒས་གསོ་ཁང་དླེ་ཚ་ོདབར་འབླེལ་བ་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
གཞོན་སྐྱླེས་སོབ་ཕྲུག་དླེ་ཚསོ་རྒས་གས་ོཁང་ལ་དང་བང་བྱ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ Volunteer བྱ་རྒྱུ་དང་། 
ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་བསླེབས་ཏླེ་ Intership བྱ་རྒྱུ་དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་
གསསོ་པ་ོབྱུང་གྱི་རླེད་སྙམ།།འཕྲལ་སླེལ་གྱི་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད། གཞོན་པ་དླེ་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ཐགོ་
ལ་ཁད་པར་ཆླེན་པ་ོབཟ་ོཡྱི་རླེད་སྙམ།།བྱས་ཙང་དླེའྱི་ཐད་ལ་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་བཞླེད་གནང་རོགས་ཞླེས་འབོད་བསྐུལ་རང་
ཡྱིན། བསྐྱར་དུ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ད་ལྟ་ Ambala དང་ Mohali གཉྱིས་ཀྱི་
སུད་ཚངོ་གྱི་སྐརོ་དླེ་རླེད་འདུག རྩ་བའྱི་ཁྲོམ་སའྱི་ས་ཁུལ་ནང་དུ་དུས་རྒྱུན་ཁྲོམ་ས་དང་། ཁྲལ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བདླེ་སྡུག་ཞུ་ས་འདྱི་ནང་སྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ནས་མར་ས་གནས་ས་ོསོར་འཕྲལ་
དུ་སྐོར་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་ནྱི། ལས་བྱླེད་ཀྱི་གངས་འབོར་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་ཐག་ཉླེ་
འབླེལ་མཚུངས་སོ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཆ་ཚང་གཏན་འབླེབས་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། Ambala ལ་ཆ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ལྡྱི་ལྱི་དང་ཐག་ཉླེ་པ་ོཡོད་དུས། དླེའྱི་ཁོངས་སུ་བཞག་པ་རླེད། བར་ལམ་ཁྲོམ་སའྱི་གནས་སྟངས་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ཕུགས་བརན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་
བོད་མྱི་འཚ་ོགོས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱླེད་ས་དླེ་ཚའོྱི་རླེན་གཞྱི་རྣམས་ཕུགས་བརན་བཟ་ོརྒྱུ་སྱིད་བྱུས་ནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ས་
གནས་སོ་སོའ་ིདཔོན་རྱིགས་དང་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བའྱི་དབང་གྱིས་གནས་སྟངས་འད་མྱི་འད་ཡོང་གྱི་འདུག  དཔླེར་ན། 
Mohali ཆ་མཚོན་ན། ས་ཁྲལ་དང་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོསོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་འབླེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛནི་ལ་སྙན་སླེང་ཞུས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལ་ཁྲལ་ཆླེན་པ་ོཤོར་གྱི་འདུག ཁྲལ་ཆག་ཡང་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་
རགོས་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་འད་དམྱིགས་བསལ་ངས་མ་དན་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་ངས་ཤླེས་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དན་མྱིན་
ལ་མ་ལྟོས་པར་དླེ་ཚོར་ཞྱིབ་དཔྱད་བྱས་ནས་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐབས་ཤླེས་ག་རླེ་འདུག་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་
ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་གཉྱིས་པ་འདྱི་མླེའ་ོཆུ་མཛོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་རླེད། འདྱི་ཐབས་ཆག་ཅྱིག་ཚར་བའྱི་ཁུལ་རླེད། ལས་གཞྱི་
འདྱི་ལ་སྒྲུང་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཐགོ་མར་འག་ོའཛུགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་འབུམ་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་ཞྱིག་གྱི་ལས་འཆར་རླེད། དླེ་
འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབཙུགས། གཞུང་འབླེལ་གྱི་གོང་ཚད་འགན་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་མཚནོ་པའྱི་ལམ་སྟནོ་གཞྱིར་བཟུང་། ཆ་ཚང་
ཚར་ནས་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་ཚར་ཙམ་དླེ་འད་ཞྱིག་ལ། འདྱིའྱི་ལས་ཀ་བོགས་མ་ལླེན་མཁན་དླེར་ས་འོག་གྱི་མྱི་ཡྱིས་རོག་ག་
མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དླེ་འདའྱི་རོག་ག་བསངས་ནས་དངུལ་ཕོན་ཆླེན་པོ་འཁླེར་ཤོག་ཟླེར་ནས། ཕ་གྱིའྱི་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་
གནས་སྟངས་དླེ་རླེད། Assam དང་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ས་འོག་གྱི་ལས་ཀ་བྱླེད་མཁན་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་ཚོའྱི་
རོག་ག་ཞྱིག་ལངས་ཚར་སོང་ན། གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དླེ་ཚོར་གགས་མྱི་ཁླེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
དུས་དླེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་པས་ཁོ་བོས་ཕྱིན་ནས། ལས་ཀ་མཇུག་སྐྱོང་མ་ཐུབ་པར། ང་ཚོས་དངུལ་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་བཏང་ཚར། དླེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ནས། ལ་ོརླེར་བཞྱིན་ལས་ཀ་དུས་ཐགོ་ལ་མ་
ཚར་བའྱི་རླེན་གྱིས། ཅ་ལག་གྱི་རྱིན་འབབ་དླེ་ཡར་འཕར། འབུམ་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་ཅུ་གནས་པའྱི་ལས་གཞྱི་དླེར་མཐའ་མ་འབུམ་ 
༢༠༠ ལྷག་གྱི་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་པ་དླེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་རླེད། གནས་སྟངས་དླེ་ཚོ་རོགས་ཚོགས་ལ་ཕར་དངོས་ཡོད་རྒྱུ་
མཚན་དང་བཅས་གསལ་བཤད་བྱླེད་སྐབས་ཁངོ་ཚོས་ཁས་ལླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཁག་མྱི་འདུག ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་རགོས་པ་
བྱླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་ནྱི་ཆུ་རྱིང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བསྐོར་ནས། དླེ་ནས་མར་ཡུར་བ་བཟོས་ཏླེ་ཞྱིང་
ཁའྱི་ནང་དབྱར་དགུན་མླེད་པར་ཞྱིང་ཁ་འདླེབས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དླེ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་འབུམ་ ༢༠༠ ནང་ཆུ་རྱིང་བཟ་ོཐུབ་པ་ཙམ་ཞྱིག་
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རླེད་མ་གཏགོས། འག་ོསོང་དླེ་ཙམ་བཏང་ནས་ཆུ་ཡུར་བྲུས་ཚར་པའྱི་རླེས་ལ་ཞྱིང་ཁ་འདླེབས་ལས་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་ཚོས་ད་
ལྟ་ཞྱིང་ཁ་འདླེབས་རགོས་བྱླེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་བའྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་ལྷ་ོཕགོས་གཅྱིག་པུ་མ་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་
དཀའ་ངལ་འདྱི་གཅྱིག་འགྱུར་ཡྱིན་དུས། འགོ་སོང་དླེ་ཙམ་བཏང་ཚར་བའྱི་རླེས་ལའང་དླེ་ཡོང་གྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། ས་འཕྲོས་རྱིང་
ཐང་ཙམ་གནང་། ཆུ་རྱིང་དླེ་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་པས་ཡ་གྱིའྱི་ཁུལ་གྱི་ས་འགོ་གྱི་ཆུ་རྩྭ་དླེ་ཧ་ཅང་ཉམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་རླེན་པས་མ་འངོས་པར་འཐུང་ཆུའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ནས་མར་ཆུ་འཐླེན་ནས་ཆུའྱི་
འཕྲུལ་འཁོར་ཐོག་ནས་དྭངས་བསྱིལ་བྱས་ཏླེ་འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་རྒྱུའྱི་ཕུགས་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བཟུང་ཡདོ་པ་རླེད། ལ་ོདང་པརོ་བསགས་བཞག་པའྱི་ཆུ་དླེ་ཚན་རྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་བརན་པ་ོཞྱིག་
བསད་ཀྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཆུ་འདྱི་མར་གོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ལོ་གཉྱིས་པར་ཆར་པ་བརྒྱབས་དུས་ཆུ་དླེ་བསགས་པ་ཡྱིན་ན། 
འགོ་གྱི་ས་གཞྱི་ཡང་བརན་པརོ་གནས་ཏླེ། ཆུ་དླེ་ཡུན་རྱིང་པོར་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཁད་ཆོས་དླེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཆླེད་ལས་པ་
རང་གྱིས་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས། ན་ནྱིང་ཆུ་དླེ་གོད་པ་རླེད། ད་ལོ་དབྱར་ཁའྱི་ཆུ་དླེ་བསགས་ནས་ཆུ་མཛོད་རང་
ཆགས་ཐུབ་པའྱི་ལས་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་བཙགོ་ཆུའྱི་སྐོར་དླེ། 
Yamuna གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང། འདྱི་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འཕུར་
འཕུར་ཞྱིག་བཏང་ནས་གགས་ཁླེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རླེད་མྱི་འདུག ལྡྱི་ལྱིའྱི་གོང་སླེ་ཡར་རྒྱས་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ལ་ོལྔ་
དྲུག་གོང་ནས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་སྤླེལ་ནས། ཁོང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་བྱླེད་སྐབས་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་། ལས་དོན་དླེ་གྲུབ་
འབས་ཆླེན་པ་ོའཐོན་རྒྱུའྱི་དོན། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལའང་དླེ་ཚ་ོབླུགས་ཡོད་ནའང་འོས་བསྡུ་ཐོབ་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ལག་
ལླེན་འཁླེལ་མ་འཁླེལ་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་ལས་ས་བོ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རླེད་མྱི་འདུག Yamuna ཆུ་འདྱི་བོད་ནས་མར་བབས་པའྱི་ཆུ་
ཆླེན་ཞྱིག་རླེད། ལྡྱི་ལྱི་ལ་བསླེབས་པའྱི་ཆུ་དླེ་ཧ་ལས་པའྱི་བཙོག་པ་རླེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཡས་གཡོན་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་
བཞག་པའྱི་བཙོག་ཆུ་ཚང་མ་གང་ལྟར་མར་ཡ་མུ་ནཱ་གཙང་པའོ ི(Yamuna River) ནང་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་རླེན་
པས་གང་ལྟར་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཧ་ལམ་གགས་འཁླེལ་བའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རླེད་མྱི་འདུག དླེ་འད་
སོང་ཙངལས་གཞྱི་དླེར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དངསོ་སུ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས། ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་
པ་ཡྱིན་དུས། དླེ་དངསོ་སུ་ལག་ལླེན་བསྟར་བའྱི་སྐབས་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་མཚོན་ཞལ་འདླེབས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་
ཏན་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏངོ་ཆོག་གྱི་རླེད་སྙམ། དླེ་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གགས་འཁླེལ་རྒྱུ་མླེད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
རླེད། དླེ་ནས་མོན་ག་ོལ་སོགས་པ་དླེ་ཚོའྱི་རྒས་གས་ོཁང་། རྩ་བའྱི་འཛིན་སྐྱངོ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད། གསང་སདོ་ནང་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རྒས་འཁགོས་ཚོར་རྒྱ་གར་གྱི་བཟསོ་པའྱི་ཆ་རླེན་དླེ་འད་མ་ཡྱིན་པར། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྐུབ་བཀགས་དླེ་འདའྱི་རྐུབ་བཙུགས་ས་
དང་། གཡས་གཡོན་རྩྱིག་པའྱི་ངོས་ནས་ལག་པ་འཐམ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག ཕྱིས་སུ་གསང་
སོད་བརྒྱབས་པ་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ཆ་རླེན་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ས་མླེད་པ་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན་
བཟོས་ནས་འག་ོསོང་ས་གནས་ནས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡོད་པ་རླེད། མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་འཁླེར་ཤོག་ཟླེར་ནས། ང་
ཚསོ་འབླེལ་བ་མུ་མཐུད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་དླེ་འདའྱི་དབང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་
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ཙག་དླེ་ཚའོྱི་རྱིགས་ཚུར་ཟླ་བསྱིལ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མྱི་འབོར་གནས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
འཆར་སྣང་དགོངས་དོན་ཏག་ཏག་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་འད་གསུངས་སོང། དླེ་བར་ལམ་བཀའ་མོལ་རོབ་ཙམ་བྱུང་བ་རླེད། དངོས་
སུ་ད་ལྟ་ལག་ལླེན་ཐགོ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ག་རླེ་ས་ོབརྒྱབ་ཀྱི་རླེད། དླེའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབས་
ག་རླེ་ཆགས་ཀྱི་རླེད། ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་
ཚསོ་འཆར་གཞྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་བཟ་ོཐུབ་མ་སོང་། རྱིམ་པས་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སླེང་དང་སྦྲགས་ནས་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དླེ་ནས་མྱིའྱི་བསམ་བ་ོཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དང་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ། དཔླེར་ན། ཤླེས་རྱིག་ནས་མཐུན་འགྱུར་
སར་ནས་སོབ་ཕྲུག་ནང་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གཞནོ་པ་ཚསོ་རྒན་པར་གུས་བཀུར་གནང་རྒྱུ་སོགས་པའྱི་ལམ་སོལ་གཏདོ་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག གསུངས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྐུ་ང་ོཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་འདྱིར་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞླེས་ཀྱི་རླེད་སྙམ། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པའྱི་དགོངས་འཆར་འདྱི་འབྲུག་སོད་བོད་མྱིའྱི་
གནས་སྟངས་སྐརོ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་སྐོར་ལ་ད་གྱིན་གངོ་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དླེ་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མ་དགོས་
པ་དང་། ཡ་གྱིར་སྐྱབས་བཅལོ་རང་ཡྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་ཚརོ་འབྲུག་གྱི་ལག་འཁླེར་ཡྱིན་ཟླེར་བས་འབྲུག་པའྱི་ཡྱི་གླེ་བྱིས་བཞག་པ་དླེ་
རླེད། འབྲུག་ནང་གྱི་ས་ཆ་ག་པར་སྐོར་བ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་དླེ་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀང་། འབྲུག་གྱི་ཡྱི་
གླེ་བྱིས་བཞག་པ་དླེ་འབྲུག་ནས་མར་འདོན་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ཡྱིག་ཆ་དླེ་ཁས་ལླེན་མཁན་ཡོད་པ་མ་རླེད། གནས་སྟངས་དླེ་འད་
ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བསད་ཡོད་པ་རླེད། འབྲུག་གྱི་ཡྱི་གླེ་ང་ཚ་ོསུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀོག་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁངོ་ཚོས་ཀོག་ཤླེས་ཀྱི་རླེད། 
ཡྱི་གླེ་ཀོག་མ་ཤླེས་པའྱི་ལག་འཁླེར་ཞྱིག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ཕྱིན་ན། ཁས་ལླེན་རྒྱུ་མླེད་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྱིག་པས་གྲུབ་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ལོའ་ིནང་ལོ་རྒན་པའྱི་རྱིགས་ལ་ལག་འཁླེར་རག་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ལམ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཐགོ་ནས་ཕལ་ཆླེར་ཡངོ་རྒྱུ་མླེད་པ་གསལ་པ་ོརླེད་འདུག ལ་ོགཞོན་པའྱི་ནང་ལ་ཤླེས་ཡོན་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་འདནོ་མཁན་དླེ་
ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་རླེ་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། ད་ལོར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྱིགས་ཁླེ་གཙང་གྱི་
གཞོན་སྐྱླེས་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་འབྲུག་གྱི་མྱི་སླེར་ལག་འཁླེར་སད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོསད་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ནྱི་འབྲུག་གཞུང་ལ་
ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འབྲུག་རྒྱལ་པ་ོརང་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པའྱི་དབང་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཁ་ོརང་གྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་ན་
གནང་བ་དང་། མླེད་ན་བཞག་གཞག་རྒྱུ་མ་གཏགོས་གཞུང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་སྟོན། གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟླེ་རག་
རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དླེ་ནས་བར་ལམ་ངས་འབྲུག་ལ་ཁྱུག་ཙམ་ཕྱིན་པ་རླེད། འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་
ཡ་གྱིའྱི་དཀའ་ངལ་གནས་སྟངས་འདྱི་ཕྲུ་གུ་སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཅུག་ཡོད་པ་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས། ཕ་མའྱི་ཐགོ་ནས་སབོ་ཡནོ་ཆ་ཚང་སོད་
ཐུབ་མ་ཐུབ་དླེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དླེ་འད་
སད་ཀྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་མར་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སླེང་ཞུས་ནས་ཤླེས་རྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དམྱིགས་
བསལ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། རང་ངོས་ནས་སོབ་ཡོན་སོད་ཐུབ་མཁན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཕལ་ཆླེར་ ༢༥ དང་དླེའྱི་འཕྲོས་ཆ་ཚང་ཆག་ཡང་
གནང་རྒྱུ་དང་འབླེལ་བའྱི་བཀདོ་ཁབ་ཞྱིག་གནང་གྲུབ་པ་རླེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས། དཔླེར་ན། རགོས་རམ་བྱ་རྒྱུ་དང་འཚ་ོསྣནོ་
སད་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དླེ་ཚ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡ་གྱིར་ཡདོ་པའྱི་མྱི་ཚ་ོཐར་གྱི་ཡོད་མླེད་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཀང། 
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མང་ཆླེ་བ་ནྱི་ཕྱི་རྒྱལ་རང་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཧ་ཅང་།ཤུགས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག དླེ་འག་ོབའྱི་དབང་གྱི་འབྲུག་གཞུང་གྱིས་བོད་
མྱི་ཚོའྱི་སང་ལ་ལྟ་སྟངས་དླེ་རང་བཞྱིན་གྱི་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་འདུག ཁླེད་ཚོར་ང་ཚོས་བསད་ས་སད། ཕྱི་ལ་ཐོན་པ་དླེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཟླེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་དང་། དླེ་ཚ་ོདང་འབླེལ་བའྱི་གནད་འགག་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་ཚང་མ་འདྱིར་
དམྱིགས་བསལ་སྙན་སླེང་ཞུ་མྱི་དགོས་བྱླེད་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ན་གཞནོ་རགོས་སྐྱོར་དང་དླེ་ཚོའྱི་ལས་དནོ་
ཧ་ལས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཆླེན་པ་ོཐནོ་གྱི་ཡོད་པ་དླེ་ཚོར་བསགས་བརོད་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
དོན་གཞྱི་རྒྱ་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོཐོན་པ་དླེར་བསགས་བརོད་གནང་བར་ལས་བྱླེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་
ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ན་གཞོན་གྱི་བསམ་བོའ་ིབ་ོསྟོབས་རྒྱ་བསྐྱླེད་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ས་གནས་སོ་སོར་
སྐོར་བསྐྱོད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་པར། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ག་རླེ་བྱླེད་དགོས་མྱིན་བསམ་བཞླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དླེ་
ནས་སྱིམ་ལའྱི་ཁུལ་འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཙམ་ཡྱིན་དུས་ཚགོས་ཆླེན་གྱི་རླེས་ལ་ང་ཚསོ་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་བཀའ་མངགས་གནང་བ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱི་ཏན་ཏན་སྟབས་བསྟུན་ཞུ་ཆོག དླེ་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དང་བང་སོ་ནས་སྐབས་རླེ་
གཟྱིགས་རགོ་གནང་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོར་སོན་མ་ནས་ལས་འཆར་དླེ་འག་ོཡྱི་ཡོད། དླེ་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚུར་ཡོང་ནས་རྒས་འཁོགས་
ཚོར་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་རོགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཉལ་ཆས་བརླེ་པོ་བརྒྱབས། ངའྱི་དངུལ་བརླག་འདུག་ཟླེར་བ་དང་། ངའྱི་ཅ་ལག་
གཉྱིས་བརླག་འདུག་ཟླེར་བ་སོགས་རོག་ག་ལུང་པ་གང་ཡོད་པ་རླེད། དངོས་གནས་བརླགས་ཡོད་མླེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟླེ། 
རྒས་འཁོགས་ཚང་མར་ཆུ་ཚ་པ་ོབཟོས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོས་འཁྲུད་རོགས་བྱས། གོན་ཆས་དླེ་ཚ་ོབརླེ་པ་ོབརྒྱབས་བྱླེད་སྐབས། ངའྱི་
དངུལ་སས་མགོའ་ིའགོ་ནས་བརླགས་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་འདའྱི་རོག་ད་མང་པ་ོཞླེ་དགས་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་ཕུགས་ལ་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ག་ཚོད་རླག་གྱི་ཡོད་མླེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། སྱི་ཚོགས་ནང་དླེ་འདའྱི་
ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་པ་ཚོས་རྒན་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་སྐྱོང་བྱླེད་སྟངས་དང་། དླེ་འད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ནྱི་ཧ་
ལས་པ་ང་ཚོས་གཟྱི་བརྱིད་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་མཐོང་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་དླེ་ཚ་ོམུ་མཐུད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 
དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བསྐྱར་དུ་ང་ཚསོ་ཡར་རྒྱས་ག་རླེ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མླེད་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་
ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ཡག་པོ་འགོ་
བར་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ངས་ངོས་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བའྱི་མཉམ་དུ་བསམ་
ཚུལ་འགའ་།ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང། 
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ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། འདྱི་ད་ལྟ་རྒས་གསོའ་ིརོགས་སྐྱོར་
ཐོག་ལ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཉླེ་ཆར་ང་རང་ཚ་ོས་བསྐྱོད་ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་ཡོད་ཙང་དླེའྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུ་
དགོས་བསམས་བྱུང་། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ཐོག་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༤ ནང་ལ་དགུང་ལོ་བགླེས་པ་རྒས་འཁོགས་ ༦༦༢ 
ནས་ད་ལོ་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་དླེ་ ༥༨ ཆགས་འདུག ༥༨ ལབ་དུས་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་བསྐོར་བ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོབོ་ཞྱིག་མྱིན་
འག་ོསྙམ།།བརྒྱ་ ༨ ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཀང་རྒས་གས་ོཁང་དླེའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དླེ་ཚསོ་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ང་རང་ཚོས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་རླེད། སྱིར་བཏང་རྒས་
འཁོགས་གཡོག་རྒྱུ་འདྱི་ལས་ས་བ་ོཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་གསུངས་ཡོད་ཙང་ངས་
བསྐྱར་ཟློས་བྱླེད་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༤ ནང་ནས་
འདས་གོངས་སུ་འགོ་མཁན་སྱི་ཡོངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བསྐོར་བ་ཡྱིན་ན་རྒས་གསོ་ཁང་རླེ་རླེ་ནས་རྒས་འཁོགས་ ༤ མ་ཟྱིན་ཙམ་
ཞྱིག་འདས་གངོས་སུ་ཕྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་དགོས་དནོ་དླེ་ད་གྱིན་གངོ་དུ་སྐུ་ང་ོཡྱིས་གསུང་རྒྱུ་དླེ་ཀ་
སྦུག་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་དླེ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་གསུངས་སོང། ང་རང་ཚོའྱི་ཆ་རླེན་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་རླེད། སྨན་བཅོས་རླེད། 
ཞལ་ལག་རླེད། མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གྱི་ཐོག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་ཚ་ེརྱིང་པ་ོགནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ཆླེན་པ་ོབཟོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ནས་དླེ་འདའྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིག་ཡོད་ནའང་མླེད་ནའང་དླེ་འདའྱི་ཆ་རླེན་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས། ཕག་
ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་ཁད་པར་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་འཚོ་བཞུགས་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་
བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས། དླེ་ནས་ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་
ཞྱིག་ལ་ཕལ་ཆླེར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཐོག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དགུང་ལ་ོབགླེས་པ་མང་པ་ོ
ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་གངས་ཐ་ོདླེ་མང་དུ་མང་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ། རྒས་གས་ོཁང་ནང་ལ་ཏན་
ཏན་ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། སྒུག་ཐ་ོཐོག་ནས་ཁ་ཤས་མ་ཚུད་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་
སོང་ཙང་དླེའྱི་ནང་ལ་སྒུག་ཐ་ོདླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེ་བཞྱིན་ཁ་ོརང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལའང་དླེ་འད་མང་དུ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཞུ་དགསོ་དནོ་གཅྱིག་ལ། ཉླེ་ཆར་ང་རང་ཚའོྱི་ས་བསྐྱདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཅནོ་ཏ་
རའྱི་དནོ་ལྡན་རྒས་གས་ོཁང་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ཕ་གྱིར་ནང་ལ་ཕལ་ཆླེར་རྒས་འཁགོས་ ༣༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རླེད། 
གཟྱིགས་རོག་གནང་མཁན་དླེ་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་བརྒྱུད་ནས་དླེ་འད་
ཞྱིག་གོ་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་ལས་བྱླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་དང་བདླེན་རླེད་འདུག 
ཕལ་ཆླེར་ལས་བྱླེད་གསུམ་ཡོད་ལ་མླེད་ལ་ཞྱིག་རླེད་འདུག དླེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཞལ་ལག་བཟ་ོམཁན་ཡྱིན་དུས། འགན་འཛིན་
ཁ་ོརང་གྱིས་སྨན་ཁང་ལ་འཁྲྱིད་དགོས་ཀྱི་འདུག བལྟ་སྐྱོང་ཡང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་བཞྱིན་ཉ་ོཆ་རྒྱག་གར་འགོ་དགོས་ཀྱི་
འདུག གང་ལྟར་རྒས་འཁགོས་ ༣༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་མྱི་གསུམ་མ་གཏོགས་ལྟ་རགོ་བྱླེད་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་ན། ཁང་པའྱི་ཆ་རླེན་དང་ས་
ཆའྱི་གནས་བབས་དླེ་ཚ་ོདངསོ་གནས་ཡག་པ་ོརླེད་འདུག་སྟླེ། དླེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ང་ཚསོ་ལྟ་རོག་གནང་དགསོ་རྒྱུའྱི་
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གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གོ་སྐབས་དླེ་འཛིན་ནས་དླེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་རྒས་གས་ོཁང་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དངསོ་གནས་ས་ོསོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོང་བརྡར་སད་རྒྱུ་དླེ་ཚ་ོ
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་དླེ། གལ་ཆླེ་ཤོས་དླེ་ས་ོསོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་བཀའ་
དྱིན་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་མར་འཆད་རྒྱུ་དླེ་ལས་ས་བོ་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་ལས་ཀ་བྱླེད་མཁན་ཚོར་དངོས་
གནས་སྐུ་ལས་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་དླེ་འད་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ཚོས་དླེར་
ཕྱིན་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་སྐད་ཆ་ཉན་ཡོང་དུས། ཕ་གྱིར་ང་ཚ་ོའཛོམས་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་
འག་ོའཛནི་གྱིས་ཅོན་ཏ་རའྱི་རྒས་གས་ོཁང་འདྱི་སྤ་ོརྒྱུ་རླེད་ཅླེས་གསུང་གྱི་འདུག ཕལ་ཆླེར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རང་གྱིས་གསུང་
གྱི་ཡོད་དུས། སྐད་ཆ་དླེ་ཐག་གཅོད་ཚར་རླེད་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་རྒས་འཁོགས་ ༣༠ 
ཙམ་ཞྱིག་འདུག ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ཡྱིན་ནའང་ཅོན་ཏ་ར་དླེ་གང་འད་ཡོད་མླེད་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། སོབ་གྲྭ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རླེད། 
སྨན་རྩྱིས་ཁང་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རླེད། དགོན་པ་ཡང་ཡོད་པ་རླེད། རྒས་འཁགོས་ལ་དགོས་རྒྱུ་དླེ་ག་རང་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། འདྱི་སྤ་ོརྒྱུ་རླེད་ལབ་དུས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམས་བྱུང། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རང་གྱི་ངོས་ནས་བ་ོ
འཚབ་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་དླེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གང་འད་ཆགས་པ་རླེད་ཅླེས་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་དྱི་བ་དྱིས་
སོང། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། རྒྱུ་མཚན་ཏན་ཏན་མང་པ་ོཡོད་ཀྱི་རླེད། འདྱི་དྱི་
བ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དྱི་བ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒས་འཁོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྡ་རམ་ས་ལར་སོང་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཇལ་རྒྱུ་
ཡོད་ཀྱི་རླེད་བསམ་པའྱི་དླེ་འདའྱི་ཚོར་བ་སྟོན་གྱི་འདུག དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱླེད་རང་གྱིས་
ཕལ་ཆླེར་ས་གནས་གཞྱིས་འག་ོགསུམ་བརླེས་ཚར་འདུག ཁ་ོརང་ཚོས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཞུ་
འབོད་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་གསུམ་དླེ་ཞུ་ཡྱི་མླེད། ད་ལྟ་འདྱི་གསར་པ་རླེད། གསུམ་
བརླེས་ཚར་བ་དླེའྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚསོ་ཞུས་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་འདུག ཅོན་ཏ་ར་འདྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་ཐག་རྱིང་པ་ོ
མ་རླེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ངོས་ནས་དགུང་ལ་ོབགླེས་པར་མཇལ་ཁ་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་
པ་ོཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་གྱིས་དླེ་འད་མཇལ་ཁ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་ཁ་ོརང་ཚོར་ག་ོསྐབས་
ཤྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དླེའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གསུམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལ་ལ་ོ ༤།༥ ཕྱིན་པའྱི་ནང་ལ་རྒས་འཁོགས་ག་ཚོད་
གཤླེགས་ཚར་རླེད། ང་རང་ཚོས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་ཡྱིན་ནའང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཇལ་ཁ་ཞྱིག་འཐོབ་རྒྱུར་སུ་ཡྱིན་ནའང་
འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་རླེད། དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་རྒས་འཁོགས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཚུར་རྡ་རམ་ས་ལར་སྤ་ོཡྱི་ཡོད་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆླེའྱི་མཇལ་ཁ་ཞྱིག་རག་གྱི་རླེད་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བསླེབས་པའྱི་ཐོག་ནས་དླེ་འད་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཀྱི་
གནས་བབས་ཐོག་ནས་སྤོས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙམ།།རྒས་འཁོགས་མང་དུ་འག་ོཡྱི་རླེད། ས་གནས་ཀྱི་
གནས་བབས་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་རྒས་གསོ་ཁང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག མ་འོངས་པར་མུ་
མཐུད་ནས་རྒས་འཁོགས་ཚོར། ང་ཚོས་གང་འད་བྱས་ནས་རོགས་པ་བྱླེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་སྤོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། འདྱི་སྤ་ོཡྱི་ཡོད་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་
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རླེད། ལས་བྱླེད་ཉུང་དགས་ནས་རླེད་དམ། དཔལ་འབྱརོ་གྱི་མ་འདངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་རླེད་དམ། དླེ་བཞྱིན་གྱི་འདྱི་སྤ་ོཡྱི་ཡོད་ན་ས་
གནས་དླེར་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཞྱིག་ངས་ས་ོསོའ་ིདོགས་འདྱི་ཐོག་ནས་དླེ་རྱིང་ཞུ་རྒྱུར། ཕ་
གྱིར་ས་གནས་རྒས་གས་ོཁང་རང་ལ་ཕྱིན་ནས། ཐུག་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོདགུང་ལ་ོབགླེས་པ་རླེད། ཁ་ོཚོའྱི་ཆླེད་དུ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་
ང་ཚོར་འགན་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞྱིག་བྱླེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཐུག་བསད་ཀྱི་འདུག དླེ་
ཡྱིན་དུས་འདྱི་དྱི་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དླེ་རྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་འགྲུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་འགངས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་
བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་བུ་མ་ོཆུང་ཆུང་གཅྱིག་ལ་བཙན་གཡླེམ་གྱི་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་སྐྱ་ོ
བ་ོཡོད་པ་དླེར། སོད་པ་ཐ་ཤལ་དླེར་ཐ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ནང་
སྱིད་ལས་བསམོས་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱླེད་པར་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་རྒས་གས་ོཁང་ཁག་ལ་བཀའ་མོལ་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་ ༤༥ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཁག་ ༡༤ ཞྱིག་རྒས་
གས་ོཁང་གྱི་སྟངས་འཛནི་དླེ་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁངས་གྱིས་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་གྱིན་ལས་བསམོས་ནང་ལ་དངསོ་གནས་
ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ། རྒས་འཁོགས་ལ་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་མང་པ་ོབྱས་འདུག དླེ་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་
བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་རྒས་འཁོགས་སྐུ་ན་བགླེས་པ་མླེད་པ་མ་རླེད། ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་པ་
ཁག་ནས་རླེད། སླེར་གྱི་ངསོ་ནས་རླེད། དླེ་འད་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་རྒས་གས་ོཁང་ལ་ལྟ་རོག་དང་ཞབས་ཞུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་དག་པ་ོདང་སོབ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དམག་སར་གྱིས་ངོས་ནས་རྒས་གས་ོཁང་དླེ་འད་མང་
པ་ོཞྱིག་ལྟ་སྐྱངོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་བསད་སའྱི་ས་ཆ་ནམ་རྒྱུན་རག་པར་ཐུག་བསད་སའྱི་ས་ཆ་དླེར་རྒས་གས་ོཁང་ལྔ་ཅུ་ང་
གངས་དང་། རྒས་འཁོགས་དྲུག་ཅུ་རླེ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཁྱིམ་གྱིས་ལྟ་སྐྱོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་སླེར་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་སར་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒས་འཁོགས་མང་དག་ཅྱིག་ལ་ཐུགས་བརྩླེ་བ་ཆླེན་པོའ་ིངང་ནས་བྱམས་སྐྱོང་གནང་
བ་དླེར་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་འབླེལ་
བའྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་རྒས་འཁགོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཆླེད་དུ་ཟབ་སོང་དང་འབླེལ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟང་པ་ོ
ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟའྱི་རྒས་གས་ོཁང་ ༡༤ ནང་ལ་ཡོད་དང་ཡདོ། དླེ་དླེ་བཞྱིན་གྱི་རྒས་གས་ོཁང་གཞན་པ་ཡོད་པ་སྱི་སླེར་
སུས་ལྟ་རོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དངོས་གནས་སོང་བརྡར་དགོས་རྒྱུ་དང་། སོང་བརྡར་ནང་དུ་
མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་དླེ་འད་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་གོ་སྐབས་ཤྱིག་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གོ་སྐབས་ལླེན་
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མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འདྱིས་ཕན་ཐགོས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡངོ་གྱི་རླེད་སྙམ།།ང་ཚསོ་དནོ་དག་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁངས་
ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདླེ་བ་དང་སྡུག་བསལ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒས་འཁོགས། དླེ་བཞྱིན་གྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་དང་། དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་སླེར་དང་ཚོགས་པ་གང་ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལ་ཕག་གྲུ་མཉམ་འདླེགས་དང་། 
མཉམ་རུབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དོན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ནང་སྱིད་ལས་དོན་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་
ཟབ་སོང་ལ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོང་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དོན་དག་གཉྱིས་པ་དླེ་
ལས་བསམོས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཉམ་ཐག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གྱི་གོད་ཆག་སྐབས་ལ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་སྣླེ་ཁྲྱིད་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་
སྱིའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆླེ་འབྱོར་ཆུང་འབྱོར་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས། ཚང་མས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མྱིག་ཆུ་མང་
པ་ོཞྱིག་འཕྱི་ཐུབ་ཡོད་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོསླེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སླེམས་ཅན་ཡྱིན་ནའང་སོག་མང་པ་ོཞྱིག་སྐྱབས་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། མཉམ་དུ་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
གཏངོ་ཕོད་ཅན་གྱིས་ཆླེ་འབྱོར་ཆུང་འབྱོར་གྱི་ཞལ་འདླེབས་འབུལ་མཁན་ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོས་དགའ་བ་
སོམ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་དླེ་ས་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་བསྐོར་ར་བརྒྱབ་ནས་འགོ་དགོས་དུས། ང་དང་ཕག་
སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཨ་ོརྱི་ས་ལ་དླེ་སོན་སོང་དུས། གོད་ཆག་གྱི་སྐབས་ལ་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་སྐབས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང། དླེ་དུས་གོད་ཆག་བྱུང་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆླེ་འབྱོར་ཆུང་འབྱོར་ཞལ་འདླེབས་གང་བྱུང་བ་དླེ་ཆ་ཚང་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་
ཞུས་དུས། བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ཆ་ཚང་གནང་གྱི་རླེད། དླེ་མ་ཕུལ་ནས་ག་རླེ་བྱླེད་དགོས་པ་རླེད་ཅླེས་
བཀའ་གནང་སངོ། དླེ་གསུངས་པ་བཞྱིན་དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དླེ་སནོ་གོད་ཆག་བྱུང་
པའྱི་དངུལ་ལྷག་འཕྲ་ོཡོད་པ། དླེ་སོན་ཞུ་པ་བཞྱིན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕུལ་པ་དླེ་འད་བྱུང་འདུག ཁ་གཏན་ཚིག་ལ་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་
དླེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དླེ་ཚོར་ངས་བཀའ་དྱིན་ཆླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ད་གྱིན་ཞུ་པ་བཞྱིན་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ལྟ་སྐྱོང་
བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གོད་ཆག་ག་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྐུ་མཁླེན་སྐུ་མཁླེན་ལབ་ས་དླེ་གཏངོ་ཕོད་ཅན་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་མང་
ཚགོས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོགནང་མཁན་ཚང་མར་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ལླེན་ཡདོ་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་
པས། སྱི་སླེར་ཚང་མར་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེའྱི་ནང་ལ་དཔླེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སྤུན་སྱིང་གྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཤླེས་པ་དླེ་ཡར་ཞུ་རྒྱུ་ངས་ལས་
འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་སྣང་བསླེབས་སོང། ཡང་མ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ལས་འགན་མ་བསྒྲུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ང་རང་ལ་
ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བསླེབས་སོང། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་
རླེད། གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་རང་གྱིས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་སྐུའྱི་འཕྲྱིན་བཅོལ་ལ་ལ་དྭགས་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྱིན། ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོརུབ་རུབ་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་གྱིར་ཛ་དག་གྱི་ཉླེན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆླེད་དུ་དངསོ་གནས་
ཀྱི་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཏང་པའྱི་ཐོག་ནས་སླེམས་ཅན་སོག་སྐྱོབ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་འདུག དཔལ་ལྡན་དགའ་
ལྡན་ཕ་ོབང་ཕོགས་ནས་དླེ་འད་གནང་འདུག དླེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་ཐུག་ཕྱིན་ནས་ས་ཆ་ཉོས་ནས་སད་པ་དླེ་འད་བྱུང་
འདུག སླེམས་ཅན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སོག་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་དླེ་འད་བྱུང་འདུག དངོས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་དམྱིགས་
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བསལ་གྱི་ཁ་ོཚོར་འབོག་པ་ཚོའྱི་མགོན་སྐྱབས་པ་དང་། སྱི་མྱི་ཚང་མར་ག་ོསྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལོ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ངླེད་གཉྱིས་ས་ཁུལ་འག་ོས་དླེ་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་རླེད། དླེར་
བཅར་དུས་དང་པ་ོསོན་ལ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དླེ་སོན་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་
ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། སོན་མ་འཛིན་སྐྱོང་སྐབས་ལའང་ངས་གོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ོཚ་ོཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་གང་
ཆླེན་གྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་རོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ག་ཚོད་འགོ་སོང་བཏང་ནའང་། ང་ཚོས་ས་ཡ་མང་པོའ་ིར་བ་བཟོས་པ་དང་། 
གོག་བཟསོ་ཀང་ཡངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རླེད་ཅླེས་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོབསད་ཀྱི་འདུག དླེ་རྱིང་དངསོ་སུ་ས་ོསོའ་ིལས་འགན་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ངླེད་གཉྱིས་ཕ་གྱིར་སླེབ་དུས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཡང་གསར་
པ་རླེད་འདུག ང་ཚོ་མཉམ་དུ་བསླེབས་སོང་བས་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་སྱི་མྱིའྱི་འགན་གཙོ་བོ་འཁླེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་
ཚགོས་རྒྱུ་རླེད། གཞུང་དངུལ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གྱི་ས་གནས་ས་ཐགོ་རླེ་རླེ་བྱས་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་ངང་བལྟས་ཡོང་དུས། ངས་ག་ོབ་
དླེ་དང་མཐོང་བ་དླེ་ཏོག་ཙམ་ཐ་དད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཕ་གྱིར་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་ཆུ་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིང་ཁའྱི་དཀྱིལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་། 
ས་ཡ་མང་པ་ོབཏང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ར་བའང་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོབརྒྱབ་འདུག དངསོ་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་
ཅླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕན་ཐོགས་ཆླེན་པ་ོབྱུང་འདུག ད་ལྟའྱི་གོག་གྱི་ར་བ་དླེ་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་ཆླེན་བཀག་པ་དླེ་
ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས། གཞྱིས་ཆགས་
གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཁང་གྱི་རོག་ག་རླེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་རོག་ག་རླེད། ས་ཉ་ོའཚོང་གྱི་རོག་ག་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཕ་
གྱིར་རང་བཞྱིན་གྱི་ Boundary གང་རའམ་རྩྱིག་པས་ས་སྲུང་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་དླེ་རླེད། དླེ་དླེ་བཞྱིན་གྱི་གང་ཡོད་པ་དླེ་འད་ཞྱིག་
བཞག་མྱི་འདུག སྱི་མྱི་དང་མྱི་མང་གྱིས་འགན་འཁླེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྱིམ་བྱོན་གྱིས་འགན་འཁླེར་བའྱི་ཐོག་
ནས་ལ་ོལྟར་ཉམ་གས་ོགནང་གྱི་འདུག དླེར་གང་འད་གནང་དགོས་ཀང་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ངང་ནས་དངསོ་གནས་མྱི་མང་གྱིས་དང་དུ་
བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་ཕན་ཐོགས་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་སོང། དླེར་ངས་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཧོན་སུར་དང་
འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཟང་སདོ་ཞྱིག་མཐངོ་སོང་། གང་ལྟར་གཞན་པ་རང་རང་ག་ོདུས་ངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་མཐངོ་སོང་བས་དླེ་ཚ་ོ
ང་ཚོས་དགའ་བ་སོམ་དགོས་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་དོན་དག་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་
བགྱིས། དང་པོ་དླེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ར་བའམ་གང་ར་དླེར་ས་
མཚམས་ཤྱིག་འདུག ཕླེད་ཀ་དླེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ཕླེད་ཀ་དླེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྣམ་པ་མླེད་པ་ལྟ་བུའྱི་སླེམས་པ་སྐྱ་ོམདགོ་ཁ་བོ་
ཞྱིག་འདུག ཕ་གྱིར་བྱ་སྤུ་སྣོན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་པ་རླེད། སྱིད་ཞུ་ཡྱི་ལས་བྱས་པ་རླེད། ང་ཚོར་ཐད་ཀར་ལབ་ཀྱི་མ་རླེད་ཀང་
ང་ཚརོ་འགན་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་གང་འད་རླེད། ལས་ཁུངས་ཕླེད་ཀར་གང་འདུག ལས་ཁུངས་ཕླེད་ཀར་གང་མྱི་འདུག བ་ཕྱུགས་
འཛུལ་ཡོང་གྱི་འདུག དངོས་གནས་ཀྱི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཚང་མ་མཐོང་གྱི་འདུག རྐུན་མ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་
མཐོང་འགོ་བ་དང་། གང་ལྟར་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག སྐད་ཆ་འདྱི་དུས་ཕླེད་ཀ་དླེ་མཉམ་འབླེལ་གྱིས་
བརྒྱབས་གནང་བ་རླེད་འདུག ཕླེད་ཀ་དླེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་བརྒྱབ་རྒྱུ་བྱས་འདུག ལས་ཤག་དླེ་ཚ་ོཡག་པ་ོའདུག ལས་
ཁུངས་དླེ་སནོ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཉམ་གས་ོབྱས་ན་ཡག་པ་ོའདུག གང་ར་དླེ་དངོས་གནས་དགོས་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་རླེད་འདུག་སྙམ།།
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དླེ་ནས་བརྒྱ་ཤོག་གཅྱིག་དང་སླེར་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད་སྙམ།།ཡྱིན་ནའང་སོ་
སོའ་ིསྱི་པའྱི་སྱི་དངསོ་དླེ་འགན་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་ད་ོསྣང་མ་བྱས། ཕ་གྱིར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་
ཀྱི་འདུག་ལ། གཤམ་འོག་གྱི་ལས་བྱླེད་ཚོར་ཞུས་ནའང་ག་རླེ་ཆགས་ཡོང་། འཛིན་སྐྱོང་སོགས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོམླེད་འགོ། 
སོང་ཙང་ར་བ་བཟ་ོརྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐངོ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་གཉྱིས་པ་འདྱི་ད་གྱིན་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ན་གཞནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞྱིང་ལས་དང་ལག་ཤླེས་སངོ་བརྡར་སོགས་ལ་འབད་བརྩནོ་བྱ་རྒྱུའྱི་
འདུན་པའང་། ཁོར་ཡུག དབྱྱིངས་ཟླེར་ནའང་དླེ་འད་ཞྱིག་བསླེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སླེབས་པ་འདྱིའང་ད་ལྟའྱི་འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་སྐུ་དྱིན་གྱི་སྱིན་བདག་ཁག་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་
གང་ལྟར་ Awareness གོ་རོགས་གནང་དུས། དངོས་གནས་དབྱྱིངས་འཕར་བ་དང་། དླེ་བཞྱིན་གྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་དོན་འབླེལ་
གསུང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚོར་བ་དང་གང་ཡྱིན་ནའང་ཕན་བསད་པ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་ཆ་མཚནོ་
ན། ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ངླེད་གཉྱིས་བསྐོར་བ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་རླེས་ལ་རོག་ཞྱིབ་གང་བྱུང་བ་དླེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ནས་ལྷན་ཁངས་ཆླེ་བ་ཁག་ལ་ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ e-mail བརྒྱུད་ནས་ལན་འབྱོར་སོང་། འབྱརོ་བའྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་ནང་ལན་
ཚང་མ་འདུག ལན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་མང་ཆླེ་བར་ཞལ་བཞླེས་གནང་འདུག དཔླེར་ན། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་གཞནོ་སྐྱླེས་ཀྱིས་ཞྱིང་
ལས་འདླེབས་འཛུགས་བྱླེད་པའྱི་སྐོར་གྱི་ས་གནས་ལ་གནས་ཚུལ་གཉྱིས་འདུག དླེ་གང་རླེད་དམ་ཞུས་ན། ང་ཚསོ་བསྐོར་བསྐྱོད་
འག་ོདུས་དླེ་རྱིང་འག་ོབ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་ཞགོས་པ་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆླེ་ཕླེབས་ཚར་ཙམ་རླེད་འདུག མྱི་མང་འདུ་འཛམོས་བྱས་ཚར་ཙམ་
རླེད་འདུག དླེའྱི་སང་ཉྱིན་རང་ལ་གསུང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་
ཟྱིན་སོང། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱི་དགངོས་འཆར་ནྱི་རྩ་བའྱི་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་ནང་ལ་རྒས་
འཁོགས་ཁོན་བསོམས་པའྱི་ ༦༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དླེ་ ༥༨ ཕྱིན་ཡོད་དུས་བརྒྱ་ཆ་
ཕལ་ཆླེར་ ༨ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་དླེ་རང་འཇགས་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་
གཅྱིག་གྱི་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཐརོ་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ ༡༨ དང་གསར་སྐྱླེས་ 
༣ དང་ ༤ ཙམ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག གནས་སྟངས་དླེ་ཚོར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཆགས་ཀྱི་འདུག རྒས་གས་ོཁང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒས་འཁོགས་ཚ་ོསྐུ་གཟུགས་བདླེ་ཐང་ཡོང་བ་དང་། སྐུ་ཚ་ེརྱིང་པ་ོགནས་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་མཐུན་རླེན་བཟང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་པ་དླེ། གང་ཐུབ་ཐུབ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
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ལྷག་པར་དུ་དླེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དླེ་དག་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་
དགོངས་འཆར་གནང་བ་ཡྱིན་དུས། དགོངས་འཆར་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་གནས་སྟངས་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་བསམ་བ་ོ
བཏང་སྟླེ་འབད་བརྩོན་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པའྱི་རྱིགས་ཡོད་དམ། སྒུག་ཐོའ་ི
རྱིགས་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་རླེད་བཞག དླེ་ས་གནས་ཀྱི་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་
སྟངས་གཉྱིས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་དཔླེར་ན། སྒུག་ཐའོ་ིནང་ལ་སྒུག་དགོས་པ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཀང་ཛ་དག་
པ་ོཆགས་ཡོང་དུས་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ལ་སྒུག་མྱི་དགོས་པར་བྱས་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སད་ནས་རྒས་གས་ོཁང་ནང་
ལ་བཅུག་པ་དླེ་འད་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དམ་དོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྒུག་ཐ་ོསོགས་དམྱིགས་
བསལ་མྱི་དགསོ་པ་དླེ་འདའང་ཡོད་པ་རླེད། ཚང་མས་འཚང་ཁ་བརྒྱབས་སའྱི་རྒས་གས་ོཁང་ནྱི་ཕལ་ཆླེར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་ ༡༤༠ ཙམ་ཞྱིག་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་ཅོན་ཏ་རའྱི་
རྒས་གས་ོཁང་དླེ་སྤ་ོརྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཟླེར་བ་དླེ་སོན་མའྱི་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལའང་ང་ཚོས་སྙན་སླེང་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒས་གས་ོཁང་མྱི་མང་པ་ོམླེད་པ་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཟླ་བསྱིལ་བྱས་ནས་ཆ་རླེན་བཟང་དུ་བཏང་
བ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅླེས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སླེང་ཞུས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་སནོ་འག་ོཡྱི་ཟླ་བསྱིལ་གཏང་རྒྱུ་ཞུས་པ་རླེད། ས་གནས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྙན་ཞུ་རྒྱག་རྒྱུ་མཚནོ་
པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག མླེའ་ོརྒས་གས་ོཁང་ནང་ལ་མྱི་གངས་ ༩ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁངོ་ཚརོ་
རམ་ཁོང་ཚོའྱི་རྒས་གས་ོཁང་དླེ་ཕར་ཏྱི་ཛུ་ལ་ཟླ་བསྱིལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་དུས། རྒས་གས་ོཁང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒས་འཁོགས་
ཚསོ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཁང་པ་སྟོང་པ་དླེ་འད་འཚོལ་དུ་འག་ོམཁན་མང་པ་ོཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོའྱི་རླེ་བར་སྐུ་ཚ་ེམ་
རོགས་ཀྱི་བར་དུ་ད་ཡོད་གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་ནང་ལ་གནས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱླེད་རོགས་ཞླེས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་ཡར་
གནས་ཚུལ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོའབྱོར་སངོ་། འབྱརོ་བ་གཞྱིར་བཟུང་ནང་སྱིད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་དླེའྱི་ཐགོ་ལམ་སྟོན་ཞུ་སྐབས་མྱི་ ༩ 
ཙམ་མ་གཏོགས་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། སྐུའྱི་འཕླེན་པ་མ་རོགས་ཀྱི་བར་དུ་བཞག གསར་པ་ཡར་འཇུག་རོགས་ཟླེར་མཁན་ཚ་ོམླེའོ་ལ་
མྱི་དགསོ་པ་བྱས་ནས་ཏྱི་ཛུ་ལ་ཕར་གཏང་རྒྱུ་བྱས་ན་ཟླེར་ནས་ང་ཚསོ་ཕལ་ཆླེར་རབོ་ཙམ་ཞྱིག་གཏན་ཁླེལ་བྱས་ཡོད། ཅོན་ཏ་ར་
ནྱི་ཕལ་ཆླེར་ལས་ཀ་བྱླེད་མཁན་རླེ་ཟུང་འདདོ་པ་ཁླེངས་མྱི་ཁླེངས་ཡོད་ཀྱི་རླེད། ས་ོབརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་དུས་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཤོར་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་འདོད་པ་ཁླེངས་མྱི་ཁླེངས་བྱུང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒས་འཁོགས་ཚ་ོརྡ་
རམ་ས་ལར་འག་ོརྒྱུ་རང་རླེད་ཟླེར་དུས་ཚང་མ་དགའ་དགའ་ས་ོས་ོབྱས་ནས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ཐོག་ལ་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་ཆླེད་དུ་བརྒྱབ་བཞག་པའྱི་
ས་ཆ་ཡྱིན་དུས། རྒས་གས་ོཁང་རང་གྱི་ཆླེད་དུ་གནས་དགོས་ཀྱི་རླེད་མ་གཏགོས། དླེ་མ་གནས་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་གཞན་གྱི་ཐགོ་ལ་
བླེད་སོད་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་པ་ལྟ་བུ་གང་ལྟར་ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། དླེ་ང་ཚོའྱི་བསམ་
བ་ོནང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཏག་ཏག་དོན་དག་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བདོ་ནས་ཚུར་འབྱརོ་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་ཚརོ་
གཞྱིས་ཆགས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ང་ཚསོ་བང་བསྱིག་གྱི་ཡོད། ཡོང་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཟླེར་བ་དླེ་ད་ལྟ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་
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ཀྱི་མྱི་འདུག དླེ་ནས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་གསུམ་ནས་བསླེབས་ཡོད་ཀང་། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་མཇལ་ཁ་རག་རྒྱུ་
དང་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དླེ་ངས་ཁས་བངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་གཅྱིག་དླེ་
ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པའྱི་དགོངས་འཆར་ནྱི་སྱིམ་ལར་བུ་མོ་བཙན་གཡླེམ་གྱི་སྐོར་དླེ་རླེད་འདུག དླེ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོས་བཤད་རང་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདླེབས་མྱི་དགོས་པར་བགྱིས། རྒས་གས་ོཁང་ ༡༤ མ་ཡྱིན་པའྱི་
སླེར་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་འཛིན་མཁན་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། བལ་ཡུལ་ལ་བུད་མླེད་ཚོགས་པའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་གཅྱིག་
ཡོད་པ་རླེད། ངས་ཤླེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་དང་དླེ་འད་བའྱི་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་སླེར་པས་བཟུང་པ་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་
དགངོས་འཆར་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་འག་ོའཛནི་དང་ལས་བྱླེད་རྱིགས་ཟབ་སངོ་ལ་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་ན། ང་
ཚོས་མཐུན་རླེན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་འབླེལ་བའང་དླེ་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཨོ་རྱི་སའྱི་འབྱུང་བའྱི་གོད་
སྐྱབོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་མང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསླེབས་པ་ཚའོྱི་ཐོག་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་གནས་
སྟངས་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དླེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཧོན་སུར་གང་ཆླེན་འགོག་ཐབས་དླེ་སྒྲུང་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་ོ
རླེད། ང་ཕ་གྱིར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ོགཉྱིས་བྱས་པ་རླེད། ཕ་གྱིར་བསད་པའྱི་རྱིང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤོས་ནྱི་ཆུ་ཡྱི་དཀའ་ངལ་
དང་གང་ཆླེན་འགགོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་གཉྱིས་རླེད། སྐབས་དླེར་ EU གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རོགས་རམ་དང་
པ་ོགནང་ས་དླེ་ཕལ་ཆླེར་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཞླེ་གངས་ཀྱི་ས་འོག་ཆུའྱི་ལས་
གཞྱི་འདྱི་སོན་མ་ Marata གཞྱིས་ཆགས་དང་པ་ོའཛུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆུའྱི་ Pipe དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་བརྡོལ་ནས། ཆུ་ Pump 

བརྒྱབ་ནས་ Tank ནང་ལ་ཡར་འཐླེན། དླེ་ནས་ Tank ནས་མར་སླེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཡར་ Pump བརྒྱབ་བཞག་པའྱི་ཆུ་
ཚང་མ་ Pipe ཆག་ནས་ས་འགོ་ཏུ་འཐྱིམ། ཆུ་ཚོད་ལྔ་དྲུག་ཕྱིན་ནའང་ཡ་གྱིར་ Litre ༥༠༠་་་༦༠༠ མ་གཏགོས་ཆུ་བསགས་མྱི་
ཐུབ་པ་དླེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རླེད། ཆུ་འཕྲ་ོབརླག་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དླེ་གསར་བརླེ་བྱས་པའྱི་
ལས་དོན་ཞྱིག་རླེད། དླེ་ལས་ཛ་དག་པ་ཞྱིག་ལ་སྟོན་ཐོག་གང་བཏབ་པ་རྣམས་གང་ཆླེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་དུས། དླེ་
ཚོའྱི་རྱིགས་དླེ་ Agriculture Scientist དླེ་བཞྱིན་ Wildlife Scientist  སོ་སོར་གང་ཡང་མླེད་ཀང་། Bangalore  

སོགས་ལ་ཕྱིན་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཏླེ་དཀའ་ངལ་དླེ་སླེལ་རྒྱུར་ཕུགས་ཀྱི་གང་ཡོད་དམ་ཞླེས་སོབ་སྟནོ་མང་པ་ོཞུས། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཕལ་ཆླེར་ཧོན་སུར་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་འདྱིར་ང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་བཞུགས་བསད་ཡོད། ང་ཚོས་མཉམ་དུ་འཁྲྱིས་ནས་ས་
གནས་ཁག་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་ཕྱིན་ཏླེ་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཞླེ་གངས་ཤྱིག་གྱིས་ Photovoltaic Solar  Fencing ཤྱིང་ནགས་ལས་
ཁུངས་ཁ་ོརང་ཚོས་དླེའྱི་ཁུལ་ལ་ཁ་རླེ་ཁ་ོརླེ་ཞྱིག་བགར་ཡོད་ཀང་། ང་ཚོའྱི་བགར་སྟངས་དླེར་ཁླེད་རང་ཚོས་བསམ་བ་ོགང་འད་
བྱས་ནས་འཁོར་སོང་ཞླེས་ང་ཚོས་དླེ་ཚོར་དམྱིགས་དཔླེ་ལྟ་དགོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོདང་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་ལས་ཡོད་པ་
རླེད། གོང་སླེ་གོང་སླེ་བྱས་ནས་གངོ་སླེའྱི་དཀྱིལ་ལ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། གོང་སླེ་ས་ོསོའ་ིས་ཆ་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་ནས་ Poll 

དླེ་དང་འདྱི་བྱས་པའྱི་གོང་སླེ་འདྱི་ཡྱིན་ཞླེས་དང་། Poll དླེ་དང་འདྱི་བྱས་པ་གོང་སླེ་འདྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ Poll  ཚང་མ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་
ནས་སུའྱི་སྐྱནོ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ནའང་གོང་སླེ་དླེའྱི་དངུལ་སོད་དགོས་པ་སགོས། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོབཟསོ་ནས་གང་ལྟར་ལ་ོ
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གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་མྱི་ཚང་མས་དླེར་བལྟས་མ་ོལྟ་བར་ཡོང་དགོས་པ་དླེ་འད་ཞྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་གནས་སྤ་ོཕྱིན་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ། གཞྱིས་ཆགས་མྱི་ཚོའང་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་ད་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅླེས་དན་ཡོང་
དུས། Solar Fencing དླེ་མཐའ་མར་སུ་ཞྱིག་གྱིས་བཀོག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཀ་བ་ཚང་མ་བཀོག་ནས། དླེང་སང་རྣམ་པ་ཚོས་
གཟྱིགས་དང་ཧོན་སུར་གྱི་ད་ོཔ་ོབླུག་སའྱི་དོས་ཁང་ནང་ལ་ Pipe དང་ཐག་པ་ཚང་མ་བླུགས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ System ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་མ་གཏོགས། 
གཞྱི་རླེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ Control Room ལྟ་བུ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་བཟསོ་ནས། ཕྱིས་སུ་དླེ་ཚ་ོ Computer ནང་
ཕར་མཐུད་དླེ། Computer ནང་ Control Room ནས་བལྟས་ཏླེ་གང་ཆླེན་ག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག ཕོགས་ག་ནས་ཡོང་གྱི་
འདུག དླེ་སོན་འགོག་ག་རླེ་བྱླེད་དགོས་འདུག དླེ་འདའྱི་མཐུན་རླེན་བསྐྲུན་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང། ཀ་བ་ཆ་ཚང་
དོས་ཁང་ནང་ལ་བླུགས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། རག་པར་གང་ཆླེན་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཆླེན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟླེར་ན། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་མར་བརྒྱུགས་ནས་གང་ཆླེན་འགོག་ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕ་གྱིར་གཅྱིག་བཟོས་བཞག་པ་དླེ་
བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤོས་འདྱི་རླེད། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མར་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་འད་ཆགས་ཐག་ཆདོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་
དླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོས་ཕ་གྱིའྱི་དངོས་ཡདོ་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། ཀ་ོལླེ་གལ་ནང་ལ་ས་དངོ་ག་
ཚདོ་བྲུས་ཡོད་པ་རླེད། ཧ་ལས་པའྱི་ས་དངོ་སྤུས་དག་པ་ོབྲུས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཆར་པ་
བབས་དུས་ས་འཛུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་འཕག་མཁན་ཡདོ་པ་མ་རླེད། རག་པར་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བཟསོ་སོད་རྒྱུ་དླེ་ག་
ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ནུས་པ་ཐོན་གབས་ཡོད་དམ་མླེད། གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་མྱི་མང་གྱི་
དགོས་མཁ་ོདང་མཐུན་པའྱི་ཆ་རླེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རླེད། བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་མླེད་ན་ང་ཚོས་བཟ་ོ
ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རླེད། དླེ་མཁླེན་རགོས་རང་གྱི་ཆླེད་དུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཧནོ་སུར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གང་ཕླེད་ཀ་ཕླེད་ཀ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཟླེར། གཅྱིག་ནྱི་མཉམ་འབླེལ་གྱི་བྱས། གཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་རླེད་
འདུག བྱས་ཙང་ས་གནས་ལ་མཉམ་འབླེལ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་མཐུན་མ་མཐུན་གྱི་གནད་འགག་དླེ་ཚ་ོའཛིན་སྐྱོང་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཉྱིས་ཀར་མཐུན་པ་ོཡོད་ན་ལས་ཁུངས་ཡྱིག་ཚང་གཅྱིག་རླེད། ཐོག་གཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་སླེབ་གཅྱིག་ལ་གཉྱིས་ཀར་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད། ཕར་ཙམ་དླེར་ཧ་ཐག་ཐག་
ཡོད་པ་རླེད། ཚུར་ཙམ་དླེར་གང་ལོག་བསད་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་དངསོ་ཡོད་རླེད་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ང་ཚསོ་
དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནས་དངུལ་འག་ོསོང་བཏང་ནས་ས་
འཕྲོས་བརྒྱབས་།ཤོག་ཟླེར་དུས། ཡང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་སོད་རོགས་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདའྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རླེད། ཡོད་མླེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོས་འབུམ་ ༣༢ ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་གསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཆ་ཚང་
གནང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེ་འད་སོང་ཙང་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་མཉམ་འབླེལ་གྱི་ཡྱིག་ཚང་གང་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་པ་
གཅྱིག་རང་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རླེད་སྙམ། དླེ་ནས་ན་གཞོན་དང་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ། སོ་ནམ་འདླེབས་ལས་བྱ་རྒྱུ་དང་དླེ་བཞྱིན་ལས་
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རྱིགས་སོང་བརྡར་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོསད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་གཞོན་སྐྱླེས་ལས་ཀ་ལས་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་འདྱིར་བསགས་བརོད་གནང་སོང། དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས། མཚན་ཐ་ོཡར་གནང་མཁན་ ༣༦ བྱུང་བའྱི་ནང་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ༤ ཕྱིར་འཐླེན་གནང་སོང། དུས་ཚོད་
བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སོང། ཐུགས་རླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སར་ཡང་ཕག་བརངས་གནང་མཁན་ ༥ ཡོད། དླེ་
ཚརོ་སྐར་མ་གསུམ་གསུམ་ཡྱིན། སྐར་མ་གསུམ་ལྷག་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། དང་པ་ོདླེར་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འདྱིའྱི་ནང་ཐ་ོཞྱིག་ཡོད། ཁླེད་རང་གྱིས་དླེར་ཐ་ོཞྱིག་རྒྱབ་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། གནད་དོན་གཅྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། འདྱི་ས་ཁང་
གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བར་སོང་ཙང། དླེའྱི་ཐགོ་ཆ་ཤས་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐར་མ་གསུམ་
གྱི་ནང་བསྡུ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབླེབས་བྱླེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཏན་འབླེབས་བྱླེད་དུས་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲུང་ཆླེ་ནས་ཀང་དླེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཚང་མ་མཁླེན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ས་ཁང་
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གནས་བབས་དླེ་ཚོ་མཁླེན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གང་ལྟར་ཀང་ངས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་
འབླེབས་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསོ་ཚོགས་ལ་བསྣམས་ཕླེབས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་རླེད་མ་གཏགོས། སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་སྣང་བ་གང་དན་བྱས་ནས་བཟོས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་མ་རླེད། འདྱིའྱི་འབླེལ་ཡོད་ཚོས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཟླེར་
ནའང་སོབ་སོང་ཟླེར་ནའང་དགོས་གལ་ལ་གཟྱིགས་ནས་བསྣམས་ཏླེ། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་བྱས་པ་ཞྱིག་རླེད་མ་
གཏགོས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་དང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཕག་བསྟར་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཆླེད་དུ་གཏན་
འབླེབས་བྱས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་མ་རླེད་ཅླེས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གཉྱིས་པ་དླེར་ག་རླེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཏན་འབླེབས་བྱླེད་སྟངས་དླེ་རླེད། དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ལ་གཏན་འབླེབས་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་རླེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོས་གལ་དང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབས། 
ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བསྣམས་ཕླེབས་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གང་ལྟར་བཀའ་བརྩྱི་
ལླེན་ཞུས་ནས། སྱིག་གཞྱི་དླེ་གཏན་འབླེབས་བྱས་པ་ཞྱིག་དང་། དླེ་ནས་ད་ལྟ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། 
ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག དླེ་ཚོ་དངོས་གནས་ཡྱིན་གྱི་རླེད་སྙམ། དླེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ག་རླེ་གསུངས་སོང་ཟླེར་ན། ནང་ཁུལ་གྱི་
དཀའ་ངལ་བཟོ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་པ་དླེར་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་མྱི་མང་མཉམ་དུ་བསད་
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ནས་སླེམས་ཤུགས་སྤར་ཏླེ། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་བཟ་ོམཁན་ལ་སོགས་པའྱི་བཀའ་དླེ་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕླེབས་པར་
སོང་ཙང་། དླེ་ཚོའང་སྱི་འཐུས་བྱླེད་མུས་ཡྱིན་ཙང་། གཏན་འབླེབས་བྱླེད་མཁན་སྱི་འཐུས། དཀའ་ངལ་བཟོ་མཁན་དང་ལག་
བསྟར་ཐགོ་སྟབས་བདླེ་པ་ོམླེད་པ་བཟ་ོམཁན་ཡང་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་
རླེད་སྙམ། དླེ་འད་སོང་ཙང་ནང་སྱིད་ཡྱིན་ནའང་རླེད། གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ག་རླེ་
གཏན་འབླེབས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་གསུམ་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། འ་ོཡ། ལགས་ས།ོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། སྐར་མ་གསུམ། 
 
སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ཐ་ོཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་
བཤད་ཀྱི་འཕྲོས་ནས་དོགས་གཞྱི་གསལ་པ་ོཆགས་སོང། དླེ་རྱིང་བགོ་གླེང་གྱི་འཕྲོས་ནས་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོམྱི་འབོར་ཞྱིབ་གཤླེར་གྱི་གངས་ཀའྱི་གནས་སྟངས་དླེའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གླེང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང། དླེ་འད་ཡྱིན་
དུས་རྩ་བའྱི་ལས་བསམོས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གཞྱི་འཇོག་སའྱི་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ དང་ལ་ོསནོ་མའྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་གཤླེར་ལ་ཕར་གཟྱིགས་དགོས་པའྱི་སྐད་ཆ་
ཞྱིག་གོ་སོང་། ཡྱིན་ནའང། འདྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་རླེད་བསམ་པ་མླེད། ག་རླེ་བྱས་ནས་ཞུས་ན་ང་སྐབས་དླེར་རྡ་
རམ་ས་ལར་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཆ་ནས། ང་ཚ་ོའདྱི་ནས་རྡ་ཤོད་ལ་འག་ོསའྱི་ལམ་ཁ་གཡས་གཡོན་ང་
ཚོའྱི་སོད་སའྱི་སྐབས་དླེའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ང་རང་གྱིས་ཧ་གོ་བ་ཞྱིག་ལ། ང་རང་ཐླེ་བའྱི་མྱི་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུའྱི་ཐ་ོདླེའྱི་ནང་མླེད་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོཡྱིན། སོན་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གོང་པ་དང་ཁྱིམ་མཚེས་བརྒྱུད་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་
དགླེ་རྒན། དླེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ནས་བྱས་སོང། དླེ་ནས་ན་ནྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ང་ཚ་ོར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་ཕལ་ཆླེར་བྱུང་ཡདོ་དམ་མླེད་བསམ་
པའྱི་དོགས་པ་བྱུང་། ལ་ོསོན་མའྱི་ནང་ལ་ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཚུད་མླེད། ང་ཚོའྱི་འབླེལ་ཡོད་མང་པ་ོཞྱིག་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
ལག་པོལ་ཐང་སྟྱིང་ནས་མར་སོད་མཁན་དླེ་ཚའོང་ཚུད་མྱི་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱུང་ཡོད་ས་མ་རླེད་བསམ་པའྱི་
ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། རྡ་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་ང་ལ་དཔླེ་མཚནོ་གང་ཡང་བགང་རྒྱུ་མླེད། དླེ་བཞྱིན་མྱི་
འབོར་ཞྱིབ་གཤླེར་གྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འོས་བསྡུའྱི་ཐབོ་ཁུངས་ལ་གཞྱི་བཞག་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བདླེན་པ་མ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་
རླེད་ཟླེར། རྡ་རམ་ས་ལར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་འབོར་དང་འོས་བསྡུའྱི་དླེབ་སྐྱླེལ་ལྡབ་བཞྱིའྱི་ཁད་པར་མླེད་ནའང་ལྡབ་གསུམ་གྱི་
ཁད་པར་ཡོད་པ་དླེ་ཐླེ་ཚོམ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། མྱི་འབོར་ཞྱིབ་གཤླེར་དླེ་ག་རླེ་རླེད་བརོད་ན། འོས་བསྡུའྱི་དླེབ་སྐྱླེལ་དླེ་
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གཅྱིག་རང་གྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་རླེ་ཤླེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་མྱི་གངས་ ༧༠༠ ཡོད་པ་དླེ་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་
ཡོང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་གངས་བསྡུར་དླེ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ག་རླེ་
བྱས་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་ན། ཡང་ན་འསོ་བསྡུའྱི་བརྒྱ་ཆ་དླེ་མ་བཞླེས། ཡང་ན་དླེབ་སྐྱླེལ་གྱི་དླེ་ནས་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་
ཡང་དག་པའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་དླེ་རྱིང་འདྱི་འཆད་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་འཚན་དླེ་འོས་བསྡུའྱི་དླེབ་
སྐྱླེལ་གྱི་གངས་འབོར་དླེ་ཚ་ོམྱི་ཚ་ེགཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རླེད་འདུག ཁ་ོམྱི་ཚ་ེགཅྱིག་ཆ་ཚང་རང་བཙན་ལག་དླེབ་ནང་གཅྱིག་འཁོད་
ཡོད་པས། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་མྱི་དླེ་གཏན་འཇགས་ལ་སོད་མཁན་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། འག་ོཡྱི་རླེད། ཡོང་གྱི་རླེད། 
དླེའྱི་ནང་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ཀཋ་མན་གྲུ། ལྡྱི་ལྱི། དླེ་ཚོའྱི་གས་འདྱི་དླེ་ལས་ཀང་འགྱིམ་འགྲུལ་ཧ་ཅང་མང་བའྱི་ས་གནས་ཡྱིན་
སྟབས། དླེས་མྱི་འབོར་གཞྱི་རྩ་འཇགོ་ས་ཤྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས། ང་ལ་དླེ་འདའྱི་མོང་ཚརོ་ཞྱིག་བྱུང་། དླེ་རང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྐར་མ་གསུམ། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡང་བསྐྱར་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། གནས་ཚུལ་ཆུང་ཚགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་
སོང་། ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུར་ Sundarnagar ཁུལ་ལ་ཁང་པའྱི་མཐུན་རླེན་མླེད་པའྱི་རླེན་གྱིས་ཚོང་ལས་བྱས་པ་ཡོངས་
རོགས་ཁང་གར་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་སོ་སོ་ས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་ཡོད། ཁོང་
ཚོའྱི་རླེ་བར་ཁང་པ་ཐགོ་བརྩླེགས་ཅན་ Apartment གྱི་ཐོག་ནས་རྱིན་ཚད་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དླེ་འདའྱི་དགོངས་བཞླེད་
གནང་རོགས་ཞླེས་པ་དླེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དླེར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆླེན་ཚོགས་ལ་ཉླེ་བ་ཡྱིན་དུས། ཀྲུ་ཀྱིང་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཀྲུ་ཀྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་དྲུང་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་ཚོ་ཕླེབས་དགོས་པ་
གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་དླེ་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་ཆོས་འབྱོར་ཁུལ་ལ་འོས་བསྡུས་ཟྱིན་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གསར་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བཀའ་ཕླེབས་སོང་བས། དླེ་དག་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆླེན་ནང་ལ། དཔླེར་ན། དཔལ་འབྱརོ་གྱི་མཐུན་
རླེན་ནང་ལ་མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོ་རྒྱག་རང་ཁོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕླེབས་ཤོག་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉམས་གསོའ་ིསྐབས་
ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རླེད་ཅླེས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་གསུམ་པ་དླེར་ད་ལྟ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ལ་ས་རླེས་མང་
པོས་ཆ་ཤས་ལླེན་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་ནས་ངླེས་པར་དུ་ཁ་སང་འགན་འཛིན་ཚོགས་ཆླེན་ཐླེངས་ ༡༩ པའྱི་
ཐགོ་ལ་ཚོགས་གཙ་ོནས་ཚོགས་གཙོའྱི་མྱིང་ངས་འཁླེར་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་ཆ་ཚང་དླེ་ཕ་ཡྱིས་གནང་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ད་ལྟའང་རང་ར་འཕླེར་བ་ཞྱིག་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་སངོ། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་
མཉམ་འབླེལ་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་གང་ཙམ་གྱིས་རང་ར་ཐུབ་ཡོད་དམ་མླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཞྱིག་ངླེས་པར་དུ་གནང་
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དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་གང་ཟག་ལ་འབླེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མླེད། 
ས་ོས་ོགཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་བསད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དླེ་ངླེས་པར་དུ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་དང། མཐའ་མ་དླེར་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཁྲྱིམས་བཟ་ོམཁན་ཡང་གསོ་ཚོགས་རླེད། ཁྲྱིམས་ལག་ལླེན་
དུ་བསྟར་མྱི་འཇུག་མཁན་དླེའང་གོས་ཚོགས་རླེད་ཟླེར། གནས་ཚུལ་དླེ་ངས་ངོས་ལླེན་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། ནམ་རྒྱུན་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གསུངས་སོལ་ཞྱིག་ལ་སྱི་མ་སྤོམ་ལ་མདའ་མ་འཕླེན། ཐླེར་འདོན་གནང་རོགས་ཞླེས་བཀའ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
ངླེས་པར་དུ་སྱི་འཐུས་གསོ་ཚོགས་ཡངོས་རགོས་ཀྱིས་སྱིག་གཞྱི་ལག་ལླེན་མ་གནང་བར་ནག་ཉླེས་དླེ་འཁླེར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་ཅླེས་
གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདླེ་ལླེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདླེ་ལླེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡང་བསྐྱར་གོ་སྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ཞུ་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ནང་ས་
གནས་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དླེ་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་གནས་ཡུལ་གྱི་མངའ་སླེ་ཁག་གྱི་ནང་གང་
མང་ཕླེབས་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། དླེ་འད་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མངའ་སླེའྱི་གནད་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་ཁག་
དང་མཇལ་འཕྲད། བོད་མྱིའྱི་སོད་སར་ཁག་གྱི་བདླེ་སྡུག་དང་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་བཀའ་མོལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ནུས་ཤུགས་ཆླེ་བ་དང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཕླེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དླེ་ནས་ད་ལྟ་ཞྱིང་སའྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང། ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞུ་དགོས་ས་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་
སོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆུ་བདག་གཅླེས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་ཆླེ་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོས་གནས་དང་དླེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་
ཀྱིས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གོང་སླེ་ཡོད་སའྱི་ནང་ལ་ཆུ་ཡོད་བསད་པའྱི་འཐུང་ཆུ་དླེ་ཚོ། གཡས་
གཡོན་དླེ་ཚོས་ཆུ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྱིགས། དླེར་འཐུང་ཆུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དླེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ས་ཆ་བླེད་སདོ་གཏོང་ཕོགས་རླེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ལམ་སང་བཀག་སར་འག་ོདུས་མྱི་སླེར་དང་མཉམ་དུ་དཀའ་
ངལ་ཏགོ་ཙམ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་གདངོ་ལླེན་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མཐའ་མ་དླེར་སྱི་ཡོངས་ནས་དཀའ་ངལ་ཆླེན་
པ་ོཞྱིག་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞླེད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་པའྱི་སྐབས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མག་ོཚོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཐུབ་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་མྱི་
ཡོང་བ་དང་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆླེ་བ་ཡོང་ས་རླེད་སྙམ། འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་འཆར་གཏམ་དང་ཧརོ་ཚད་བྱས་ནས་ས་ོསོའ་ི
འདོད་ཕོགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་རང་རང་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དླེས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་མ་རླེད་སྙམ། སྐབས་རླེ་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རླེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས་འཆད་མཁན་ང་ོམ་ཚ་ནའང་ཉན་མཁན་ང་ོཚ་དགོས་པ་དླེ་འད་
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བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་མ་ཡྱིན་པ། དླེ་འད་སོང་ཙང་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་འདྱི་ 
USAID ཡྱི་དངུལ་དླེ་ཚོ་སྐད་གགས་ཧ་ཅང་ཆླེན་པོ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་རགོས་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་དླེའྱི་ཁབ་ཚད་ཆུང་ཆུང་རླེད་འདུག་དན་སོང་། གཞུང་གྱི་འག་ོབབས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་རགོས་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས། ལགས་ས།ོ འག་ོབབས་ནང་བཞྱིན་མྱིན་པར་
གཞན་གྱི་ནང་ལ་བླེད་སདོ་མང་པ་ོགཏོང་བསད་རྒྱུ་རླེད་མ་གཏགོས། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབླེལ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
གྱི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དླེའྱི་ཐགོ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དླེ་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་དངུལ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་གྱི་ནང་ཤུགས་ཆླེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས། སྐར་མ་གསུམ། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡང་བསྐྱར་གོ་སྐབས་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་དྱི་བ་
དྱིས་ནས་ལན་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་ཡོང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོས་ལག་པ་རངོ་དགོས་པ་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་བསམ་ཚུལ་ཞུ་
རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དླེ་ཡོལ་ཙང་གོང་དུ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཟླ་
སྱིལ་གཏང་རྒྱུ་དང་དླེ་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་གཏོང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་གནད་དོན་དླེ་ལྷག་པར་དུ་ཅོན་ཏ་རའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་གནད་དོན་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆླེར་རྒས་འཁོགས་
གངས་ ༣༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ང་རང་གྱིས་དན་གསོས་པ་ཞྱིག་ཞུས་ན། ལོ་གཉྱིས་གོང་ལ་ཕ་གྱིར་རྒས་འཁོགས་ཤྱིག་ལྟ་
མཁན་མ་རག་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། དླེའྱི་ནང་ལ་བཅུག་པའྱི་ཆླེད་དུ་སྐུ་ང་ོལ་ཞུ་པའྱི་སྐབས་སུ། ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་ཧ་
ལམ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགརོ་སངོ་། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཕ་གྱིའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་འབབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་མང་པ་ོཡོད་ཙང་མཐའ་མ་དླེར་
ཁ་ོརང་ཕ་གྱིར་ཚུད་ནས་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་འདུག ཁ་ོརང་ཕ་གྱིར་རྒས་
གས་ོཁང་ལ་ཚུད་ནས་སྐུ་ཚ་ེམཐའ་མ་དླེར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འད་བྱུང་སོང་སྙམ།།གང་ལྟར་
ངས་ཞུ་དགོས་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་རྒས་འཁོགས་གངས་ ༣༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱླེད་ཉུང་
དགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ལ་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རླེད་འདུག ང་ཚ་ོཕ་གྱིར་ས་གནས་རང་ལ་ཕྱིན་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འགན་
འཁླེར་ཏླེ་མཐངོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་འཕྲལ་དུ་བཤད་པ་དང་དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ལ་དཔྱད་པ་ཧ་ལམ་ང་ཚསོ་དཔྱད་ཐུབ་པའྱི་
འདླེང་ཚོད་ཡོད་ལ་སྤོབས་པའང་ཡོད། དླེ་ས་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྱིན་ནས་ང་དང་ངའྱི་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྙན་ཐ་ོ
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ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༡༦ ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་དོན་ཚན་ ༩ པ་དླེའྱི་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་
དུས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ང་རང་ཚོ་ཕ་གྱིར་ས་གནས་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་གནས་སྟངས་མཐོང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དླེ་མ་
གཏོགས་སྱིར་བཏང་སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རླེད་། གང་ཟག་འདྱིར་ལང་མཁན་ལ་ཐད་ཀར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གཙསོ་
སུ་གང་ཞྱིག་གྱིས་སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་མཐངོ་བ་དླེ་ཕ་གྱིར་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཞྱིག་རླེད་འདུག གོང་དུ་
ངས་ཞུ་པ་བཞྱིན་སྐུ་ང་ོརྱིམ་པ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཁོང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་འདུག འགྲུབ་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རླེད་དླེ། སྐུ་
ང་ོརྣམ་པས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཡོད་མླེད་དླེ་ནང་སྱིད་ལ་ཞུས་ཡོད་མླེད། དླེ་ཁག་ཁག་རླེད་དླེ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་
མཇལ་ཁ་ཞྱིག་ཐོབ་ན་བསམ་ནས་དླེ་འདའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་འདུག གང་ལྟར་ཡང་ང་རང་ཚོ་སོང་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྤོ་
བྱླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཇལ་ཁ་ཞྱིག་རག་གྱི་རླེད་བསམས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་ཚོར་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་
ས་རླེད། ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པ་དླེ་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་རྒས་འཁོགས་ གངས་ ༣༠ དླེ་ཚ་ོགནས་སྤ་ོབྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རྣམ་པ་
འདྱིར་ཕླེབས་འདོད་ཡོད་ན་ཕ་གྱིར་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ས་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོན་པ་འགམ་ལ་ཡོད་པ། རྒས་གསོ་ཁང་རང་
ཡྱིན་པ་དླེ་མ་འོངས་པར་གང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ངས་དྱི་བ་འདྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ནང་སྱིད་ངོས་ནས་ལས་གཞྱི་གཞན་པ་དླེ་
འད་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་གཙོ་བོ་དྱི་བ་འདྱི་འདྱི་ཡྱི་ཡོད། འོན་ཀང་དླེར་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདླེབས་བྱུང་མ་སོང་། 
གཅྱིག་བྱས་ན་ད་ལྟ་མླེད་སྱིད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་ཕ་གྱིར་རང་གྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་ཁྲྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་འདྱི་ཁྲྱིམས་བཟོ་མཁན་དང་། ནང་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ནང་ནས་འགོག་རླེན་བཟ་ོཡྱི་འདུག་ཟླེར་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་མྱིན། ནང་ཟླེར་
དུས་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་མཚོན་པའྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་བའྱི་
མྱིང་འཁླེར་ནས་སོད་མཁན་དླེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཐགོ་ནས་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཕལ་ཆླེར་དླེ་སའྱི་ལས་
དནོ་བྱླེད་ཕགོས་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་འདྱི་གང་ནས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚང་མས་ཕལ་ཆླེར་གསལ་པ་ོམཁླེན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དན་སོང་། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཉྱིས་པས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤླེར་དང་འབླེལ་བའྱི་སྐརོ་ལ་ག་ཚོད་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱུང་ཡོད་མླེད་ཐོག་ལ་ཏགོ་ཙམ་ཐླེ་ཚོམ་ཡོད་པའྱི་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང། ཕལ་ཆླེར་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རླེད། རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་བསླེབས་ནས་ཉྱིན་མ་ 
༥་་་༦ བསད་དླེ་ཐ་ོཞྱིག་བརྒྱབ། ཡང་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཐནོ་འག་ོམཁན་དླེ་འད་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ལྡྱི་ལྱི་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཐ་ོ
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གཞུང་ལླེན་པའྱི་སྐབས་ལ་མ་གྱིར་མྱི་མང་པ་ོབྱས། དླེར་ཐ་ོཞྱིག་མ་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།དངོས་ཡོད་སོ་སོ་ཁུངས་གང་
ནས་ཡྱིན་མྱིན། དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་མ་བྱུང་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་ས་རླེད། ང་ཚོས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་མཉམ་དུ་ད་ལྟའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆླེན་དང་བསྟུན་ཏླེ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ཟུར་དུ་ཚོགས་ནས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤླེར་
སྐོར་ལ་བསྐྱར་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡདོ། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཚདོ་གང་ལ་གང་འཚམ་འགོར་བ་རླེད་དླེ། ད་
དུང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཡོང་ཆླེད་བསྐྱར་དུ་དུས་ཚོད་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུག བསྐྱར་དུ་དུས་ཚདོ་བཏང་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་གཏོང་དགོས་ནའང་བཏང་ནས་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་མ་འོངས་པར་
ཚད་འཛིན་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐོང་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མྱི་འབོར་
གྱི་ལས་བསོམས་ལླེན་རྒྱུ་འདྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྩ་བ་རང་ནས་འབླེལ་བ་གང་ཡང་ཞུས་མླེད། དླེ་ནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་པས་ Sundarnagar གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཚོར་སོད་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་
བཀའ་གནང་སོང། དླེ་ཚ་ོཏན་ཏན་ང་ཚོས་ག་ཚོད་བྱླེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཏན་ཏན་ང་ཚོས་སླེམས་བཅང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཀྲུ་ཀྱིང་གྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་དླེ་རྱིང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་ཆླེན་ནང་ལ་ཕླེབས་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་ན། དླེའྱི་འཐུས་ཚབ་ཅྱིག་གཏང་རྒྱུར་
དགོངས་པ་བཞླེས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་དམ་ཞླེས་བཀའ་ཕླེབས་སོང། རྩ་བའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཕལ་ཆླེར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༡ 
ཟླེར་དུས་ཧ་ལམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གསར་པ་གཏན་ཁླེལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁ་ོརང་
མར་ཤོག་ཟླེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་འགོ་སྟངས་ལྟར་བྱས་ན། ས་འཐུས་མླེད་སའྱི་ས་གནས་ལ་འཐུས་མྱི་
གཏང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་རང་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ནས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབླེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་བཀའ་གནང་སོང། ང་རང་གྱི་བསམ་བའོ་ིནང་ལ་མཉམ་འབླེལ་ཁག་ཁག་བཟསོ་ནས་ལ་ོཕལ་ཆླེར་ ༡༤་་་༡༥ 
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཐགོ་མར་ཁག་ཁག་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོཐུབ་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུག 
ད་ལྟའྱི་མཉམ་འབླེལ་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱླེད་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་
བསམ་བ་ོདླེ་དུས་རྒྱུན་དུ་འཁོར་བསད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་རྱིང་འདྱིར་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་བསྐྱར་དུ་བཀའ་
ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ལག་ལླེན་འཁླེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་མཐའ་མ་
དླེར་ཁྲྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་དང་ལག་ལླེན་བསྟར་རྒྱུ་དླེ་བཟ་ོམཁན་དླེ་ཡྱིན་ཀང་མཐའ་མ་ཁྲྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་ལ་ལག་
ལླེན་བསྟར་མ་བཅུག་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་ངས་ད་གྱིན་གངོ་དུ་ཞུ་པ་དླེ་རླེད། འདྱི་གསན་ཕོགས་ནརོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྲྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་
གྱིས་ཁྲྱིམས་བཟསོ་པ་དླེ། ང་ཚསོ་ལག་ལླེན་བསྟར་བར་འག་ོདུས་ཁྲྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་བཀག་འགོག་བྱླེད་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་
དླེ་དོན་ང་ོམ་དླེ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་བོན་རླེད། སྱིད་སྐྱོང་རླེད། དླེ་ཚ་ོགཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕླེབས་ཏླེ་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིདཀའ་ངལ་ཞུ་རྒྱུ་
མཚནོ་པའྱི་ཁླེ་ཕན་ལླེན་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཕླེབས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་ཏན་ཏན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོར་ཡྱིད་ཆླེས་རླེད་སོང། ཡྱིད་ཆླེས་རླེད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་
གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་སྐོར་བསྐྱོད་བྱླེད་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དླེ་ནས་ས་ཆུ་བདག་གཅླེས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་
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ཆླེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ས་འོག་གྱི་ཆུ་རྩ་དླེ་སོན་ (Feet) ༥༠་་་༦༠་་་༡༠༠ བྲུས་ནས་ཆུ་ཐོན་ཡོང་ས་དླེ། དླེང་སང་ཕྱི་ཀྱི་ 
(Feet) ༥༠༠ ཙམ་མར་བྲུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆུ་མ་ཐོན་པའྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། སནོ་མའྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་སྙན་སླེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། མ་འོངས་པར་ལུགས་བསམ་དང་བདླེ་སྐྱྱིད་སར་གསོའ་ིཁུལ་ལ་ཀླེ་ཝ་རྱི་ (Kaveri) གཅང་པ་ོ
ནས་ཆུ་ཆ་ཚང་ཚུར་འཐླེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པས་བཀའ་དྱིན་ལ་བརླེན་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། ཧོན་སུར་
དང་མོན་ག།ོ ཀ་ོལླེ་གལ་ཆ་མཚནོ་ན་ཆུ་གངས་ཆུ་མ་རླེད། ར་ཆུ་མ་རླེད། ས་འོག་ནས་འཐླེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་འོག་གྱི་ཆུ་
ཡྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ (Feet) ༥༠༠ བྲུས་ནས་ཆུ་ཐནོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཏན་
ཏན་ལོ་ལྔ་དང་བཅུ་ཡྱི་རླེས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རླེད། ཡྱིད་གཟབ་བྱླེད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག།དླེ་ཚོར་ཆུའྱི Water Recharge བྱ་རྒྱུ་སོགས་པའྱི་ཐབས་ལམ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཆར་པ་
འབབ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆུ་མཛོད་ཡོད་ས་དང་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ Water Recharge དླེ་འདའྱི་འག་ོ
སོང་ཆླེན་པ་ོགང་ཡང་མ་རླེད། དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་ས་འགོ་གྱི་ཆུ་ཏོག་ཙམ་གསག་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར་ན་ནྱིང་ངས་རོབ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཆར་ཆུ་འབླེལ་པོ་ཡོད་དུས་ Rain water harvest བྱ་རྒྱུ་དང་དླེ་འདའྱི་ལས་
གཞྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་གནང་དགོས་ཀྱི་རླེད། དངོས་སུ་ Bucket ཁླེར་ནས་རྒྱུག་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མ་
ཆགས་བར་དུ་སྒུག་སྟླེ་མ་བཞུགས་པར། སནོ་ཚུད་རང་ནས་ Rain water harvest བྱ་རྒྱུ་ཧ་ལས་པས་ནུས་པ་ཆླེན་པ་ོརླེད་
འདུག དཔླེར་ན། མ་སུ་རྱི་ Lal Bahadur Shastri Academy གྱི་ར་རྒྱུགས་སའྱི་འགོ་དླེར་ Water harvest བྱ་རྒྱུ་དླེ་
ཚོ་བྱས་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ། ཡ་གྱིའྱི་ Academic ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཧ་ལམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་སོང་གསུང་རྒྱུ་ 
Director རང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། དླེ་འདའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་རླེན་ང་ཚསོ་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་
རླེད། ས་གནས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ། དླེ་འདའྱི་ཆ་རླེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་ས་ས་ནས་བཞླེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཏན་
ཏན་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ས་ཆ་བླེད་སདོ་བྱླེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་གནང་སོང། ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་ཡྱིད་གཟབ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། མཐའ་མ་དླེར་ USAID ལས་འཆར་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ས་
བརན་རྒྱུན་གནས་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ལས་འཆར་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རླེད་འདུག ལས་འཆར་དླེའྱི་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་
གཞྱིས་ཆགས་ས་གནས་ལ་ས་བརན་ཡངོ་རྒྱུ་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་དགངོས་པ་ཆླེ་ཙམ་བཞླེས་
ནས་དངུལ་རྒྱ་ཆླེ་བ་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ནང་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་འདྱི་དླེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། 
བཀུར་འོས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་འདྱིར་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་དླེར་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་རགོས་གནང་། སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཡར་སྙན་སླེང་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་འདྱི་ཅོན་ཏ་རའྱི་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་
སྐོར་ལ་རླེད་འདུག དོན་དག་ངོ་མ་དླེ་མ་འོངས་པར་ལས་བྱླེད་ཉུང་དགས་འདུག  མང་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། ཁོ་རང་ཚོར་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཇལ་ཁ་རག་རྒྱུ་ཞྱིག མ་འོངས་པར་རྒས་གས་ོཁང་འདྱི་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། འདྱི་ཟླ་སྱིལ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་ག་རླེ་གནང་གྱི་རླེད། ཕལ་ཆླེར་དྱི་བ་དླེ་རང་ཡྱིན་དན་
སོང། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་ཀང་ཕལ་ཆླེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསན་གནང་ཡོད་ས་མ་རླེད། ས་ཆ་དླེའྱི་སང་ལ་ང་
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ཚསོ་མ་འངོས་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་དླེའྱི་ཐགོ་ལ། ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཚགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་གྱི་ད་
ལྟ་ཀ་རླེ་ཀ་ོརླེ་འད་གསུང་བསད་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་མཐའ་མར་རྒས་གས་ོཁང་ས་གནས་རང་ལ་འཇོག་རོགས་གནང་། ནང་སྱིད་
ལ་དངུལ་གོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའྱི་དངུལ་གྱི་ཞལ་འདླེབས་སད་ཀྱི་ཡྱིན། 
མཐའ་མ་དླེ་ཡོང་གྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་པར་རྒས་གསོ་ཁང་རྩྱིས་སོད་བྱླེད་དགོས་ཡོད་ནའང་ང་ཚོས་བྱླེད་ཀྱི་ཡྱིན། རྒས་
གས་ོཁང་རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་གྱི་འདུག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་
རྒས་གསོ་ཁང་རྩྱིས་སོད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་མླེད། ཁླེད་རང་ཚོས་དང་བང་ཀྱིས་ཞལ་འདླེབས་སད་ཀྱི་ཡོད་ན་
དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ང་ཚོས་ལས་འཆར་འདྱི་རྒས་གསོ་ཁང་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཁ་གངས་མང་པ་ོཡོད་ཟླེར་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར། གང་ཡོད་པ་དླེ་དག་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་། ང་རང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོ
སོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་དགའ་དགའ་ས་ོསོའ་ིངང་ནས་བཞུགས་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་རླེད། དླེའྱི་ཆླེད་བར་ལམ་
ཡར་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་ཆགས་པ་རླེད་དླེ། ད་ལྟའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ཐོག་ནས་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་ཅྱིག་བཤད་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་གལ་སྱིད་ཡར་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་དླེའྱི་སང་ལ་བོད་ནས་ཚུར་
འབྱོར་མཁན་གྱི་མྱི་མང་ཚོར་གཞྱིས་ཁང་དླེ་འད་ཐོག་བརྩླེགས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས། འཛུགས་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དླེ་ང་ཚོའྱི་
འཆར་གཞྱི་དླེ་འད་ཞྱིག་རླེད། ད་གྱིན་ཞུས་པ་ལྟར། ང་ཚསོ་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བཟསོ། ལག་ལླེན་བསྟར་བར་འག་ོཡོང་དུས་ས་
གནས་ཀྱི་འགོག་རླེན་མང་པོ་དླེ་ཚོ་ནྱི་ནང་གྱི་འགོག་རླེན་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་
ཤས་བངས་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དླེ་ལ། ལས་དོན་བྱླེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་ཆླེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག 
ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགོས་གཙ་ོརྱིན་པ་ོཆླེ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་ས་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་འདུ་བར་གསླེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༡༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༨ པའྱི་
ལས་ཉྱིན་བཞྱི་པ་དླེ་ཡྱིན། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་མླེད་པ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༡ ཁྲྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་ཁག་གྱི་བརོད་
པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་གྱི་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་དླེ་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་
ཟླེར་ན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་མ་ོདླེར་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་ཞུ་ཡྱི་ལས་བྱླེད་རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༤༠ པའྱི་ནང་གསླེས་ ང་པ་ དང་ 
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ཐ་པ་ གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་དངུལ་འབོར་མཐ་ོཚད་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབླེབས་གནང་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར། ད་
ལྟའྱི་འདྱི་སོའ་ིསྨན་བཅསོ་རླེད། མྱིག་ཤླེལ་བཟ་ོདགསོ་པ་རླེད། ག་ོནུས་ཡ་ོཆས་ལ་སོགས་པ་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་
ཞུ་པའྱི་ཆླེད་དུ་སྤར་ཆག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དླེ་ཚོ་བསླེབས་པ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་དང་པོའ་ི ཀ་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
ཆླེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང་ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། 
ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། 

 
གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར། 

བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕགོས་
ཐབོ་དང༌། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
བདུན་པ། 
ནང་གསླེས། 
༤ 
 

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ སོའ་ིསྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་

ཁོངས ་ཕྱི ་ལུགས ་སྨན ་ཁང ་དུ ་
བསྟླེན་གཏུགས་བྱས་ཚེ་སྨན་གོན་
འཛིན་གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སླེར་པའྱི་
སྨན་ཁང་དུ་བསྟླེན་དགོས་མཆྱིས་
ཚེ་འཕྲོད ་བསྟླེན ་ཁབ་ཁོངས ་ཕྱི ་
ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་ངོས་སོར་
དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡོན་
འགོ ་གོ ན ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་ 
༣༠༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་
སོད་ཆོག དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་
ཐབོ་ཐང་མླེད། 

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ སོའ་ིསྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་

ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟླེན་
གཏུགས ་བྱས་ཚེ་སྨན་གོན ་འཛིན ་
གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སླེར་པའྱི་སྨན་ཁང་
དུ ་བསྟླེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ ་འཕྲོད ་
བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་
ནས་ངོས་སོར་དང་སྦྲགས་ལ་ོ ༣ ནང་
སྨན་ཡོན་འགོ་གོན་མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར་ 
༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སདོ་
ཆོག དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་
མླེད། 

ཆ སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་ཤླེལ་
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ཆ སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་
ཤླེལ་གསར་དུ་བཟོ་དགོས་དང༌། 
བརླེ་དགོས། ཆག་སྐྱོན་སོང་བ་བཟ་ོ
དགོས་མཆྱིས་ཚེ་ལོ་ ༥ ནང་མཐོ་
ཚད་ཧྱིན་སོར་ ༢༢༥༠།༠༠ འཐོབ་
རྒྱུ། དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་
མླེད། དླེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་
ཁུངས་ནས་སོན་ཚུད་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུ་ཐབོ་དགོས། 

དང་། གོ་ནུས་ཡོ་ཆས་གསར་དུ་བཟོ་
དགོས་དང༌། བརླེ་དགོས། ཆག་སྐྱོན་
སོང་བ་བཟོ་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་ལོ་ ༢ 
ནང་མྱིག་ཤླེལ་ལ་མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར་ 
༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལ་ོ ༣ ནང་ག་ོནུས་
ཡོ ་ཆ ས ་ལ ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་ 
༡༠༠༠༠།༠༠ འཐོབ་རྒྱུ། དླེ་རྱིགས་ལ་
ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མླེད། དླེ་ཡང་འཕྲོད་
བསྟླེན ་ལས ་ཁུངས་ནས ་སོན ་ཚུད་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཐབོ་དགོས། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱིག་གཞྱི་དླེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་དགག་ཆ། དགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་བཞླེས་མཁན་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་འབླེབས་ཞུ་པར་འགག་ཆ། འགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གསུམ་པ་
རླེས་ལ་ཡོང་རྒྱུ་གནང་། དླེ་ནས་རླེས་ཀྱི་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་རླེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། 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། 
ཁྲྱིམས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདོན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། 
གཉྱིས་ཀ་འདནོ་གནང་དགསོ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། 

གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱངོ་དང་བཀའ་བནོ་རྣམ་པའྱི་ཕགོས་ཐབོ་དང༌། ཟུར་ཕགོས། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་

གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
བདུན་པ། 
ནང་གསླེས ། 
༤ 
 

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ སོའ་ིསྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་

ཁོངས ་ཕྱི ་ལུགས ་སྨན ་ཁང ་དུ ་
བསྟླེན་གཏུགས་བྱས་ཚེ་སྨན་གོན་
འཛིན་གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སླེར་པའྱི་
སྨན་ཁང་དུ་བསྟླེན་དགོས་མཆྱིས་
ཚེ་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་
ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་ངོས་སོར་
དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡོན་
འགོ ་གོ ན ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱིན ་སོར ་ 
༣༠༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་
སོད་ཆོག དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་
ཐབོ་ཐང་མླེད། 

ཆ སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་
ཤླེལ་གསར་དུ་བཟོ་དགོས་དང༌། 
བརླེ་དགསོ། ཆག་སྐྱནོ་སོང་བ་བཟ་ོ
དགོས་མཆྱིས་ཚེ་ལོ་ ༥ ནང་མཐོ་
ཚད་ཧྱིན་སོར་ ༢༢༥༠།༠༠ འཐོབ་
རྒྱུ། དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་
ཐང་མླེད། དླེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟླེན ་
ལས་ཁུངས་ནས་སོན་ཚུད་བཀའ་

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ སོའ་ིསྨན་བཅོས ་འཕྲོད ་བསྟླེན ་

ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་
དུ་བསྟླེན་གཏུགས་བྱས་ཚེ་སྨན་
གོན ་འཛིན ་གསལ ་འཐོབ ་རྒྱུ ། 
སླེར ་པའྱི ་སྨ ན ་ཁང ་དུ ་བསྟླེན ་
དགོས་མཆྱིས་ཚེ་འཕྲོད་བསྟླེན་
ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་
ནས་ངོས་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ 
ནང་སྨན་ཡོན་འགོ་གོན་མཐོ་ཚད་
ཧྱིན་སོར་ ༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་
བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་ཆོག དླེ་རྱིགས་
ལ་ལམ་གནོ་ཐབོ་ཐང་མླེད། 

ཆ སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་
ཤླེལ ་དང ་། གོ ་ནུས ་ཡོ ་ཆས ་
གསར་དུ་བཟོ་དགོས་དང༌། བརླེ་
དགོས། ཆག་སྐྱོན་སོང་བ་བཟོ་
དགསོ་མཆྱིས་ཚ་ེལ་ོ ༢ ནང་མྱིག་
ཤླེལ ་ལ ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱིན ་སོར ་ 
༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལ་ོ ༣ ནང་ག་ོ
ནུས་ཡོ་ཆས་ལ་མཐོ་ཚད་ཧྱིན་
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འཁྲལོ་ཞུ་ཐབོ་དགོས། སོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ འཐོབ་རྒྱུ། དླེ་
རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མླེད། 
དླེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་
ནས་སོན་ཚུད་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་
ཐབོ་དགོས། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དླེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དླེར་འགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། གསུང་མཁན་མླེད་ཙང་བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མླེད་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་
བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མླེད། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གསུམ་པ་རླེས་ལ་ཡོང་རྒྱུ་བགྱིས། དླེ་
ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད། ཉྱིན་རླེའྱི་ལས་དོད། 
ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཁྲྱིམས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ། 

གཞུང་འབལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐངོ་དདོ། ཉྱིན་རླེའྱི་ལས་དདོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
ལྔ་པ། 
ནང་གསླེས ། 
༤ 
 

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ། སོའ་ིསྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་

ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟླེན་གཏུགས་
བྱས་ཚ་ེསྨན་གོན་འཛིན་གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། 

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ། སོའ་ིསྨན་བཅསོ་འཕྲདོ་བསྟླེན་ཁབ་ཁངོས་ཕྱི་

ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟླེན་གཏུགས་བྱས་ཚ་ེ
སྨན་གོན་འཛིན་གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སླེར་པའྱི་
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སླེར ་པའྱི ་སྨན ་ཁང་དུ ་བསྟླེན ་དགོས ་
མཆྱིས་ཚེ་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་
ལུགས་སྨན་ཁང་ནས ་ངོས ་སོར ་དང་
སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡོན་འགོ་གོན་
མཐ་ོཚད་ཧྱིན་སོར་ ༣༠༠༠།༠༠ ལས་མ་
བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་ཆོག དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་
གོན་ཐབོ་ཐང་མླེད། 

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་ཤླེལ་
གསར་དུ་བཟོ་དགོས་དང༌། བརླེ་དགོས། 
ཆག་སྐྱོན་སོང་བ་བཟོ་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་
ལོ ་ ༥  ན ང ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་ 
༢༢༥༠།༠༠ འཐོབ་རྒྱུ། དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་
གོན་ཐོབ་ཐང་མླེད། དླེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟླེན་
ལས་ཁུངས་ནས་སོན་ཚུད་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུ་ཐབོ་དགོས། 

སྨན་ཁང་དུ་བསྟླེན་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་འཕྲོད་
བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་
ངོས་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡོན་
འགོ་གོན་མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར་ ༤༥༠༠།༠༠ 
ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་ཆོག དླེ་རྱིགས་ལ་
ལམ་གོན་ཐབོ་ཐང་མླེད། 

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་ཤླེལ་དང་། 
ག་ོནུས་ཡ་ོཆས་གསར་དུ་བཟ་ོདགོས་དང༌། 
བརླེ་དགོས། ཆག་སྐྱོན་སོང་བ་བཟོ་དགོས་
མཆྱིས་ཚ་ེལ་ོ ༢ ནང་མྱིག་ཤླེལ་ལ་མཐ་ོཚད་
ཧྱིན་སོར་ ༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལ་ོ ༣ ནང་ག་ོ
ནུས ་ཡོ ་ཆས ་ལ ་མ ཐོ་ཚ ད ་ཧྱིན ་སོར ་ 
༡༠༠༠༠།༠༠ འཐོབ་རྒྱུ། དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་
གོན་ཐོབ་ཐང་མླེད། དླེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟླེན་
ལས་ཁུངས་ནས་སོན་ཚུད་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་
ཐབོ་དགོས། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དླེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ། གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཚུད་པར་འགག་ཆ། འགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐགོ་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སྐྱྱིད་ལགས། བརོད་པ་དང་པ།ོ 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ཐགོ་མ་དླེར་སླེབ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་པའྱི་སྐབས་ལ། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་
ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཞན་གཞུང་ཞབས་ཚསོ་གནང་ཚར་བ་རླེད་ཅླེས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་
བས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། ད་ལྟ་དགོས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོམཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཚུད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེར་གདླེང་ཚོད་ཡོད་པའྱི་ལན་ཞྱིག་སུས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། ཕལ་ཆླེར་མླེད་པ་འད་བ་ོཞྱིག་ཚོར་གྱི་
འདུག།མཚམས་རླེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཁོངས་སུ་རླེད་འདུག།མཚམས་རླེ་རླེད་མྱི་འདུག།འདྱི་ལ་དོན་སྙྱིང་ལན་གནང་ཐུབ་
མཁན་ཡོད་ཀྱི་མ་རླེད་སྙམ། འནོ་ཀང་ཁ་རྒྱུན་དང་ནམ་རྒྱུན་དུ་དླེ་འད་ཞྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག།འདྱིའྱི་གསལ་བཤད་དླེ་སུས་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དླེབ་ཐླེར་ནང་དུ་འཁདོ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དླེ་ཚོགས་གཙོས་ད་གྱིན་སོན་ལ་ཞུས་ཡོད། སྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང་ཐོབ་ཐང་ལ་སོགས་པ་དླེ་ཚོ་
འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྤར་ཆག་ག་ཚདོ་གནང་དགསོ་ཡདོ་ནའང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དླེ་ཚ་ོསྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་དུས་དླེའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་ཚུད་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་རྒྱུ་རླེད། ཚུད་ཡོད་
ཀྱི་ཡོད་ན་མཛད་གཙོའྱི་ནང་དུ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚུད་འག་ོཡྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེར་འགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་གྱི་ཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་
ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་
འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ། 

གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར། 
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་གྱི་ཕགོས་དང༌། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་

བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
བདུན་པ། 
ནང་གསླེས ། 
༤ 

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ སོའ་ིསྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་

ཁངོས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟླེན་

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ སོའ་ིསྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་

ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟླེན་
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 གཏུགས་བྱས་ཚེ་སྨན་གོན་འཛིན་
གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སླེར་པའྱི་སྨན་
ཁང་དུ་བསྟླེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་
འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་
སྨན་ཁང་ནས་ངསོ་སོར་དང་སྦྲགས་
ལོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡོན་འགོ་གོན་མཐ་ོ
ཚད་ཧྱིན་སོར་ ༣༠༠༠།༠༠ ལས་མ་
བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་ཆོག དླེ་རྱིགས་ལ་
ལམ་གོན་ཐབོ་ཐང་མླེད། 

ཆ སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག ་
ཤླེལ་གསར་དུ་བཟོ་དགོས་དང༌། 
བརླེ་དགོས། ཆག་སྐྱོན་སོང་བ་བཟོ་
དགོས་མཆྱིས་ཚེ་ལོ་ ༥ ནང་མཐོ་
ཚད་ཧྱིན་སོར་ ༢༢༥༠།༠༠ འཐོབ་
རྒྱུ། དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་
མླེད། དླེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས ་
ཁུངས་ནས་སོན་ཚུད་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུ་ཐབོ་དགོས། 

གཏུགས་བྱས་ཚེ་སྨན་གོན་འཛིན་
གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སླེར་པའྱི་སྨན་ཁང་
དུ་བསྟླེན་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་འཕྲོད་
བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་
ཁང་ནས་ངསོ་སོར་དང་སྦྲགས་ལ་ོ ༣ 
ནང་སྨན་ཡོན་འག་ོགོན་མཐ་ོཚད་ཧྱིན་
སོར་ ༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་
ཞུ་སོད་ཆོག དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་
ཐབོ་ཐང་མླེད། 

ཆ སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་ཤླེལ་
དང་། ག་ོནུས་ཡ་ོཆས་གསར་དུ་བཟ་ོ
དགོས་དང༌། བརླེ་དགོས། ཆག་སྐྱོན་
སོང་བ་བཟོ་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་ལོ་ ༢ 
ནང་མྱིག་ཤླེལ་ལ་མཐ་ོཚད་ཧྱིན་སོར་ 
༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལོ་ ༣  ནང་གོ་
ནུས་ཡོ་ཆས་ལ་མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར་ 
༡༠༠༠༠།༠༠ འཐབོ་རྒྱུ། དླེ་རྱིགས་ལ་
ལམ ་གོན ་ཐོབ ་ཐང ་མླེད། དླེ་ཡང ་
འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་སོན་
ཚུད་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཐབོ་དགོས། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དླེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཚུད་པར་དགག་ཆ། དགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་འཆར་
གནང་མཁན་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་བརོད་པ་ ༢ པའྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་འཆར་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབླེབས་ཞུས་པར་འགག་ཆ། འགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་གྱི་ཚགོས་གཙའོྱི་ཕགོས་དང། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་བསྐྱར་བཅོས་
ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྲྱིམས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། 

གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར། 
འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚགོས་གཙའོྱི་ཕགོས་དང༌། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་ 

སྱིག་གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
བདུན་པ། 
ནང་གསླེས ། 
༤ 
 

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ སོའ་ིསྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་

ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟླེན་གཏུགས་
བྱས་ཚ་ེསྨན་གོན་འཛིན་གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། 
སླེར ་པའྱི ་སྨན ་ཁང་དུ ་བསྟླེན ་དགོས ་
མཆྱིས་ཚེ་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་
ལུགས་སྨན་ཁང་ནས ་ངོས ་སོར ་དང་
སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡོན་འགོ་གོན་
མཐ་ོཚད་ཧྱིན་སོར་ ༣༠༠༠།༠༠ ལས་མ་
བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་ཆོག དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་
གོན་ཐབོ་ཐང་མླེད། 

ཆ སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་ཤླེལ་
གསར་དུ་བཟོ་དགོས་དང༌། བརླེ་དགོས། 
ཆག་སྐྱོན་སོང་བ་བཟོ་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་
འདླེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོར་ལོ་ ༥ ནང་

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ སོའ་ིསྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་

ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟླེན་གཏུགས་
བྱས་ཚ་ེསྨན་གོན་འཛིན་གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། 
སླེར ་པའྱི ་སྨན ་ཁང་དུ ་བསྟླེན ་དགོས ་
མཆྱིས་ཚེ་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་
ལུགས་སྨན་ཁང་ནས ་ངོས ་སོར ་དང་
སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡོན་འགོ་གོན་
མཐ་ོཚད་ཧྱིན་སོར་ ༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་
བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་ཆོག དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་
གོན་ཐབོ་ཐང་མླེད། 

ཆ སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་ཤླེལ་
དང་། གོ་ནུས་ཡོ་ཆས་གསར་དུ་བཟོ་
དགོས་དང༌། བརླེ་དགོས། ཆག་སྐྱོན་སོང་
བ་བཟོ་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་འདླེམས་ལྷན་
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མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར་ ༢༢༥༠།༠༠ འཐོབ་
རྒྱུ། དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མླེད། 
དླེ་ཡང་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་སནོ་
ཚུད་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཐབོ་དགོས། 

ཚོགས་གཙོར་ལོ་ ༢ ནང་མྱིག་ཤླེལ་ལ་
མཐ་ོཚད་ཧྱིན་སོར་ ༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལ་ོ 
༣ ནང་ག་ོནུས་ཡ་ོཆས་ལ་མཐ་ོཚད་ཧྱིན་
སོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ འཐོབ་རྒྱུ། དླེ་རྱིགས་
ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མླེད། དླེ་ཡང་འཕྲོད་
བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་སོན་ཚུད་བཀའ་
འཁྲལོ་ཞུ་ཐབོ་དགོས། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་དླེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་ཆ། དགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་
པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུང་མཁན་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པར་དགག་ཆ། དགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་ཕོགས་
དང། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་འདནོ་གནང་
མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ། 

གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། 
ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
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བདུན་པ། 
ནང་གསླེས། 
༤ 
 

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ། སོའ་ིསྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟླེན་

ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་
ཁང་དུ་བསྟླེན་གཏུགས་བྱས་
ཚེ་སྨན་གོན་འཛིན་གསལ་
འཐོབ་རྒྱུ། སླེར་པའྱི་སྨན་ཁང་
དུ་བསྟླེན་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་
འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་
ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་ངོས ་
སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་
སྨན་ཡོན་འགོ་གོན་མཐོ་ཚད་
ཧྱིན་སོར་ ༣༠༠༠།༠༠ ལས་
མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་ཆོག དླེ་
རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་
མླེད། 

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་
མྱིག ་ཤླེལ ་གས ར ་དུ ་བ ཟོ ་
དགོས ་དང ༌། བརླེ་དགོས ། 
ཆག་སྐྱོན་སོང་བ་བཟ་ོདགོས་
མཆྱིས ་ཚེ་ལོ་ ༥ ནང་མཐོ་
ཚད་ཧྱིན་སོར་ ༢༢༥༠།༠༠ 
འཐོབ་རྒྱུ། དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་
གོན་ཐོབ་ཐང་མླེད། དླེ་ཡང་
འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་
སནོ་ཚུད་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཐབོ་
དགསོ། 

སྨན་བཅསོ་ཐབོ་ཐང༌། 
ཅ། སོའ ་ིསྨན་བཅོས ་འཕྲོད ་བསྟླེན ་ཁབ་

ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟླེན་
གཏུགས ་བྱས ་ཚེ ་སྨན ་གོན ་འཛིན ་
གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སླེར་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་
བསྟླེན་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་འཕྲོད་བསྟླེན་
ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་
ངོས་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་
ཡོན ་འགོ ་གོན ་མ ཐོ་ཚ ད ་ཧྱིན ་སོར ་ 
༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་
ཆོག དླེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་
མླེད། 

 
 
 
ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་ཤླེལ་

དང་། གོ་ནུས་ཡོ་ཆས་གསར་དུ་བཟོ་
དགོས་དང༌། བརླེ་དགོས། ཆག་སྐྱོན་
སོང་བ་བཟོ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་ལོ་ ༢ 
ནང་མྱིག་ཤླེལ་ལ་མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར་ 
༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལ་ོ ༣ ནང་ག་ོནུས་
ཡོ ་ཆ ས ་ལ ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་ 
༡༠༠༠༠།༠༠ འཐོབ་རྒྱུ། དླེ་རྱིགས་ལ་
ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མླེད། དླེ་ཡང་འཕྲོད་
བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་སོན་ཚུད་བཀའ་
འཁྲལོ་ཞུ་ཐབོ་དགོས། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་དླེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ།གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་ཆ། དགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་
པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུང་མཁན་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་
སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་དགག་ཆ། དགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དླེ་དག་ཐམས་ཅད་བརོད་པ་གསུམ་གྱི་རླེས་སུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་
བསོམས་བསྡུས་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་བསྡུས་པ་འདྱི་སྙན་
སནོ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ ལ་གཟྱིགས་རགོས། སྙན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 
༡་༠ ལས་དནོ་ཇྱི་བྱས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སནོ། 
༡་༡ བདོ་མྱིའྱི་འཛནི་སྐྱངོ་བདླེ་དནོ་ལྷན་ཚགོས། 
ཀ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་ས་ོམཐའ་དག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་པ་ཡོང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་དགོངས་བཞླེད་ལྟར་དླེབ་བསྐྱླེལ་མླེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྩྱིས་ཁྲ་ཚོགས་པའྱི་རྩྱིས་ཁོངས་སུ་ཟླ་
བསྱིལ་རྩྱིས་འཁུར་ཞུས་ཏླེ་ཚོགས་པའྱི་དགོས་དམྱིགས་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་རྩྱིས་གཏོང་ཡོང་ཡོངས་ལ་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ཞུ་ས་ོའཐུས་ཚང་དང་ལ་ོརླེའྱི་འབབ་ཁྲལ་སྙན་ཤོག་དུས་འབུལ་ཞུས་ཡདོ། 
ཁ། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕྱི་དངུལ་བརྒྱུད་ལླེན་དགོས་རྱིགས་ཕྱི་དངུལ་ལླེན་བླེད་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དང་མ་འགལ་བ་མཐུན་འགྱུར་
ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང༌། ཕྱི་དངུལ་ལླེན་བླེད་ཁྲྱིམས་སྱིག་ནང་གསལ་ལྟར་ཕྱི་དངུལ་ལླེན་བླེད་ཇྱི་བྱས་འགླེངས་ཤོག་
གཏན་འབླེབས་ལྟར་བསྐང་འབུལ་གྱིས་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་སྙན་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 
ག སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ལ་ཕན་པར་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་གདུང་སླེམས་
མཉམ་བསྐྱླེད་ཀྱི་ཞལ་འདླེབས་ཧྱིན་སོར་ ༨༣,༠༨༠་༠༠ འཕར་མ་གསགོ་འཇོག་ཞུས་ཡདོ། 
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ང་། རྡ་ས་ཁུལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཆླེད་རྡ་ོབཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་འདོན་འགླེམས་ཞུ་མུས་ལྟར། འདྱི་ལོའ་ིནང་
ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༨༡ དང་སྱིག་འཛུགས་གངས་ ༨ ལ་མཐུན་རླེན་གསར་དུ་སར་སད་ཞུས་པས། ཁྱིམ་ཚང་གངས་༧༣༤༧ 
དང་སྱིག་འཛུགས་གངས་ ༡༦༩ ལ་འདྱི་ལོའ་ིནང་ཁོན་བསོམས་རྡ་ོབཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་གངས་ ༣༦༩༠༦ འདོན་འགླེམ་
ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༡་༢ ྋགངོ་ས་མཆགོ་གྱི་ཡྱིད་ཆླེས་དགླེ་རྩ། 
ཀ། ལ་ོལྟར་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་ཟུང་འབླེལ་གྱིས་སྨན་སྱིན་སྐོར་བསྐྱོད་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ བར་གནས་མཆོག་རྡ་ོརླེ་གདན་དང༌། ཝ་ར་ཎ་སྱི། རྩ་མཆོག་གོང་བཅས་སུ་བོད་
ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བཅོས་ཐབས་ཀྱིས་ཉླེ་འཁོར་ཡུལ་མྱི་དང་གནས་བསྐོར་བ་སོགས་ཁོན་བསོམས་ནད་པ་གངས་ ༦༢༤ ལ་
སྨན་བཅསོ་མཐུན་རླེན་ནར་གཏོང་ཞུ་པར་འག་ོགོན་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༢་༩༩ བཏང་ཡདོ། 
ཁ། དླེ་ས་ལྟར་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གནས་མཆོག་རྡ་ོརླེ་གདན་དུ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྱིན་ཆླེ་བའྱི་སྐལ་བཟང་གྱི་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟླེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༣ བར་ཉླེ་འཁོར་ཡུལ་མྱི་དང༌། ཕྱི་ནང་གནས་བསྐོར་བ། ཡུལ་ལུང་འད་མྱིན་ནས་ཕླེབས་པའྱི་ཆོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁོན་
བསམོས་མྱི་གངས་ ༡༢༥༦༢ ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཐགོ་འག་ོགོན་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༦་༥༠ བཏང་ཡདོ། 
ག ལྡྱི་ལྱིར་རླེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ནད་སྐྱོབས་དགླེ་རྩ་ཚགོས་པའྱི་ག་ོསྱིག་འོག་རྡ་སར་མྱི་མང་སྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་མྱིའྱི་འཕྲདོ་བསྟླེན་
ལྟ་སྐྱོང་ཆླེད་ AIIMS སྨན་ཁང་ནས་ཁད་ལས་སྨན་པ་གངས་ ༡༤ གདན་ཞུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༡༧ 
བར་ཉྱིན་གངས་ལྔའྱི་རྱིང་རྱིན་མླེད་སྨན་སར་ལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༣ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 
ང་། རྩྱིས་ལའོ་ིནང་བོད་མྱིའྱི་རྩ་དནོ་དང། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤླེལ་ཆླེད་ཤྱི་རྱི་ན་སར་བོད་རྱིགས་
ཁ་ཆླེ་སོབ་གྲྭའྱི་དགླེ་སོབ་གངས་ ༡༩ ལ་ཉྱིན་གངས་བཅུའྱི་རྱིང་དང༌། གནས་མཆགོ་རྡ་ོརླེ་གདན་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་
གྱི་དགླེ་སོབ་གངས་ ༨༣ ལ་བདུན་གཅྱིག་རྱིང་རྡ་སར་ཤླེས་ཡོན་སོབ་གསོའ་ིགོ་རོགས་བཅས་ཀྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༦་༥༩ 
མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 
ཅ། རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁོག་བཤད་དང་རྫུན་བཟོའ་ིལས་རྱིམ་སྤླེལ་བཞྱིན་པར་གདོང་ལླེན་ཆླེད་རྒྱ་
གར་མྱི་མང་ཁྲོད་དུ་བོད་དོན་གོ་རོགས་སྤླེལ་སད་རྩྱིས་དཔོན་ཞྭ་སབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདླེ་ལྡན་མཆོག་གྱིས་བརྩམས་པའྱི་བོད་ཀྱི་
སྱིད་དནོ་རྒྱལ་རབས་ཧྱིན་སྐད་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་དླེབ་གངས་ ༦༦༥ རྱིན་མླེད་འགླེམས་སྤླེལ་ཞུས། 
ཆ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ལ་ཕན་པར་ལོ་འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་
ཚགོས་པ་ཁག་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདླེབས་ཧྱིན་སརོ་འབུམ་ ༤་༠༣ དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་བོད་དནོ་ཐགོ་གདུང་
སླེམས་མཉམ་བསྐྱླེད་ཀྱི་ཞལ་འདླེབས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥་༡༥ བྱུང་བ་བཅས་བསོམས་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་ལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥་༥༥ ཁ་སྣནོ་གསོག་འཇོག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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ཇ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐྱླེད་ཀའྱི་ཡོང་བབས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་དགོས་
དངུལ་ལ་ཕན་པར་འབུལ་དགོས་བཞྱིན་རྩྱིས་ལོ ༢༠༡༨་་༡༩ ནང་ཁོན་བསམོས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༥་༧ ཕུལ་ཡོད། 
ཉ། ཤླེས་རྱིག་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༩་༤༥ དང༌། འཕྲདོ་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ ༡༢་༦༠ དྭང་ཟུར་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གྱི་འཚ་ོསྣོན་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༧་༤ དླེ་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་དང་འབླེལ་བའྱི་
ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦་༢༧ བཅས་སྱི་ཚགོས་བདླེ་དནོ་ཐགོ་ཕན་ཐགོས་ཞུས་ཡོད། 
༡་༣ སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རྩ། 
ཀ རགོས་དངུལ་ག་ོསྱིག 
༡། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བདླེ་དནོ་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་དནོ་ཆླེད་ཨ་རྱི་གཞུང་པྱི་ཨར་ཨླེམ་ (PRM) ནས་རོགས་
དངུལ་ཁོན་བསོམས་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༡་༧༡ འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༩༡་༩༩ བྱུང་ཡོད། འདྱིའྱི་ཁོངས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་
བ་རྣམས་ཀྱི་སྣླེ་ལླེན་དང་བལྟ་སྐྱངོ་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༤་༡༣ དང། ཤླེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་
ས་ཡ་ ༧་༩༦ གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་གྱི་སོབ་ཡོན་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༠་༠༢ བོད་ཕྲུག་ཤླེས་ཡོན་གོང་སྤླེལ་ཆླེད་
ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༤༨ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤླེས་ཡནོ་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༣་༨༨ སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཕྲུག་
རྣམས་ཀྱི་ཤླེས་ཡོན་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༤་༤༧ འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༩་༠༩ ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༢༨ ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་རྒས་
གས་ོཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༣༡ ལས་གཞྱི་རོགས་ཞྱིབ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༩་༤ བུད་མླེད་
ནུས་སྟོབས་གོང་སྤླེལ་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༨་༨ ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༥༥ བཅས་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད། གོང་གསལ་རགོས་དངུལ་ཐོག་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་
བོད་མྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་དང༌། ཤླེས་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཨ་སོར་ ༣༩༩,༢༩༢་༠༠ གནང་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་ཁུངས་སོ་སོར་
བགསོ་འགླེམས་ཞུས་ཡོད། 
༢། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ནང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རགོས་ཚགོས་ཡུ་ཨླེས་ཨླེཌ་ (USAID) ནས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་གནས་སདོ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་རང་རྐང་རང་ལང་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་ལས་འཆར་ཆླེད་རགོས་དངུལ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༤་༡༥ འབབ་
ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༠་༩༨ བྱུང་ཡདོ། འདྱིའྱི་ཁངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་
ཡ་ ༡༢་༨༧ དང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འཚ་ོརླེན་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༩༠་༥༢ 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༨་༦༤ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ 
༣་༡༥ ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༨༩་༩༨ འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡར་
རྒྱས་དཔྱད་ཞྱིབ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ཁྲྱི་ ༨་༠ རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༥་
༩༤ སྱི་ཞུ་བ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་གསར་ཞུགས་ཡོང་སད་སོན་འགོ་ཡྱི་འོས་སོང་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦་༢༥ འགོ་ཁྲྱིད་ནུས་
ཤུགས་གོང་སྤླེལ་དང་ཟབ་སོང་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༧་༣༥ བོད་ཀྱི་འགླེམས་སྟོན་ཚན་པ་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་
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སོར་ས་ཡ་ ༥་༤༥ བུད་མླེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤླེལ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༤་༡༩ ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སྐྱླེས་
ཚོགས་འདུའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༤༣ ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༤་
༥༩ བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དང་བང་ཞབས་ཞུ་ཡྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༢༠ ཆླེད་ལས་སྒྱུ་རྩལ་སོང་བརྡར་ཆླེད་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ ༡་༨༡ ཕྱི་དྱིལ་ཀམ་པུ་ཊར་སླེ་ཚན་ལས་བྱླེད་ཀྱི་ཟབ་སོང་དང་ག་ོརགོས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༨་༢ ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་གོན་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥་༧༡ ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགླེམས་ཞུས་ཡོད། 
གོང་གསལ་རོགས་དངུལ་ཐོག་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་དང༌། ཤླེས་ཡོན། སོ་ནམ། འཚོ་རླེན་བཅས་ཀྱི་ལས་
གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཨ་སརོ་ ༥༨༨,༦༦༠་༠༠ གནང་སནོ་བྱུང་བ་ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་འགླེམས་ཞུས་ཡོད། 
༣། ཕླེཊ་རྱིཀ་ནའ་ོམན་རོགས་ཚོགས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ནུས་པ་གོང་སྤླེལ་གྱི་ལས་དོན་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ 
༥་༥༡ ཞུས་བསྩལ་བྱུང་བ་ནས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་དང་
དྲུག་པའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༨་༨ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟླེ་གནས་ཁང་ཁག་ཏུ་ཉམས་
ཞྱིབ་ལས་དོན་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡་༤ དང་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༤་༦ ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ང་ོསོད་པར་སྐྲུན་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༠༧ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ལ་ཟབ་
སོང་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༩་༠༠ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༤་༨ ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བྱླེད་ལ་
རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲྱིམས་ཐོག་ཟབ་སོང་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༥༡ ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་ཆླེད་ཧྱིན་
སོར་ཁྲྱི་ ༧་༠ བཅས་ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་འགླེམས་ཞུས་ཡོད། 
༤། ལླེས་ཨླེ་མླེས་རོགས་ཚོགས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་སླེལ་ཀོབ་ས་
གནས་སུ་ཁང་པ་ ༡༢ གསར་རྒྱག་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦་༧༣ བྱུང་བ་ཁུངས་འགླེམས་ཞུས། 
༥། ཨའླེ་ཨླེམ་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༩་༣༧ ཞུས་བསྩལ་བྱུང་བ་ནས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཤླེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༩༧ དང༌། གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ནང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ལས་
གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡་༤ ནང་སྱིད་དང་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཆླེད་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ ༣་༤༤ དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་མཇུག་སྐྱངོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་
ས་ཡ་ ༢་༤༧ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛནི་སྐྱོང་འག་ོགནོ་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༣་༥ བཅས་འབླེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་
འགླེམས་ཞུས་ཡོད། 
༦། ཨ་རྱི་ཨླེན་ཨྱི་ཌྱི་རགོས་ཚགོས་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁོངས་འགླེམས་སྟོན་ཁང་འཕླེལ་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཨ་སོར་ཁྲྱི་བརྒྱད་ཀྱི་
འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥་༨༤ རགོས་དངུལ་བྱུང་བ་ཁུངས་འགླེམས་ཞུས་ཡོད། 
ཁ ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་དང་རགོས་ཞྱིབ། 
༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༨ བར་ཉྱིན་གངས་ ༨ རྱིང་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ཨ་རྱི་པྱི་ཨར་ཨླེམ་རོགས་ཚགོས་ཀྱི་ཆུ་
དང་གཙང་འཕྲོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི། དླེ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་གཞན་ཁག་ཅྱིག་རོགས་ཞྱིབ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ནས་ 



88 
 

༢༣ བར་ཉྱིན་གངས་ ༥ རྱིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སླེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་དང༌བདླེ་སར། ཧོན་སུར་རབ་གྱིང་བཅས་སུ་ཨ་རྱི་པྱི་
ཨར་ཨླེམ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་རོགས་ཞྱིབ་སད་རོགས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང༌། བོད་ཀྱི་ཐླེབས་རྩླེའྱི་འབླེལ་ལས། 
འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རགོས་ཞྱིབ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་འབླེལ་ལས། འདྱི་དག་འབླེལ་ཡདོ་ལས་བྱླེད་བཅས་ས་གནས་
སུ་བསྐོར་བསྐྱདོ་ཞུས། 
༢། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཡུ་ཨླེས་ཨླེཌ་ (USAID) རོགས་སྐྱོར་འོག་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རྩ་
ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཞླེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༡༦ བར་ཉྱིན་གསུམ་དང་ཕླེད་རྱིང་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་འདུ་ག་ོསྱིག་ཞུས་པར་
མཁས་དབང་དང༌། ཁད་མཁས་མྱི་སྣ། སོབ་སྟོན་པ། རགོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི། བོད་ཀྱི་གོགས་པ་ོགོགས་
མ་ོབཅས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང༌། སྙན་ཐ་ོབཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། 
༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ བར་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ USAID རོགས་ཚོགས་ཀྱི་
འབླེལ་མཐུད་པ་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཊོམ་ཀླེ་རླེས་ Tom Kress དང་ཕག་རོགས་ལས་བྱླེད་བཞྱི་བཅས་རྡ་སར་དཔྱད་ཞྱིབ་
ཆླེད་ཕླེབས་སྐབས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ས་ོཁག་ཞུས་ཡདོ། 
ག རགོས་ཚགོས་ཀྱི་མྱི་སྣར་སྣླེ་ལླེན། 
༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ དང་ ༢༧ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཨ་རྱི་པྱི་ཨར་ཨླེམ་རགོས་ཚགོས་ཀྱི་འབླེལ་ལས་ལྕམ་ Jennifer 
དང༌། བལ་ཡུལ་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་ཨླེ་ཤྱི་ཡ་སྐྱབས་བཅོལ་འབླེལ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་ Alex ལས་རོགས་སྐུ་ཞབས་པདྨ་
བསྟན་འཛིན་ལགས་བཅས་འཚམས་གཟྱིགས་སྐབས་རྡ་སའྱི་སྣླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང༌། འབླེལ་ཡོད་ལས་བྱླེད་། ཤླེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་སོབ་སྱི་དང་འབླེལ་ཡོད་ལས་བྱླེད། བོད་ཁྱིམ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་མཉམ་
མཇལ་འཕྲད་དང། ཉྱིན་གཅྱིག་རྱིང་སྱིར་ཁུལ་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་གྱི་ས་འག་ོདང་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འགན་འཛནི་དང་འབླེལ་ཡོད་
ལས་བྱླེད་མཉམ་ཚགོས་འདུ་ག་ོསྱིག་དང་སྣླེ་ལླེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 
༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༡ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་བལ་ཡུལ་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་ཨླེ་ཤྱི་ཡ་སྐྱབས་བཅོལ་
འབླེལ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་ Alex དང༌། ལས་རོགས་ལྕམ་ Leah Pao སྐུ་ཞབས་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ལགས་བཅས་ཕླེབས་
སྐབས་ཆསོ་རྱིག་དང་ནང་ཤླེས་འཕྲདོ་གསུམ་གྱི་དྲུང་ཆླེ་དང་འབླེལ་ཡདོ་ལས་བྱླེད། དླེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་དང༌། 
མླེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔླེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་དང་སོབ་ཕྲུག་མཉམ་མཇལ་འཕྲད་ག་ོསྱིག་ཞུས། ལྷག་པར་དུ་མ་འོངས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དགོས་མཁ་ོགལ་ཆླེ་ཁག་སྙན་སླེང་ཞུ་རྒྱུ་མཚནོ་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་རགོས་རམ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་
ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་ཞུས་ཡོད། 
ང་། ལས་འཆར་དང་འབླེལ་བའྱི་ཟབ་སངོ༌།  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ དང་ ༢༢ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཨ་རྱི་རོགས་ཚོགས་པྱི་ཨར་ཨླེམ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱླེད་མཁན་
འབླེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བྱླེད་གངས་ ༢༡ ལ་ལས་གཞྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་དོན་བྱླེད་ཕོགས་དང༌། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་
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དགོས་ངླེས་ཆ་རླེན་ཁག་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སོང་ཞྱིག་རྡ་སར་ག་ོསྱིག་དང༌། དླེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༧ ཉྱིན་ཨ་རྱི་རགོས་ཚགོས་པྱི་ཨར་ཨླེམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱླེད་མཁན་འབླེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བྱླེད་གངས་ ༢༢ 
ལ་དུས་ཡུན་རྱིང་ལས་གཞྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་དོན་བྱླེད་ཕོགས་དང༌། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་ངླེས་ཆ་རླེན་ཁག་སྒྲུབ་ཐབས་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ་རྡ་སར་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 
ཅ། བདོ་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དང་བང་ཞབས་ཞུ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཞུ་ས་ོཁག་ལ་ཁད་ལས་པའྱི་དགོས་མཁ་ོཇྱི་ཆླེར་འག་ོབཞྱིན་པར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ 
༡ ནས་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་ད་བར་དང་བང་ཞབས་ཞུ་བ་གངས་ ༡༤༨ ནས་ཆ་ཤས་བཞླེས་ཡདོ་པ་དང༌། འདྱི་ལོའ་ིནང་
དྭང་ཞབས་པ་གངས་ ༤༧ ནས་ཞབས་ཞུ་ཡྱི་ག་ོསྐབས་བཞླེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཆ། འཆར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས། 
འདྱི་ལོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁོན་ཡོངས་ནས་ལས་འཆར་གངས་ ༡༡༤ ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བར་འགོ་
གོན་ཡོང་ཁུངས་དང་ལག་བསྟར་དོན་ཁོལ་ཐུབ་མྱིན། རྒྱུན་གནས། ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མླེད་སོགས་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚགོས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ནས་ལག་བསྟར་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐབོ་བྱུང་བ་ལས་
འཆར་གངས་ ༡༡༣ ཡྱི་མ་གནས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥༥༧་༣༢ བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། 
༡་༤ བདོ་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་དནོ། 
ཀ། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཀ་ོལླེ་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་དང༌། སླེང་ལོར་ས་གནས། སླེལ་ཀོབ་ལུགས་བདླེ་གཉྱིས། མན་སྤར་ཕན་བདླེ་གྱིང༌། 
སན་དྷ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང༌། ལྡླེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་བཅས་སུ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པ་དང༌། ཚོང་ལས་ཆུང་ངུ་རྒྱག་མཁན། སུད་ཀར་
ཚངོ་ལས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུ་ཡྱི་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྐརོ་ཚན་པའྱི་ལས་བྱླེད་དང་རྒྱ་གར་ཁད་ལས་
པ་སྐུ་ཞབས་ Pankaj Kumar གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 
ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༡༨ དང་ ༡༩ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་འདུ་འཛོམས་ཐླེངས་བཞྱི་པ་
སླེལ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བསྐོང་ཚགོས་སྐབས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁྲོད་ནས་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་པ་དང༌། 
ཚངོ་པ་གཞན། དླེ་བཞྱིན་ན་གཞནོ་ཚངོ་པ་བཅས་ས་གནས་འད་མྱིན་ནས་ཁནོ་བསམོས་མྱི་གངས་ ༢༨༠ ལྷག་ནས་མཉམ་ཞུགས་
བྱས་ཡོད། སྐབས་དླེར་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པ་དྲུག་གྱི་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་ཡར་ཐོན་ཚོང་
ལས་པ་གསུམ་ལ་མ་དངུལ་གཟླེངས་རགས་ཆླེད་འདླེམས་སྒྲུག་ཞུས་ཡདོ། 
ག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༡ ནས་ ༡༤ བར་ཉྱིན་གངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཚངོ་ལས་ཆུང་ངུའྱི་རགོས་སྐྱརོ་དང་སོང་བརྡར་ལས་
གཞྱིའྱི་འོག་རྒྱ་གར་ཚོགས་པ་ Indian Institute of Art & Design དང་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཚན་པ་མཉམ་འབླེལ་ཐོག་རྡ་
སར་ཚོང་ལས་ཆུང་ངུ་གཉླེར་མཁན་གངས་ ༣༢ ལ་ཚོང་ཟོག་འགླེམས་སྟོན་དང་ཚོང་ལས་གཉླེར་ཕོགས་སྐོར་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་
ཞུས། དླེ་བཞྱིན་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཚན་པའྱི་བརྒྱུད་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བུླེད་ཚོང་ལས་གཉླེར་མཁན་གངས་ ༣༠ ལས་གྲུབ་
པའྱི་རང་འཚ་ོསླེ་ཚན་གཉྱིས་ (Self Helf Group) གསར་འཛུགས་ཞུས། 
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ང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ དང་ ༩ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ TVS ཚོང་ལས་ཚོགས་པའྱི་རྩྱིས་ཐོག་ཁད་ལས་པ་སྐུ་ཞབས་ 
Harsh Srivastava དང ་ National Skill Development Corporation ལས ་འཆར ་འགན ་འཛིན ་སྐུ ་ཞབས ་ 
Mukesh གཉྱིས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་རྡ་སར་ཡོད་པའྱི་ཟ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་ཚོང་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུ་ཡྱི་
ཁྲལ་ཁྲྱིམས་དང་ཟ་ཁང་ཚངོ་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་སྐརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
༡་༥ བྱ་ར་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་སླེ་ཚན་གྱི་ལས་དནོ། 
ཀ། ལས་འཆར་སྟངས་འཛིན་མཉླེན་ཆས་རཱཨྱིག་ (Wrike) ཐོག་ལས་འཆར་སྟངས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་དང་ཚན་པའྱི་
ལས་དནོ་བྱླེད་ཕགོས་ཐགོ་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟནོ་གཏན་འབླེབས་ཞུས། 
ཁ། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ནས་པྱི་ཨར་ཨླེམ་རགོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་འཆར་རགོས་ཞྱིབ་འོག་སྤླེལ་ཀབོ་འཚ་ོབྱླེད་སྨན་ཁང་དང༌། 
རྒས་གསོ་ཁང༌། སྱིར་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ། ཅོན་ཏ་ར་རྒས་གསོ་ཁང་བཅས་སུ་ཆླེད་གྲུབ་ཚོགས་སླེའྱི་བགོ་གླེང་ (Focus Group 

Discussion) ག་ོསྱིག་ཞུས། 
ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ལས་འཆར་བྱ་ར་སྟངས་འཛིན་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་ཆླེད་ཨྱིན་ཊླེལ་
ཀླེབ་ (Intellecap) ནས་སོབ་ཁྲྱིད་ག་ོསྱིག་ཞུས་པར་འབླེལ་ལས་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཞུས། 
༡་༦ གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ། 
ཀ འཚོ་རླེན་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་བོད་མྱི་སུད་ཚོང་བ་དགོས་ངླེས་ཆ་རླེན་ཚང་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་
གངས་ ༡༣༡༦ ལ་སརོ་འབུམ་རླེ་རགོས་སྐྱརོ་ཞུས་པའྱི་མ་སྐྱླེད་ཆ་ཚང་དུས་ཐགོ་ཕྱིར་སགོ་བྱུང་ཡོད། 
ཁ། རྒྱན་ཆ་རྩག་རྩྱིག་ཚོང་པར་འདྱི་ལ་ོའཚ་ོརླེན་རགོས་སྐྱརོ་ལས་གཞྱི་ས་རླེས་སྤླེལ་ཏླེ་ཁནོ་ད་ལྟའྱི་རྩྱིས་ལའོ་ིནང་ལ་དྭགས་དང་རྡ་
ས་ཁུལ་གྱི་རྩག་རྩྱིག་ཚོང་པ་མྱི་གངས་ ༡༩༡ གྱི་འཚ་ོརླེན་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
ག ལ་དྭགས་ཁུལ་ས་རླེས་བསམོས་ར་དླེལ་བ་ཁྱིམ་ཚང་ ༤༢ ལ་འཚ་ོརླེན་རགོས་སྐྱརོ་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་ཏླེ་འབླེལ་ཡདོ་ད་ོབདག་གྱི་
འཚ་ོབར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
ང་། བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གངས་ ༡༣ ནང་ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་གཏངོ་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༨༠ ཡོད་ཁོངས་ནས་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་
མྱི་གངས་ ༧༨ ལ་སརོ་འབུམ་བཞྱི་ནས་དྲུག་བར་འཚ་ོརླེན་རགོས་སྐྱརོ་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་ཡདོ། 
ཅ། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་དབྱར་ཚངོ་ཁྲོམ་ར་ཁག ༣༥ ནང་ཚངོ་ཁང་གངས་ ༡༥༩༤ ཡོད་ཁངོས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༠༣ ལ་སརོ་
འབུམ་ ༢ རླེ་སྐྱླེད་ཆུང་འཚ་ོརླེན་རགོས་སྐྱརོ་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༡་༧ བུད་མླེད་ནུས་སྟབོས་གངོ་སྤླེལ་ལས་དནོ། 
ཀ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༠ བར་ཉྱིན་གངས་ལྔའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རླེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ IIPA 
སོང་བརྡར་ལྟླེ་གནས་ཁང་དུ་སྱི་ཞུ་བ་བུད་མླེད་གངས་ ༢༢ དང༌། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༨ ནས་ ༢༢ བར་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་
གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་བུད་མླེད་ལས་བྱླེད་གངས་ ༡༧ ལ་འག་ོཁྲྱིད་ནུས་པ་སྐྱླེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་
ཞུས། 
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ཁ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༤ བར་ཉྱིན་གངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་དབུས་སྣླེ་ལླེན་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ EcoFemme 
ཚོགས་པ་ནས་ Nikethana Venkatesh དང༌། Auroville Tibetan Pavilion སྐལ་བཟང་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་གདན་
ཞུས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་སྨན་ཞབས་པ་གངས་ ༡༧ ལ་བུད་མླེད་ཟླ་མཚན་འཕྲོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་
ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
ག རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་༌༢༠༡༩ ནང་སོ་པལ་སྤུར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་བུད་མླེད་སོབ་ཕྲུག་
གངས་ ༣༠༨ དང༌། བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་བུད་མླེད་སོབ་ཕྲུག་ ༢༠༠ ཀ་ོཔན་
བཙུན་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་གངས་ ༡༨༧ ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་དང༌། བྱང་ཐང་ཁུལ། བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཕྲུག་བཅས་ཀྱི་བུད་
མླེད་གངས་ ༤༥༠ རྡ་ས་སོལ་མ་གྱིང་བཙུན་དགོན་དུ་བཙུན་མ་གངས་ ༡༩༦ བཅས་ལ་བུད་མླེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་
བའྱི་ག་ོརགོས་སྤླེལ་རྒྱུའྱི་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
ང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཐླེ་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚང་མའྱི་ཐོག་བུད་མླེད་ཀྱི་ནུས་པ་
དང་འགན་འཁུར་མཉམ་སྤུངས་ཐུབ་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་ཐབས་སུ། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌་་༢༠༡༩ ནང་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་
ཕྲུག་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༨༥ དང༌། རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་མྱི་མང༌། གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ལས་བྱླེད་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༣༥ བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༣༧ ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁྱིམ་མཐ་ོསོབ་སདོ་ཁང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༣༧ ལས་ཁུངས་
ཁག་གྱི་འཆར་འགོད་པ་གངས་ ༤༥ མཐ་ོསོབ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཞྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༥༠ བཅས་ལ་ཕ་ོམ་ོའད་མཉམ་གྱི་
འདུ་ཤླེས་ཐགོ་ག་ོརགོས་སྤླེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༡་༨ སནོ་རྩྱིས་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་དནོ། 
ཀ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལ་ོའཁོར་སོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་ ༨ པའྱི་དགངོས་དནོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པའྱི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་སུ་གསལ་
བའྱི་ལས་འཆར་དང༌། ལས་འཆར་མ་ཡྱིན་པའྱི་འག་ོགོན་ཚོད་དཔག་ཡོངས་རགོས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཕོགས་བསོམས་ཞུས་ཏླེ། 
སོན་རྩྱིས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་རྱིམ་གཏན་འབླེབས་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་ཞྱིབ་སད་ལས་ཁུངས་སམ། སླེ་ཚན་རླེ་རླེ་
བཞྱིན་སྙན་སོན་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ཞུས་ཏླེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གཏན་འབླེབས་གནང་
བའྱི་སོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་ཡོངས་རོགས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང། མཐའ་མའྱི་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཚང་བའྱི་ལ་ོའཁོར་
སནོ་རྩྱིས་སྱིག་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་
ལ་ཕུལ་ཏླེ་དགོས་འདྱི་བྱུང་རྱིགས་ལ་གསལ་འདླེབས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡདོ། 
ཁ སོན་རྩྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༥ དང་ ༨ དགོངས་དནོ་ལྟར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་དང༌། ཁ་བསྒྱུར་ཞུ་ཤོག་ཕུལ་འབྱོར་ཁག་ལ་སྱིག་མཐུན་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ཏླེ་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་
རྒྱབ་གཉླེར་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཇྱི་ཐོབ་ཐོག་མའྱི་སྱིན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་བསྣན་ཏླེ་
མཐའ་མའྱི་སནོ་རྩྱིས་བསམོས་འབོར་གསོ་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགསོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 
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ག ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དངུལ་རྩྱིས་དང་འབླེལ་ཡོད་ལས་བྱླེད་རྣམས་ལ་སོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་བཟ་ོའགོད་དང༌། སནོ་རྩྱིས་དང་
འབླེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི། རྩ་འཛནི། འཛནི་སྐྱོང་བཀདོ་ཁབ་ནང་གསལ་ཞུ་ས་ོཅྱི་མཆྱིས་ཞུས་ཏླེ་སནོ་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲལོ་དང༌། དངུལ་
རྩྱིས་འགདོ་ཉར་ཚད་ལྡན་འབྱུང་ཐབས་སུ་རྒྱུན་དུ་ག་ོརགོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༡་༩ ཡངོ་འབབ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་དནོ། 
ཀ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ལོའ་ིམཐའ་མའྱི་སོན་རྩྱིས་སུ་སོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་གྱི་ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་བསོམས་སོར་ས་ཡ་
༩༣༠་༠༠ དང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང། དམྱིགས་བསལ་ལས་དོན་ཆླེད་སོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་
ནས་གཏོང་དགོས་འག་ོགོན་ཚདོ་དཔག་བསམོས་སོར་ས་ཡ་ ༧༨༠་༠༠ གཏན་འབླེབས་གནང་བར་དངསོ་བྱུང་སོར་ས་ཡ་ ༨༦༠་
༢༤ དང། དངསོ་སངོ་སོར་ས་ཡ་ ༥༦༩་༧༤ བྱས་ཏླེ་ཡང་སྙྱིང་རག་རྩྱིས་ནང་གསལ་འཕར་བྱུང་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༠་༥༠ བྱླེད་ཀྱི་
ཡོད། 
ཁ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁོངས་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་རྩྱིས་སྙན་ང་ོབཤུས་གནང་འབྱོར་ནང་གསལ་རྩྱིས་ལ་ོ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་འཛནི་སྐྱངོ་བརྒྱ་ཆའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བསད་ཡོད་རྱིགས་ལ་བརྡ་འདླེད་ཞུས་ཏླེ་སོར་འབུམ་ 
༩་༨༡ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༡་༡༠ གཞུང་གནོ་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་དནོ། 
ཀ ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་ནས་སོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་རྩྱིས་ཁངོས་ནས་འག་ོགོན་དགསོ་དངུལ་ཞུ་ལླེན་བྱླེད་དགོས་རྱིགས་
ཀྱི་འགོ་གོན་ཡྱིག་ཆ་རྩྱིས་འཕླེར་ཡོད་མླེད་ཞྱིབ་འཇུག་དང། ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་རྩྱིས་འཁུར། ཁྲལ་འབབ་གཅོག་འཐླེན་
དགོས་རྱིགས་ཞུས་ཏླེ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་ཁུངས་འབུལ་དང༌། དངུལ་རྩྱིས་བཏང་འཛིན་དང་འབླེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་སོ་ཅྱི་
མཆྱིས་སྐབས་མཚམས་ས་ོསོར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
ཁ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༦ འཁདོ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀདོ་ཁབ་དགངོས་དནོ་ལྟར་རྩྱིས་ལའོ་ིནང་ལས་ཁུངས་ཁག་
ནས་དཔལ་འབྱོར་དང༌། དངུལ་རྩྱིས་དང་འབླེལ་བའྱི་གནད་དོན། བཀའ་ཤག་ངླེས་མླེད་དགོས་དངུལ་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་
བརྒྱུད་བྱུང་བ་ ༥༤ ལ་སྱིག་གཞྱི་དང༌། ལམ་སྟོན། ལག་དླེབ། འཛནི་སྐྱངོ་བཀོད་ཁབ་གཞྱིར་བཟུང་འགལ་འཛལོ་བྱུང་ཡོད་མླེད་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སྱིག་མཐུན་རྱིགས་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱབ་གཉླེར་བརྒྱུད་འབུལ་འཐུས་ཚང་དང༌། དགངོས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་ཆླེད་
མཆན་འགོད་འཆར་འབུལ། དླེ་བཞྱིན་སྱིག་དོན་དང༌། རྩ་འཛིན། བཀོད་ཁབ་ལམ་སྟོན་བཅས་དང་མཐུན་མྱིན་རྱིགས་ལ་གསལ་
བཤད་དང་སྦྲགས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོར་ཕྱིར་སགོ་ཞུས་ཡདོ། 
ག ལས་བྱླེད་གསར་བསྐ་ོདང་གནས་སྤར་བཅས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་རྱིམ་གཏན་འབླེབས་དང་བསྐྱར་བཅོས། 
ཕོགས་རྱིམ་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ལྔ་པས་ཕོགས་རྱིམ་བསྐྱར་བཅོས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་ལྟར། ལོ་རླེའྱི་
མཚམས་སུ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་ཐང་རྱིན་གོང་དཀར་ཆག་གྱི་འཕར་ཚད་ལྟར་རྩྱིས་བསྐོར་གྱིས་
ཐབོ་འབབ་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་དང་མཇུག་སྐྱོང་ལས་དནོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 
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ང་། སྱིག་མཐུན་ལས་བྱླེད་བགླེས་ཡལོ་བར་བགླེས་ཕོགས་ཐབོ་ཐང་ཡོད་མཁན་གངས་ ༡༦༣ དང། ནང་མྱིའྱི་བགླེས་ཕོགས་ཐབོ་
མཁན་གངས་ ༣༩ ཁོངས་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་ཡོད་རྱིགས་ལ་རང་མོས་ལྟར་ཟླ་རླེ་དང་ཟླ་གསུམ་སོ་སོར་བགླེས་ཕོགས་དུས་ཐོག་
བག་ོའགླེམས་དང། གཞན་བགླེས་ཡོལ་བའྱི་བགླེས་ཕོགས་ཟླ་གསུམ་རླེ་མཚམས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་སྐབས་ས་ོསོར་
འབུལ་གཏོང་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་རྩ་དགོངས་ཞུས་བསྩལ་ཁག་གྱི་བགླེས་ཕོགས་དང་གཟྱིགས་གསོལ་ཐོབ་ཐང༌། 
མཐུན་རླེན་གཞན་བཅས་སྱིག་མཐུན་རྩྱིས་བསྐོར་དང་ཞུ་སོད་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡདོ། 
༡་༡༡ དང་བང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་
རྒྱལ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་རང་ཚགོས་ ༧༦ དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ཁག ༩ བཅས་ས་ོས་ོནས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངླེས་ཅན་
བསྡུ་དངུལ་བསྡུ་བཞླེས་བྱུང་བ་ཁོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༠་༣༥ དང༌། འདྱི་ལོའ་ིཡོང་འཆར་ཚོད་དཔག་སོར་ས་ཡ་ 
༡༦༠་༤༡ དང་དངོས་བྱུང་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༠་༣༥ བྱུང་ཡོད། གོང་གསལ་དཔྱ་དངུལ་དང་ངླེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བབས་
ནས་དཔྱ་ཁྲལ་དང༌། ཟས་བཅད་དོད། ཕོགས་འབབ། ཚོང་ཁླེའྱི་བོས་བཅད་ཞལ་འདླེབས། འཕར་ཕུལ་བཅས་ནས་སོར་ས་ཡ་ 
༡༥༨་༣༠ དང། བཟ་ོམཉམ་ཁག་གྱི་གཙང་ཁླེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཡྱི་འབབ་སོར་ས་ཡ་ ༢་༠༥ བྱུང་ཡདོ། 
༡་༡༢ གདུང་སླེམས་མཉམ་བསྐྱླེད་ཀྱི་ངླེས་མླེད་ཞལ་འདླེབས། 
བོད་དནོ་གདུང་སླེམས་མཉམ་བསྐྱླེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དཔལ་འབྱརོ་འདུ་འགདོ་དང༌། ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་གལ་ གནད་ཆླེ་
བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་གང་ཆླེ་སྤླེལ་ཐབས་སུ་སྐུབ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ཕྱི་རྒྱལ་
བ་དང་རྒྱ་གར་མྱི་མང་བཅས་ལ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བསྟླེན་ཏླེ་འབླེལ་ལམ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ལོའ་ིནང་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཐོག་
ནས་ཞལ་འདླེབས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥་༡༥ སྡུད་སོང་བྱུང་བ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཐགོ་ཁ་སྣོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༡་༡༣ ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆས་མཁ་ོའདནོ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཡངོས་རགོས་ཀྱི་ལ་ོརླེའྱི་ཡྱིག་ཆས་དང་ཀམ་པུ་ཊར་པར་སྐྲུན་སྣག་ཚ་བཅས་དགོས་མཁ་ོ
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སླེབ་ཚོང་པ་ནས་མཁ་ོའདོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་དང། ལས་དོན་འདྱི་ཐོག་ནས་ལོ་འཁོར་
འདྱིའྱི་འག་ོགོན་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༤་༡༥ བསྱི་ཚགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༡་༡༤ དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་བཟ་ོའགླེམས་ཀྱི་ལས་དནོ། 
ཀ ས་ལོའ་ིལས་བསོམས་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་བར་ལག་དླེབ་གསར་བཟ་ོཞུ་བསད་གངས་ ༩༥༤ ཡོད་
པའྱི་ཐོག་འདྱི་ལོའ་ིནང་འགླེངས་ཤོག་གངས་ ༡༨༧༧ འབྱོར་བ་བཅས་བསོམས་དཔྱ་དླེབ་གསར་པ་བཟ་ོདགོས་གངས་ ༢༨༣༡ 
ཡོད་ཁོངས་ནས་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དཔྱ་དླེབ་བཟོས་འགླེམས་ཞུས་པ་གངས་ ༡༥༣༦ དང༌། གནད་དོན་ཁ་གསལ་མླེད་པས་དོགས་
འདྱི་སོང་བར་ལན་འདླེབས་འབྱོར་བསད་གངས་ ༡༢༠༨ འགླེངས་ཤོག་ཉྱིས་ཟློས་འབྱོར་བ་གངས་ ༢༤ དང་བཟ་ོབསད་གངས་ 
༦༣ ཡོད། ལ་ོམཇུག་བར་ཁོན་བསོམས་ལག་དླེབ་གངས་ ༡༥༥༠༤༤ བཟོས་འགླེམས་ཞུས་ཡོད། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དླེབ་ནོར་བཅོས་བསྐྱར་བཟ་ོཞུ་དགོས་གངས་ ༡༦༨༩ ནས་ལག་དླེབ་གངས་ ༩༡༨ ནོར་བཅོས་ཀྱིས་ཁུངས་སད་ཟྱིན་པ་
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དང༌། གནད་དོན་ཁ་གསལ་མླེད་པས་དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས་ ༧༧༡ བཅས་ནོར་བཅོས་བྱ་བསད་མླེད། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དཔྱ་
དླེབ་བརོ་བརླག་གྱིས་བསྐྱར་བཟ་ོཞུ་དགོས་གངས་ ༤༠༠ ནས་གངས་ ༡༨༥ བསྐྱར་བཟསོ་ཀྱིས་ཁུངས་སད་ཟྱིན་པ་དང༌། གནད་
དནོ་ཁ་གསལ་མླེད་པས་དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས་ ༢༡༥ བཅས་བཟ་ོབསད་མླེད། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ལ་ོརྒྱུས་
སྙྱིང་བསྡུས་བཟ་ོདགོས་གངས་ ༢༥༤ ནས་ཁུངས་སད་ཟྱིན་པ་གངས་ ༢༠༤ དོགས་འདྱི་སོང་བར་ལན་འདླེབས་འབྱོར་བསད་
གངས་ ༣༢ བཟ་ོབསད་གངས་ ༡༨ ཡོད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དླེབ་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུ་དགོས་གངས་ ༢༢༧༢ ནས་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུས་ཏླེ་ཁུངས་སད་ཟྱིན་པ་གངས་ ༢༡༡༨ དོགས་འདྱི་
སོང་བར་ལན་འདླེབས་འབྱརོ་བསད་གངས་ ༡༢༨ བཟ་ོབསད་གངས་ ༢༦ ཡོད། 
ཁ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༤།༢༠ ནས་ ༢༠༡༨།༥།༡༢ བར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོཚན་པའྱི་འགན་འཛནི་དང་ལས་རཌོ་
གཅྱིག་བོད་མྱི་གནས་སོད་དཀའ་ཚགེས་ཆླེ་བའྱི་ས་ཁུལ་ཀྲུ་ཀྱིང་དང༌། བསྟན་འཛནི་སང༌། འབུམ་སླེ་ལ། ར་དབང་བཅས་ས་ོསོར་
ཆླེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དང་འབླེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་རྣམས་རླེ་རླེ་བཞྱིན་ཐུགས་འཕྲད་ཀྱིས་
ཡྱིག་ཆར་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་འབླེལ་མྱི་གངས་ ༢༤༣ ཙམ་གྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༤ ནས་ ༢༡ བར་པླེ་རླེ་སྱི་དང༌། སླེལ་ཇླེམ། ནྱི་དྷར་ལླེཎ་ཌ། སླེ་པན་བཅས་སུ་ཕྲན་དཔལ་འབྱརོ་
བཀའ་བནོ་དང་གངས་ཐ་ོཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་ཆླེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཁུལ་དླེར་གནས་སོད་བདོ་མྱི་ཁོན་བསམོས་གངས་ ༣༠༠ ལྷག་
གྱི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དང་འབླེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།།དང་བང་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོརོགས་རྒྱ་
ཆླེ་སྤླེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༩ ལ།།དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་
༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པར་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་། སྙན་སནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་
བསམོས་རྒྱས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 

ཀ དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས། 
༡། ༢༌༣ ཇ། འཆར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས་དང་འཆར་བྱུས་ཚགོས་ཆུང་ཐད། 
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འཆར་བྱུས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་འདྱི་ལོར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁོན་ཡངོས་ནས་ལས་འཆར་གངས ༡༡༤ 
འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་སན་བསྟར་ཞྱིབ་གཟྱིགས་ཞུས་ཕུལ་གནང་ནའང་། ལས་འཆར་གངས་ ༡༡༤ ལས་
གཅྱིག་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཐོབ་ནས་ཕྱིར་སོག་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར། དླེ་བཞྱིན་དུ་ས་ལོ་ལས་འདྱི་ལོའ་ིལས་འཆར་ཉུང་དུ་
སོང་བའྱི་ཚིག་ཟུར་གསལ་འདུག་པས་འདྱི་ལོར་ལས་འཆར་གོ་སྱིག་ལ་དཔལ་འབྱོར་མ་འདངས་བ་རླེད་དམ། དླེ་མྱིན་རྒྱུ་རླེན་
གང་ཡྱིན་ནམ། 
 
༢། ༢་༤། བདོ་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱི་ཐད། 
བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱི་འདྱི་སྱི་ལ ོ༢༠༡༣ ནང་དུ་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་
ལོ་ང་ོ ༩ ཡྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་དུ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་སུ་བོད་མྱི་ཅྱི་ཙམ་རང་མགོ་བཏོན་ནས་ཚོང་ལས་གཉླེར་མཁན་གངས་ག་
ཚོད་ཡོད་དམ། དླེ་བཞྱིན་དུ་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་བྱླེད་སོ་ཇུས་
འགོད། ལས་མྱི་གངས་འབོར། བྱླེད་ལས་དོན་སྨྱིན། འཆར་ཇུས་སོན་དཔག་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་ས་བརན་དང་ལག་
བསྟར་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཡདོ་མླེད་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས། 
༣། ༢་༦། གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཐད། 
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་སྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།༡༡།༢༧ དངོས་སུ་དླེབ་སྐྱླེལ་དང་སྦྲགས་གངས་ལོངས་དཔལ་
འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཞླེས་པའྱི་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ཐགོ་ནས་དབུ་འཛུགས་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་ལས་དོན་འཆར་འགོད་དང་ལས་མྱི་
གངས་འཕར་གནས་སྟངས། བྱླེད་སོའ་ིརྩ་འཛནི་ལམ་སོལ་ས་བརན་ཇྱི་ལྟར་ཡདོ་མླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བྱླེད་ལས་རླེ་འདོད་དནོ་སྨྱིན་ཅྱི་
ཙམ་འདདོ་བ་ོཁླེལ་ཡདོ་མླེད་ཇྱི་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ག་པ། གོང་གསལ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སནོ་ཟྱིན་པར་བག་ོགླེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ 
པར་གཟྱིགས་རགོས། གོས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ། གཞུང་འབླེལ་གོས་འཆར།།དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་
དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་
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ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ 
ལ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་དླེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།གཞུང་འབླེལ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་འགག་ཆ། འགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་
དླེར་བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་
པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་དགོས་འདྱི་ཁག་གསུམ་ལ་བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུར་དྱི་ལན་དང་པོ། སྱིར་བཏང་ལས་འཆར་རྣམ་གངས་
མང་ཉུང་གྱི་ལས་འཆར་འཆར་འགདོ་མ་ཐུབ་པའང་རགོས་དངུལ་ཐབས་རྩདོ་མ་ཐུབ་པ་ཚུད་མྱི་ཐུབ། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་

ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོལན་འདླེབས། 
༡། ༢་༣ ཇ༽ འཆར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས་དང་འཆར་བྱུས་ཚགོས་ཆུང་ཐད། 
འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འདྱི་ལོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁོན་ཡོངས་ནས་ལས་འཆར་གངས་ 
༡༡༤ འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་སན་བསྟར་ཞྱིབ་གཟྱིགས་ཞུས་ཕུལ་གནང་ནའང་། ལས་འཆར་གངས་ ༡༡༤ 
ལས་གཅྱིག་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཐབོ་ནས་ཕྱིར་སོག་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར། དླེ་བཞྱིན་དུ་ས་ལ་ོལས་འདྱི་ལོའ་ིལས་འཆར་ཉུང་
དུ་སོང་བའྱི་ཚིག་ཟུར་གསལ་འདུག་པས་འདྱི་ལོར་ལས་འཆར་ག་ོསྱིག་ལ་དཔལ་འབྱོར་མ་འདངས་བ་རླེད་དམ། དླེ་མྱིན་རྒྱུ་རླེན་
གང་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། སྱིར་བཏང་ལས་འཆར་རྣམ་གངས་མང་ཉུང་གྱི་ལས་འཆར་འཆར་འགོད་མ་ཐུབ་པའམ་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་མ་
ཐུབ་པ་མཚོན་མྱི་ཐུབ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོར་ལས་འཆར་རྣམ་གངས་མང་བ་ཡང་། དངུལ་འབོར་རྩྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཙམ་མང་བ་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོར་ལས་འཆར་གཅྱིག་ཕྱིར་སོག་ཞུ་
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དགོས་བྱུང་བ་ནྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། དླེ་ནྱི་འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱུས་སྟོན་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་ཁངོས་མྱིན་པར་ཕྱིར་སགོ་ཞུས་པ་མ་གཏགོས་འདྱི་དག་ལམ་སྟོན་དང་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  
༢། ༢་༤༽ བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱི་ཐད། 
བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནང་དུ་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་
དུ་ལ་ོང་ོ ༩ ཡྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་དུ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚགོས་སུ་བོད་མྱི་ཅྱི་ཙམ་རང་མག་ོབཏོན་ནས་ཚོང་ལས་གཉླེར་མཁན་གངས་ག་
ཚོད་ཡོད་དམ། དླེ་བཞྱིན་དུ་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་བྱླེད་སོ་ཇུས་
འགོད། ལས་མྱི་གངས་འབོར། བྱླེད་ལས་དོན་སྨྱིན། འཆར་ཇུས་སོན་དཔག་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་ས་བརན་དང་ལག་
བསྟར་ཇྱི་བྱུང་ཡདོ་མླེད་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས། 
ལན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱི་དླེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་
དགོངས་གཞྱི་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་ཚན་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ལས་གཞྱི་དངོས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་ལག་
བསྟར་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། ལས་འཆར་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
གནས་བབས་ཡར་རྒྱས་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་སྱི་དང་། ཡང་སོས་རང་རླེའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ན་གཞནོ་ལས་མླེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་
ཐབས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབཟུང་གྱི་ཆླེད་འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཁླེན་གསལ་དང་། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་བོད་
མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དླེང་དུས་དང་མཚམས་པའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པ་གང་མང་ཐོན་ཐབས་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་མང་
ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབས་ཡར་རྒྱས་ཐོག་ལས་མླེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཐབས་བཅས། མདོ་དོན་མང་
ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབས་གཞན་བརླེན་མ་དགོས་པར་རང་ཁ་རང་གསོ་གནས་བབས་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། 
ལས་གཞྱི་འདྱི་འག་ོབཙུགས་ནས་ད་བར་ལ་ོ ༦ ལས་ཕྱིན་མླེད། 
ཀ སྐྱླེད་སྱིང་རགོས་སྐྱརོ། 
ཚན་པ་འདྱི་བཞྱིན་གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་པ་གངས་ ༢༧ ལ་སོན་འག་ོཡྱི་སྐྱླེད་སྱིང་སོང་བརྡར་
སད་པའྱི་ཁོངས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་གྲུབ་འབས་ལྡན་པ་ཚོང་ལས་མཉླེར་མཁན་གངས་ ༡༧ བྱུང་ཡོད། དླེའང་ཚོང་ལས་འཆར་
གཞྱི་འགན་བསྡུར་དང་འདླེམས་སྒྲུག་གྱི་ལམ་ནས་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁྲྱིམས་ཐགོ་ནས་དླེབ་སྐྱླེལ་ཞུ་ཆགོ་
བཅས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལམ་སྟནོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  
ཁ ཚངོ་པ་རགོས་སྐྱརོ་དང་སངོ་བརྡར། 
ལས་འཆར་འདྱི་ནས་ས་གནས་འད་མྱིན་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚངོ་ལས་ཆུང་ངུ་དང་སུད་ཀར་ཚངོ་ལས། ལམ་གོང་ཚངོ་ལས། ཟ་ཁང་
དང་མགོན་ཁང་བཅས་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཚོང་ལས་སོང་བརྡར་ཕུལ་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་ལས་འཆར་འདྱི་འགོ་བཙུགས་
ཞུས་ཏླེ་ལ་ོ ༡ ཧྱིལ་པོར་འཁརོ་མཚམས་རྡ་ས་དང་སླེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་གཉྱིས་ནང་ཚངོ་ལས་གཉླེར་མཁན་གངས་ ༡༡༩ ཙམ་ལ་
ཚངོ་ལས་དང་འབླེལ་བའྱི་སོང་བརྡར་ཕུལ་ཡདོ། 
ག གཞནོ་སྐྱླེས་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་པའྱི་རུ་ཚགོས། 
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མཐ་ོསོབ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་ཡར་ཐོན་ཚངོ་ལས་ཀྱི་ག་ོརགོས་དང་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏླེ་ས་གནས་ཁག་བཞྱིའྱི་
མཐ་ོསོབ་འད་མྱིན་གྱི་གཞོན་སྐྱླེས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་པའྱི་རུ་ཚོགས་གསར་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། གཞོན་སྐྱླེས་ཡར་ཐནོ་
ཚངོ་ལས་པའྱི་རུ་ཚོགས་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་མྱི་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༥༠ ཡོད། མཐ་ོསོབ་འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག ཏཱ་ལའྱི་བ་
མ་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག སླེང་ལོར་གྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོསོབ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་སོང་བྱླེད་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག མླེ་སོར་ཁུལ་དུ་ཡདོ་
པའྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ང ལག་ཤླེས་བརྒྱུད་ཚངོ་ལས་སངོ་བརྡར། 
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་ཚན་པ་ནས་ཚོང་ལས་དང་། ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་ན་
གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ཚན་པ་ནས་ལག་ཤླེས་སོང་བརྡར་ཕུལ་རླེས་སོབ་ཐོན་ཁོངས་ནས་རྩླེ་ཕུད་གཅྱིག་ལ་ཚོང་ལས་འག་ོའཛུགས་
ཆླེད་ས་བོན་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༣ ཕུལ་ཡོད། 
ཅ ཚངོ་ལས་རྒྱ་སྐྱླེད་རགོས་སྐྱརོ། 
ལས་གཞྱི་འདྱི་ཐགོ་ཡོད་པའྱི་ཚངོ་ལས་པའྱི་ཁངོས་ནས་ཚངོ་ལས་རྒྱ་སྐྱླེད་འག་ོབཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཁད་ལས་བརྒྱུད་ཚངོ་ལས་རྒྱ་
སྐྱླེད་ཆླེ་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་སོང་བརྡར་དང་། དླེ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོའགོད་ཀྱི་རྒྱུས་སྟནོ་རགོས་སྐྱརོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། 
ཆ ཡར་ཐནོ་ཚངོ་པའྱི་འདུ་འཛམོས། 
ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་རམ་འདླེགས་ཚན་པ་ནས་ལ་ོལྟར་ཡར་ཐནོ་ཚོང་པའྱི་འདུ་འཛོམས་ག་ོསྱིག་ཞུ་མུས་དང་། ད་བར་རྩླེ་ཕུད་ཡར་
ཐནོ་ཚངོ་པ་གངས་ ༡༢ ལ་མ་དངུལ་རགོས་སྐྱརོ་གཟླེངས་རགས་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་བཅས། 
༣། ༢་༦༽ གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཐད། 
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།༡༡།༢༧ དངོས་སུ་དླེབ་སྐྱླེལ་དང་སྦྲགས་གངས་ལོངས་དཔལ་
འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཞླེས་པའྱི་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ཐགོ་ནས་དབུ་འཛུགས་བྱུང་བ་དང་འབྱུར་འགྱུར་ལས་དནོ་འཆར་འགདོ་དང་ལས་མྱི་
གངས་འཕར་གྱི་གནས་སྟངས། བྱླེད་སའོ་ིརྩ་འཛནི་ལམ་སོལ་ས་བརན་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་མླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བྱླེད་ལས་རླེ་འདདོ་དནོ་སྨྱིན་
ཅྱི་ཙམ་འདདོ་བ་ོཁླེལ་ཡདོ་མླེད་ཇྱི་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། 
ལན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚངོ་པའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་དླེབ་སྐྱླེལ་ཟྱིན་རླེས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ 
ཚསེ་ ༡༣ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མ་ོ RBI ནས་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ལས་
བསོམས་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་གསལ་འཚོ་རླེན་རོགས་སྐྱོར་དང་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ཁག་མུ་མཐུད་སྤླེལ་དང་སྤླེལ་
བཞྱིན་ཡདོ། རྒྱ་གར་ཚངོ་དནོ་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མོའ་ིརྩ་འཛནི་དགངོས་དནོ་ལས་གཞྱི་ཁག་གངས་ལངོས་
དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་དུང་
གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་མ་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའང་བརྩམས་དང་རྩོམ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གངས་
ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ལས་བྱླེད་ ༦ ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 



99 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐོག་ལ་བག་ོགླེང་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབླེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དང་པ་ོབོད་
མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བདམས་པ་ ༢༦ དང་། ལས་དནོ་མཇུག་སྐྱངོ་མཁན་ ༡༧ དླེ་འད་ཞྱིག་
གོ་བྱུང། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགླེལ་བཤད་གནང་སྟངས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གཙོ་བོ་རམ་
འདླེགས་ཞུ་ས་དླེ་ཚོ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཡྱིན་པ་འད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཁོང་རྣམ་པར་ཁླེ་ཕན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་
འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཁོ་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་ཁླེ་ཕན་ཡྱིན་ནའང་འད་
འདུག།གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རླེ་བ་ཞྱིག་བསྐྱནོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོ ༦ 
ཕྱིན་པའྱི་ནང་ལ་མྱིག་དཔླེ་འོས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་དླེ་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁླེ་ཕན་
ཆླེད་དུ་གཙང་ཁླེ་དླེ་འད་ཚུར་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དླེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་
བང་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་
རང་ཚོགས་ ༧༦ དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཁག་ ༩ བཅས་སོ་སོ་ནས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངླེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བསྡུ་
བཞླེས་བྱུང་བ་ཟླེར་བ་དླེར་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་གསར་དུ་བཟསོ་པ་ཚང་མ་ས་ོསོའ་ིའབུལ་འབབ་གང་ཡདོ་པ་ཚང་མ་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡདོ་པར་ཡྱིད་ཆླེས་
བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་གནས་སྟངས་མཐ་ོདམན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་འབུལ་མཁན་དང་མ་
འབུལ་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཉླེ་ཆར་ New York ལ་གནས་སྟངས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་
ནན་ཙམ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང། ཁླེད་རང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ག་དུས་ཚོགས་ནའང་ New York ཀྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་
སད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅླེས་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག།མྱི་དླེ་ཚོས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཚོང་རྒྱག་
མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལ་ Crorepati མང་པོ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་གྱི་
འདུག།ཚུར་བཤད་ཀྱི་འདུག།དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ Crorepati དླེ་ཚོས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདླེབས་ཟླེར་ནའང་འད། དགུན་ཚོང་རྒྱག་
མཁན་དླེ་ཚོས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདླེབས་ཞླེས་ཁ་ོརང་ཚོས་ཚིག་བླེད་སོད་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་གནང་བཞྱིན་པ་དང་
གནང་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་གྱི་འདུག།ངས་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ངས་གཅྱིག་འདྱི་ཡོང་ཞླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ Crorepati དླེ་འད་
ཡོད་པ་རླེད་སྙམ། Crorepati དླེ་ཚོའྱི་དྲུང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ཚོད་ཙམ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་
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བྱུང། དླེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་དླེ་ཚོར་ལས་ཀ་མླེད་མཁན་མྱི་གཅྱིག་རང་མྱི་འདུག།ངོ་ཤླེས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། 
འབླེལ་ཆླེན་པ་ོཡོད་ནའང་འད། ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གཉྱིས་རླེས་ནས་ང་ལས་ཀར་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟླེར་གྱི་འདུག།དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་
གཏན་གཏན་ཁོང་ཚོར་ཕོགས་ཤྱིག་ཡོད་ཀྱི་རླེད་སྙམ། དླེར་བསྟུན་ནས་སོད་དགོས་པ་ཚང་མ་མྱི་དླེ་ཚོས་སད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད། 
འདྱིའང་འདྱིར་ཞུ་འདདོ་བྱུང། དླེའྱི་མཉམ་དུ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ཐགོ་ལ་དུས་ནས་དུས་ལ་མཐ་ོབ་ོདང་དམའ་བ་ོམང་པ་ོབཤད་དུས། 
ཕ་གྱི་ནས་གང་ཟླེར་གྱི་འདུག་ཅླེ་ན། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སླེ་དང་། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་དླེ་ཚོ་
ནས་གཙང་ཁླེ་དླེ་ཚ་ོཏག་ཏག་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་ཏག་ཏག་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་གྱི་འདུག།སྐབས་དླེར་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ད་ལྟ་ཚང་མས་ད་ོསྣང་གནང་དགོས་རྒྱུར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སླེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚངོ་གྱི་སླེ་ཚན་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རླེད། སོན་མ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སླེ་ཁོ་རང་ཚོ་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་རོགས་དངུལ་ནས་བརྒྱ་ཆ་རླེ་རླེ་བངས་ནས་ཧྱིན་སོར་ 
༣,༠༠༠,༠༠༠།༤,༠༠༠,༠༠༠ ང་ཚསོ་ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ལ་བངས་བསད་པ་རླེད། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༥།༦ ལ་མཚམས་བཞག་པ་རླེད་
མ་གཏོགས་ལླེན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཚོང་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཟློས་གར་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ནརོ་
བུ་གྱིང་ཁ་ཡྱིན་ནའང་འད། དླེ་ཚོར་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྱས་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོནང་ལ་གཙང་ཁླེ་སྟནོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་
ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ དླེ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་དང་མང་ཚགོས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་དླེད་བསད་ནས་
ལྷག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། ཡྱིན་ནའང་ཚུར་གསུང་མཁན་དླེ་ཚ་ོསནོ་མ་རྡ་རམ་ས་ལར་ལ་ོམང་པ་ོལས་ཀ་བྱླེད་
མོང་མཁན་རླེད་འདུག།དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་སནོ་མ་གསུང་རྒྱུ་མྱི་འདུག།ད་ལྟ་ག་བ་ནས་ཤླེས་སངོ་ཟླེར་དུས་ལན་དླེ་མྱི་འདུག།དླེ་ཚསོ་
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཆ་ཐླེབས་པའྱི་ཉླེན་ཁ་ཞྱིག་འདུག་དན་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མཐའ་མ་དླེར་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དླེབ་བཟ་ོའགླེམས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ནརོ་བཅསོ་ཡྱིན་ནའང་འད། བརླག་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། དླེ་འད་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འདནོ་བསད་ཀྱི་འདུག།གནས་སྟངས་འདྱི་ད་དུང་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་གནང་གྱི་འདུག་སྟླེ། ད་དུང་
ཡང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོདོན་བསད་ཀྱི་འདུག།འདྱིའྱི་ནང་དོན་ནང་ཞྱིབ་ཕྲ་འཛུལ་སོང་བ་ཡྱིན་ན་རགོ་ག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག།དླེའྱི་ཐགོ་ལ་
ཕྱི་ཕོགས་ནས་དགོངས་བཞླེད་གནང་དགོས་ཡོད་ནའང་འད། ད་ོབདག་སོ་སོ་ངོས་ནས་བསམ་ཤླེས་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
འད། དླེའྱི་ཐོག་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་རླེད་འདུག།ཡྱིན་ནའང་དོན་སྙྱིང་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དླེ་གནད་
འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚསོ་སནོ་མ་ཐགོ་མར་བཙུགས་དུས་བདོ་ཀྱི་རང་བཙན་ལག་དླེབ་ཟླེར་བ་འདྱི་འག་ོ
བཙུགས་ནས། བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ལླེན་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་རྒྱལ་གཅླེས་མ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ནས་ད་ལྟའང་ང་ཚོའྱི་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་ལ་ཕན་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། དླེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ཆླེ་མཐོང་མ་ཉམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་རོགས་ཚུར་རོགས་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ཐུགས་སླེམས་བཞླེས་དགོས་པ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
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་འ 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཧ་གོ་མ་སོང། འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རང་ཡྱིན། 
དུས་ཚོད་གཏན་འབླེབས་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་དུས་ཚོད་གཏན་འབླེབས་གནང་མ་སོང། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དུས་ཚོད་སྐར་མ་ ༡༠ ཡྱིན་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་དླེར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་
ཕླེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལས་བསོམས་འདྱི་ངས་གོང་དུ་ལྷན་ཁང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྟབས་བདླེ་པོ་ཞྱིག་དང་
གནས་ཚུལ་འཕྲལ་དུ་ག་ོརགོས་འཇགས་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་པ་དླེ་འད་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱིས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མར་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ངས་མང་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ང་རང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་བསད་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དོགས་འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དླེའྱི་ནང་ནས་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་གང་གསུངས་འདུག་ཟླེར་ན། བོད་མྱི་ཁད་ལས་དང་བང་ཞབས་ཞུ་ཡྱི་ལས་
གཞྱིའྱི་ཆླེད་དུ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༢༠ གཅྱིག་དང་། དླེ་བཞྱིན་ཆླེད་ལས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སོབ་སོང། ངས་དངུལ་འབོར་གྱི་སྐད་ཆ་
རྣམས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམྱིན། ཁད་ལས་དང་བང་ཞབས་ཞུ་ཟླེར་དུས་ཁ་ོརང་དླེར་ཡར་ཕླེབས་ནས་རྩ་བའྱི་
ལས་གཞྱི་འདྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ལ་ངས་ཡག་པ་ོརླེད་སྙམ།།གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་གནས་སྟངས་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་
བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚོར་ཏན་ཏན་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་མང་
པ་ོཞྱིག་ཤླེས་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།ཡྱིན་ནའང་དླེར་འག་ོསོང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལར་ནས་ཁད་ལས་པ་ཟླེར་བ་ཞྱིག་དང་
སྒྱུ་རྩལ་སོང་བརྡར་ཟླེར་བ་དླེ་ཚ་ོཏོག་ཙམ་གྱི་ཚིག་མཐ་ོབ་ོརླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁ་ོཚོའྱི་ངསོ་ནས་འག་ོབཙུགས་ནས་དུས་ད་ལྟ་
བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞལ་འདླེབས་གང་འད་ཞྱིག་རག་ཡོད་པ་རླེད། ཕར་ལ་གནང་དགོས་པ་འདྱི་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་བྱུང་
བ་རླེད་སྙམ།།ཡྱིན་ནའང་ཚུར་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ཞུས་ན་ Out put དང་ In put གཉྱིས་ཀར་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོགང་འད་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དླེ་
ནས་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་དང་རོགས་ཞྱིབ་ཀྱི་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་འདྱི་གསུངས་འདུག།ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༡༦ 
བར་ཉྱིན་གསུམ་དང་ཉྱིན་ཕླེད་རྱིང་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་མཁས་དབང་དང། ཁད་མཁས་
མྱི་སྣ། སོབ་སྟོན་པ། འདྱི་ང་རང་ Educate བྱ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། མཁས་དབང་ཟླེར་བ་དླེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་འད་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་ཁད་མཁས་མྱི་སྣ་ཟླེར་བ་འདྱི་གནས་ཚད་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རླེད། དླེ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་དངོས་གནས་བྱས་ན་སོབ་སྟོན་པ་ཟླེར་བ་འདྱི་མཁས་དབང་དང་ཁད་མཁས་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡོང་ཆོག་གྱི་རླེད། ཡྱིན་
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ནའང་དླེར་ཟུར་བསྟན་བྱས་ནས་སོབ་སྟནོ་པ་ཟླེར་བ་འདྱི་སྐྱནོ་ཡོང་དུས། འདྱིའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་དབྱླེ་བ་རྣམ་པ་ཚསོ་དགསོ་མཁ་ོལ་གང་
འད་ཞྱིག་འགླེལ་བཤད་བསྐྱོན་གནང་གྱི་རླེད་ཅླེས་འདྱི་ངས་ཤླེས་འདོད་བྱུང། གཞན་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་མཁས་དབང་ཟླེར་བའྱི་
ཚིག་འདྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཙམ་གྱི་མཁས་དབང་ཞླེས། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་དླེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རླེད། 
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལླེགས་ཆ་ཟླེར་དགོས་པ་རླེད། ཞན་ཆ་ཟླེར་དགོས་པ་རླེད། གང་ལྟར་དླེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སླེབ་
ཡོང་དུས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམས་བྱུང། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོ
རླེད། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་ཡོད་མླེད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་ཡྱིན་པའྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་གཏུགས་ས་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ཡུ་རབོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ས་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༧ 
པའྱི་ནང་དླེ་ཚའོྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་འདུག།ད་ལྟ་ངས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ Germany དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གང་རླེད་ཟླེར་ན་ཟླ་བ་བཞྱི་ཡྱི་སོན་ལ་ང་ལ་ཁ་པར་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས། ངས་མྱིང་དླེ་ཚ་ོ
ཞུ་ཡྱི་མྱིན། གལ་ཏླེ་དགོས་ཡོད་ན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། ཕ་གྱི་ནས་ཞལ་པར་ཞྱིག་བསླེབས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ པ་
ཡྱིན་ས་ཡོད། ཟླ་བ་ ༨ པའྱི་ནང་ Germany ལ་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཕླེབས་སོང། སྐབས་དླེར་ཁ་ོཚོར་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་
དླེབ་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ནང་ཁུལ་གྱིས་རགོ་ག་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་རླེད་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མྱི་དླེ་ཡྱིས་བཤད་པ་དླེར་ཡྱིད་
ཆླེས་གང་ཡང་མླེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཁ་ོརང་གྱིས་བཤད་པ་འདྱི་ང་ལ་རྒྱུ་མཚན་འཆད་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་
གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་ནས་གསལ་ཁ་ཞྱིག་འདོན་པའྱི་ཐབས་ཤླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཟླེར་གྱི་འདུག་ཟླེར་ན་ཕ་
གྱིར་ Germany ཡོད་བསད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་
འདུག།ཁོང་ཚོས་ Tibetan association ཟླེར་བ་འདྱི་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག།ད་ལྟ་མར་འགླེལ་བཤད་བརྒྱག་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། 
དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟླེར་དུས་དང་པ་ོབོད་མྱིའྱི་ Tibetan association ཟླེར་བ་དླེའྱི་ཚགོས་མྱི་བྱླེད་དགོས། འདྱིའྱི་
ཚོགས་མྱི་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་བཟ་ོཆོག་གྱི་མ་རླེད། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་སད་ཀྱི་མླེད་དླེ་འད་གསུང་གྱི་འདུག་
ཅླེས་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག།ཕ་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དླེ་དང་ཁོན་ཡོངས། སྱི་ལ་ཁབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཉྱིས་དླེ་གཅྱིག་འབླེལ་
གཏང་རྒྱུ་ནྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད་དན་བྱུང། ལམ་ལུགས་དླེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་དླེ་ངས་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། བྱས་
ཙང་ངས་ཁ་ོརང་ལ་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་ན་ཕལ་ཆླེར་ཁླེད་རང་གྱིས་ཤླེས་མདགོ་ཁག་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་བཟ་ོརྒྱུར་ཆ་རླེན་མང་པོའ་ིནང་ནས་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག།བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག།དླེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་ཚོགས་དོད་དླེ་ཚ་ོམ་ཕུལ་
པ་ཡྱིན་ན། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་གསར་པ་སད་རྒྱུ་མླེད་པ་དླེ་འདའྱི་ཆ་རླེན་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་ཁ་ོརང་གྱི་ངསོ་ནས་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ནས་འགླེལ་བཤད་བསྐྱནོ་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟླེ། དླེ་ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ 
ཐམ་པ་ཡྱིད་ཆླེས་མླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁསོ་བཤད་པ་དླེ་འདྱིར་སྤུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པསོ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་
རམ་འདླེགས་ཚན་པ་ཐོག་མར་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་གྱིན་གོང་དུ་ལས་བསོམས་ནང་ཞུས་པ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་
འདྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་རྒྱུ་དང་འཚ་ོརླེན་ས་ོསོའ་ིརྐང་པའྱི་སང་ལང་ཐུབ་རྒྱུ། གཞན་རླེན་གྱི་བསམ་བ་ོདོར་རྒྱུ། དརོ་བ་བཞྱིན་ད་
གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཚསོ་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར། ཟབ་སོང། རྒྱུས་སྟནོ། ཁྲྱིམས་ཐགོ་ནས་
སོབ་སོང་ཚང་མ་བྱས་ཚར་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ལས་ཀ་སད་དགོས་རྒྱུ་དླེ་འདའྱི་ཆ་རླེན་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ལོ་ ༣།༤།༥ རླེས་ནས་ཡག་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན་བོས་བཅད་ཀྱི་ཞལ་འདླེབས་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་
ཞྱིག་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་དླེ་འད་ཞྱིག་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཞལ་འདླེབས་བྱུང་བ་དླེ་འད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་མ་སོང། 
ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་ཆགས་པ་དླེ་འད་ཁ་ཤས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐླེད་རག་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། 
Umalaya travel འགྱིམ་འགྲུལ་ཁང་དླེ་འད་ད་དུང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ལྷ་ོཕགོས་ལ་བ་ཕྱུགས་གས་ོསྐྱངོ་བྱླེད་མཁན་དླེ་
འད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐོག་མ་བྱུང་བ་བཞྱིན་ཁླེ་ཕན་ཡག་པོ་རག་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཞལ་འདླེབས་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོདླེ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་བྱུང་མླེད། ལོ་རླེས་
མ་བྱུང་བའྱི་རླེ་བ་ཡོད། དླེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དླེ་ཚོར་མ་འོངས་པར་ཡག་པོ་ཆགས་ན་བོས་བཅད་ཀྱི་ཞལ་
འདླེབས་བརྒྱག་རྒྱུ་དླེ་ང་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་མྱིག་དཔླེ་འོས་པ་ངས་དཔླེ་མཚོན་ཞུས་
པ་དླེ། ད་ག་རང་ནང་མཐུད་པ་བྱླེད་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་། གཟླེངས་རགས་རག ང་ཚསོ་
གཟླེངས་རགས་དླེ་རག་པ་དང་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། གཟླེངས་རགས་ཀྱི་ཆ་རླེན་ཁབ་བསགས་གནང་། གཟླེངས་རགས་རག་
རྒྱུར་སོན་འག་ོཡྱི་ཆ་རླེན། དང་པ་ོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པ་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་ནང་
ཚོང་གྱི་དླེབ་སྐྱླེལ་བྱླེད་དགོས་རྒྱུ། དླེ་བཞྱིན་དངུལ་ཁང་དླེ་ཡང་རྒྱུན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཀའ་འཁྲོལ་བསགས་
ནས་ Saving མ་ཡྱིན་པར་ Current account ཁ་འབྱླེད་དགོས་རྒྱུ། དླེ་བཞྱིན་ཚོང་དོན་གྱི་ཁྲྱིམས་འགོ་དགོས་རྒྱུ། ཁྲལ་
སོད་དགོས་པ་དླེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་དང་པོ། གོམ་པ་གཉྱིས་པ། དམྱིགས་ཚད་དང་པོ། དམྱིགས་ཚད་གཉྱིས་པ། 
དམྱིགས་ཚད་མ་ཟྱིན་ནས་དངུལ་མ་རག་པ་འགའ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག།འགའ་ཤས་ཤྱིག་འཛུལ། འཛུལ་བ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕླེབས་
རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དླེ་ཐོབ། དླེ་ནས་བཞག་ནས་འག་ོམཁན་འདུག།དླེར་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མྱི་འདུག།དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟླེ་བརྒྱ་ཆ་
ལ་མཚོན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལྷག་ཡག་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་དང་འབླེལ་
བའྱི་སྐོར་ལ་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དླེ་ཤྱིན་ཏུ་རྩ་ཆླེན་པ་ོརླེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་དབར་ལ་འབླེལ་བ་
བྱླེད་མཁན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆླེ་ཤོས། དླེ་ཡང་ང་རང་ཚའོྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ། ཞླེན་ཁགོ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་འབླེལ་བ་ཡོད་དུས་ཐགོ་མར་
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འགོ་བཙུགས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་དླེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། བཀའ་ཤག་འདྱི་བསླེབས་པ་དང་།།དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་
བཀམ་ཚར་བ་བྱུང་བ་དང་། འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བསྡུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་དླེ་ས་ཡང་བྱས་པ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་བསྡུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། དངུལ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་འབངས་མྱི་སླེར་གྱི་འབླེལ་བ་
འདྱིའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་བརྒྱབས་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ནས་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ། བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ཡདོ་སའྱི་མྱི་འབརོ་འདྱི་ཏགོ་ཙམ་མར་
འཛག་ཡོང་གྱི་འདུག།མྱི་འབོར་ཆུང་བར་བརྒྱ་ཆ་ཧ་ཅང་གྱི་མཐ་ོབ་ོདླེ་འད་ཡོད། བརྒྱ་ཆ་ ༩༥།༧༠།༨༠ དླེ་འད་ཡོད། མྱི་འབོར་ཆླེ་
ས་ལ་ཏགོ་ཙམ་དཀའ་ངལ་འདུག་སྟླེ་དླེ་ཚརོ་ང་ཚསོ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་སྟོན་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ མ་ལོངས་
ནའང་ལོ་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེའྱི་རྱིང་ལ་དམྱིགས་ཚད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མླེད་ཀྱི་རྨྱི་ལམ་འདྱི་
བཏང་བསད་ཀྱི་ཡོད། བསྒྲུབ་པར་བྱླེད་པར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། བོད་
རྱིགས་མྱི་མང་ཚང་མའྱི་རྒྱུན་ལས་ཚསོ་ཐུགས་འཁུར་གནང་དགོས་རྒྱུ། འདྱི་ལ་མྱི་མང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༥ འགྲུབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་མ་རླེད་སྙམ། ལྷག་པར་དུ་དླེ་རྱིང་འདྱིར་གསོལ་འདླེབས་ཞུ་རྒྱུར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་
མཁན་བོད་མྱི་ཕག་ལས་ཡོད་ན་ཨ་སོར་ ༩༦ དང། ཕག་ལས་མླེད་ན་ ༤༦ ཡྱིན་པ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོའདྱིར་ལས་བྱླེད་ཕལ་ཆླེ་
བའྱི་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ཕགོས་འབབ་ཚང་མ་རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་སོར་ ༢༠༠།༣༠༠ དླེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ངས་སྙན་སླེང་ཞུ་
དུས་མྱི་མང་ཀྱིས་ཧ་གོ་དུས་སླེམས་ལ་ཚོར་བ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བསླེབས་ནས་སོད་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག།དླེ་འད་སོང་ཙང་
སྙན་སླེང་ཞུས་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་བོས་
བཅད་ཀྱི་ཚོང་ཁླེའྱི་ཞལ་འདླེབས་བརྒྱག་རྒྱུ། དླེ་བཞྱིན་ས་ོསོས་ཚོང་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོང་ཡྱིན་ན་གཙང་ཁླེ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཟླེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སནོ་མ་གོས་ཚོགས་དླེ་ག་རང་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བཟསོ་པ་རླེད། བརྒྱ་ཆ་བཟ་ོཔའྱི་སྐབས་སུ་
བརྒྱ་ཆ་འདྱི་ལམ་འག་ོའག་ོཡོད་པ་མ་རླེད། རང་འཇགས་བོས་བཅད་བྱས་ནས་ལྟ་ལོག་བརྒྱབས་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་
དུས་ལ་བོས་བཅད་ཞལ་འདླེབས་རྒྱག་མཁན་འདྱི་སུད་ཚོང་རྒྱག་མཁན་དླེ་ཚ་ོགཙ་ོབོ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་གྱི་ལས་བསོམས་
ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་སུད་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཁྲོམ་སར་འཛོམས་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༠༠༠ རུབ་ནས་ཕུལ་མཁན། 
ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠༠ འབུལ་མཁན་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་ལ་བསླེབས་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་དཔྱ་དངུལ་དང་ལྷན་དུ་ཚོང་
ཁླེའྱི་ཞལ་འདླེབས་རྒྱག་མཁན་དླེ་འད་ཡང་ཡོད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་དླེ་རྱིང་འདྱིར་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ངང་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་དླེ། གང་ལྟར་
ཁྲོམ་ས་ནས་བསྡུས་པའྱི་ཞལ་འདླེབས་ཧྱིན་སོར་ ༤༠༠,༠༠༠ ལྷག་རླེད། དླེ་ས་ཧྱིན་སོར་ ༢༠༠,༠༠༠ རླེད། ད་ལོ་ཧྱིན་སོར་ 
༢༠༠,༠༠༠ འཕར་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཁ་སང་དཀའ་ངལ་བྱུང་དུས་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གཙང་ཁླེའྱི་བརྒྱ་ཆ་
འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་ནང་ལ་གཙང་ཁླེ་ཡོད་པ་དང་བརྒྱ་ཆ་
འབུལ་དགོས་པ་དང་སྙན་ཐ་ོའདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་འབྱརོ། བཀའ་ཤག་ནས་ང་ཚརོ་འབྱརོ། ང་ཚསོ་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་བར་
དུ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་། བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་བཀ་ཤྱིས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མཉམ་འབླེལ་དླེ་འད་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་དླེ་ས་
གཙང་ཁླེ་ཡོད་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཕྱིས་སུ་སྱིག་འཛུགས་དང་ཚོགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་རྩྱིས་འཁླེར་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཙང་ཁླེ་མླེད་པ་དླེ་
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འད་ཡོང་གྱི་འདུག།དླེ་འདའྱི་རླེན་གྱི་གང་ལྟར་བོས་བཅད་གཙང་ཁླེའྱི་ཞལ་འདླེབས་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོནང་ཐོན་པ་འདྱི་ང་ཚོར་ཧ་
ལམ་མ་རག་པ་བྱླེད་ཀྱི་མླེད། འདྱི་རག་རྒྱུར་བརྡ་འདླེད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ བྱླེད་བསད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་གང་ཟག་ཅྱིག་བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཚོང་པ་ཆླེན་པོ། ཚོང་པ་སླེར་པ་དླེ་འདས་བོས་བཅད་ཞལ་འདླེབས་མ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ལ་རོགས་དངུལ་གནང་རྒྱུ་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་སླེར་པ་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདས། གོང་དུ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་བྱླེ་བ་བདག་པ་ོགསུངས་པ་དླེ་ཚ་ོཧ་ལམ་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བ་བྱུང་མ་མོང། དླེ་རྱིང་
སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས་དླེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་བསད་ཀྱི་
འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དང་འབླེལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས། གསར་བཟོ། དླེ་བཞྱིན་ནོར་བཅོས། 
བོར་བརླག གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགླེང་མང་པ་ོབྱས་ན་འདྱི་ཡྱི་ཕན་གྱི་ཡོད་དམ་གནོད་ཀྱི་
ཡོད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག།འདྱི་ངས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་མ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། བཀའ་འདྱི་གང་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་གནང་
རགོས་གནང་།།བཀའ་ལན་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་ལྟར་ནརོ་བཅསོ་བྱླེད་མཁན་གང་ཟག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་དགསོ་པ་འདྱི་
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། འདྱི་སྐབས་འགར་ང་ཚོས་སྣང་མླེད་ཤོར་ནས་ཕར་ལ་ནོར་བཅོས་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་གཉྱིས་
དླེ་འདའྱི་རླེན་ཡོང་གྱི་འདུག།དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་དང་དུས་ལ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་རླེན་བྱས་ནས་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐབས་འགར་ཡངོ་གྱི་འདུག།དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་
རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ས་རླེས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་ས་རླེས་ཀྱི་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བལྟས་ནས་འགྱུར་བ་རྱིམ་པའྱི་ཕྱིན་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་
མྱི་མང་གྱི་ཁླེ་ཕན་ཆླེད་དུ་བྱས་རླེད་དླེ། ང་ཚ་ོམྱིའྱི་འདོད་པ་དླེ་གང་ལྟར་ཆླེ་ཐག་ཆོད་ནས་རག་པར་ས་ོསོའ་ིདགོས་པ་དླེ་ཚ་ོགཞུང་
གྱི་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག།དླེ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དླེ་ཆླེ་
མཐངོ་ཡོད་པ་འདྱི་མ་བརླག་པ་བྱས་ནས་དླེ་ལས་རྩ་ཆླེ་བ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དླེའྱི་ཐགོ་ནས་སྐབས་འགར་དམ་
པ་ོཆགས་ཡངོ་སྱིད་ཀྱི་རླེད་དླེ། ད་དུང་མང་ཚགོས་བདླེ་སྡུག་ཞུ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་སྟོན་འབུལ་རྒྱུ་ཚང་མ་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དུས་ཚོད་ལོ་ ༣ རྱིང་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ད་
ལ་ོང་ཚསོ་ས་གནས་ཕལ་ཆླེ་བར་ཟབ་སོང་སད་ནས་ཚང་མར་མ་ག་ོམ་ཐསོ་མླེད་པ་བྱས་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་འདུ་ལའང་ཟབ་སོང་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་འངོས་པར་ད་ོབདག་ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ི
ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཏོག་ཙམ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ལས་ཀ་མ་གནང་ན་ང་ཚོས་རག་པར་ནོར་བཅོས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁྲྱིམས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ནོར་བཅོས་ཐླེངས་གཉྱིས་བྱླེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་སླེལ་དགོས་ས་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གོས་བསྡུར་གནང་། བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས་ཐབས་ལམ་སྟོན་པ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་ད་ོ
སྣང་མ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་གྱི་ཡོད་དམ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་དླེ་སྱིར་བཏང་ངས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རླེད། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་པས་བཀའ་གནང་རྒྱུར་ལས་བསོམས་གཟྱིགས་བདླེ་པ་ོབཟོས་འདུག་ཟླེར་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་
དང་བང་ཞབས་ཞུ་ཡྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མྱི་ག་ཚོད་བསླེབས་པ་རླེད། རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ག་ཚོད་བཅས་ཚང་མ་ངས་ཞུས་པ་
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ཡྱིན། ཁད་ལས་པ་ཟླེར་བ་དླེའྱི་ནང་ལ་དང་པོ་དླེར་བརོད་བྱ་དླེ་དང་བང་ཁད་ལས་ཞབས་ཞུ་ཞླེས་འཁླེར་བ་རླེད་མ་གཏོགས། དླེའྱི་
ནང་ཁད་ལས་པ་ཡང་ཡོད། ཁད་ལས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་པ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔླེ་ཆ་མཚོན་ན་སྨན་ཞབས་པ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཡོད། ལྷ་ོཕགོས་དང་ཕགོས་གང་ས་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་ནས་ལས་བྱླེད་ནང་བཞྱིན། འག་ོསོང་གཏོང་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་
ནས་འབླེལ་ཡོད་སྨན་ཁང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ། ཕྱི་དྱིལ་ལྷན་ཁང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཁད་
ལས་དང་བང་ཞབས་ཞུ། དླེ་བཞྱིན་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ཁད་ལས་དང་བང་ཞབས་ཞུ། དླེ་བཞྱིན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་འཆར་
གཞྱི་བཟ་ོསྟངས་དང་འཆར་གཞྱི་རོག་ཞྱིབ་ཐོག་ལ། དླེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོས་རོགས་ཚོགས་ལ་འཆར་གཞྱི་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་
རགོས་ཚགོས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ། རྒྱ་གར་གཞུང་འབབ་ཁྲལ་གྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག ང་ཚའོྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནས་མར་འབྱླེད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་
ཚང་མ་དགངོས་པར་བཞག་ནས་ཚང་མ་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཁད་ལས་དང་འཚམ་པའྱི་སྙན་ཞུ་
འབྱི་དགོས་པ་དླེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཁད་ལས་བཞག་ས་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚགོས་ཡོད་པ་རླེད། སྨན་པ་ཡང་ཡོད་པ་རླེད། སྨན་ཞབས་པ་ཡོད་
པ་རླེད། གསར་འགྱུར་རྱིགས་པ་ཡང་ཡོད་པ་རླེད། ཀམ་པུ་ཊར་ཁད་ལས་པའང་ཡོད་པ་རླེད། ཁད་ལས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དཀྱུས་མ་
དླེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རླེད། གང་ལྟར་བསོམས་ནས་མྱི་དླེ་ཚོ་འདྱི་རླེད། དླེ་ཚོས་ཚུར་གང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ཁོ་
རང་ཚོའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆླེ་ཤོས་འདྱི་ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཚུར་ཕླེབས་ནས་ལྷན་ཁང། ས་གནས་ག་པར་
ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནའང་འདྱི་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡག་པ་ོམག་ོའཚོས་རྒྱུ། སྱི་ཚོགས་ཁོན་གྱི་གནས་སྟངས་མག་ོའཚོས་རྒྱུ། དླེ་
ཚར་མཁན་ལ་ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་རླེས་ལ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་ཡྱིག་ཚད་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་དླེ་འདའྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རྒྱུ། དླེ་བཞྱིན་རང་
ཉྱིད་ཀྱི་གང་ཁད་ལས་ཡོད་པ་འདྱི་ཚུར་ཕླེབས་ནས་བོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞོན་སྐྱླེས་དབར་ལ་ཐག་ཉླེ་པ་ོཆགས་ན། མ་
འོངས་སོན་རྩ་གཞོན་སྐྱླེས་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་དུས་དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་གཉྱིས་ཕན་ཡོད་པ། སྐབས་འགར་ལྷན་ཁང་ནང་ལས་
བྱླེད་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཛ་དག་ཆླེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་འདུག།སྱིར་བཏང་འདྱི་སྣ་མྱིན་སྣ་
ཚོགས་རླེད། བླེད་སོད་ཡག་པ་ོཡོང་བ་འདྱི་ཐོག་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕོགས་གཉྱིས་
ཀར་ཕན་ཐོགས་ངླེས་ཅན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁས་དབང། ཁད་ལས། སོབ་
སྟོན་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། ང་ཚོས་རོགས་ཚོགས་མཉམ་དུ་དངུལ་འཆར་གཞྱི་བཟོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རོགས་ཚོགས་ཕལ་ཆླེ་བས་
དཔྱད་ཞྱིབ་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་སོན་འགོ་ཡྱི་ཆ་རླེན་རླེད། དཔྱད་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དླེ་ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚགོས་ནང་སནོ་མ་ནས་བྱུང་བསད་ཀྱི་ཡདོ་པ་རླེད། དཔྱད་ཞྱིབ་མ་བྱས་ན་རགོས་ཚགོས་ཀྱི་སནོ་འག་ོཡྱི་ཆ་རླེན་སནོ་མའྱི་འཆར་
གཞྱི་དང་ད་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱླེད་ལབ་དུས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་མཁས་པ་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོདཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ཁད་ལས་
པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱས་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ལག་བསྟར་ཞུ་དགསོ་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་
ལ་ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ས་ོས་ོས་ོསའོ་ིགོས་སྟོན་མཁན་ཡདོ། སོབ་སྟནོ་འབུལ་མཁན་དླེ་འད་སོབ་སྟནོ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག།ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ Consultant དླེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་ཚིག་བཅད་ནས་མྱི་རླེ་
ལ་མྱིང་འདོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་གཅྱིག་ཁད་ལས་རླེད། གཅྱིག་སོབ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་མྱིང་བཏགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་
རླེད་མ་གཏོགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁས་པ་ཟླེར་ན་ཚད་འདྱི་རླེད། མཁས་པ་མ་ཡྱིན་ན་ཚད་དླེ་ཙམ་རླེད་དླེ་འད་
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དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། དླེ་ཚ་ོལས་གཞྱི་ལ་དཔག་ནས་འཆར་གཞྱི་བྱླེད་མཁན་གྱི་ཁད་ལས་པ། དླེ་
བཞྱིན་རོག་ཞྱིབ་བྱླེད་མཁན་ཁོ་རང་ཁ་ོརང་གྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་འདུག།དླེ་རྱིང་ཁ་སང་བརན་ཆས་དླེའྱི་ནང་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་འཆར་
གཞྱི་ཚང་མ་ཐོན་པ་དང་། ས་གནས་དླེར་ག་དུས་འག་ོབཙུགས་འདུག།ག་དུས་ཚར་འདུག ག་དུས་ཚར་མྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོཚང་མ་
བལྟ་རྒྱུ་ཡོད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་མཐོང་ཡོང་དུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་རྣམ་པར་འབུལ་རྒྱུའྱི་དོན་ལ་མ་འངོས་པ་རགོས་ཚོགས་ནང་
སྐད་ཆ་བཤད་བསད་པ་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཡོང་བ་བྱླེད་པར་དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚསོ་མཁས་དབང་ཟླེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། ཁད་ལས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། སོབ་སྟོན་སྣ་ཁ་སྣ་ཚོགས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་
ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ Germany སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་རྒྱུ་
དླེ་ཕལ་ཆླེར་གོས་ཚོགས་སོན་མར་གནད་དོན་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་བཟ་ོརྒྱུར་
བོད་མྱི་ཡྱིན་པ། ཕ་མ་གང་རུང་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་པ་སོན་འགོ་ཡྱི་ཆ་རླེན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ས་
གནས་འགའ་ཤས་ལ་ལྷག་པར་དུ་སུད་སྱི་ཁུལ་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་དང་དླེའྱི་འོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་མང་པ་ོཡོད་པ་
རླེད། ཚོགས་ཆུང་ཚང་མ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སོན་འགོ་ཡྱི་ཆ་རླེན་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོས་བཟོས་
འདུག།དླེར་ལྟ་དུས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ནོར་འདུག་དླེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ཁ་ོརང་ཚོས་ལམ་ཁ་དླེར་འག་ོབསད་ཀྱི་
འདུག།དླེར་འག་ོདུས་དང་པ་ོཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གནང་། ཚགོས་དངུལ་སད། དླེ་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་གྱི་གོམ་པ་སྤོས་
རྒྱུ་ཞྱིག་བཟསོ་བཞག་འདུག་བས་སུད་སྱི་ལ་དླེ་ས་ནས་འདུག།ད་ལྟ་ཡང་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད་འདུག།དླེ་འདའྱི་རླེན་བྱས་ནས་གཏན་
གཏན་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ Germany, Italy དླེ་ཚོ་ཡྱིན་དུས། དླེ་འད་གསུངས་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།སྱིར་
བཏང་བྱས་ན་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་གསར་བཟ་ོབྱླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ། ཕ་མ་གང་རུང་བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་
ཁུངས་འཁོལ་བ་དང་དོན་དག་དཔང་རགས་གཉྱིས་དགོས་པ་དླེ་ལས་ལྷག་པ་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ས་
གནས་འགའ་ཤས་ལ་ས་གནས་དླེའྱི་ཚོགས་པའམ་སྱིག་འཛུགས་དླེ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་རླེན་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོས་ནོར་
འདུག་ཅླེས་ཞུས་མླེད། དླེ་འདའྱི་སུད་སྱི་ལ་འག་ོཡྱི་འདུག།དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ Germany ལ་བཀའ་གནང་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།
ད་ལྟ་གནས་སྐབས་དླེ་ Germany ལ་ཆ་མཚོན་ན་བོད་པ་མང་ས་དླེ་ Munchen རླེད། དླེ་ནས་ Frankfurt ལ་ཏོག་ཙམ་
ཡོད་པ་རླེད། Berlin ལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། མང་བ་དླེ་ Munchen རང་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཟུར་
དུ་རླེས་ལ་མཇལ་ནས་མཚན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་ལམ་སྟོན་རྒྱུ་དླེ་འད་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད ་སྙམ།།གང་ལྟར་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བོད་མྱི་ཡོད་ད་ོཅོག་དང་། མངནོ་འདདོ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་དླེ་ང་
ཚའོྱི་ལས་འགན་རླེད། འདྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ལ་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པའམ་ས་གནས་རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་འགླེང་ཤོག་བསྐང་། 
ཐླེལ་རྩླེ་བརྒྱབས། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས་ཚུར་འབྱརོ་བ་ཡྱིན་ན། དླེར་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཤྱིག་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་
དླེ་ཧ་ལམ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དླེབ་འབུལ་ཐུབ་པ་དླེ་འད་བང་སྱིག་ནས་བཞག་ཡོད། དླེབ་འབུལ་རྒྱུ་དླེ་གཅྱིག་ལའང་མ་ལྷག་
ནས་འབུལ་རྒྱུ་དླེ་ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་གྱི་ ༡་༢ ག་
པ་འདྱི་ལ་རྡ་སར་མྱི་མང་ཆླེད་དུ་ལྡྱི་ལྱིར་རླེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ནད་སྐྱོབས་དགླེ་རྩ་ཚོགས་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་ AIIMS སྨན་ཁང་ནས་
སྨན་པ་གངས་ ༡༤ Medical camp དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་གནང་ཡོད་ས་རླེད། འདྱི་ཚ་ོདཔླེ་ཡག་པོ་འདུག་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཡང་འདྱི་ཚ་ོས་གནས་ཁུག་ཀགོ་ལའང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དཔླེར་ན། ཀྲུ་ཀྱིང་དང་། 
ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་། བསྟན་འཛནི་སང་གྱི་མྱི་མང་ཚསོ་སྨན་ཁང་ཆླེན་པརོ་བསྟན་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་ཀྱི་རླེད། ཁ་སང་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རླེད། ཚྭ་ Packet གཅྱིག་ལ་སོར་མ་ོབརྒྱ་གནས་པ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདའྱི་ས་
ཁུལ་ལ་གནང་ཐུབ་ན་དཔླེ་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རླེད། ཐུགས་ཕན་གས་ོས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཅ་པ་དླེར་རྒྱ་གར་
མྱི་མང་ཆླེད་དུ་བོད་དོན་གོ་རོགས་སྤླེལ་སད་རྩྱིས་དཔོན་ཞྭ་སབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདླེ་ལྡན་མཆོག་གྱིས་བརྩམས་པའྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་
དནོ་རྒྱལ་རབས་དླེ་ཧྱིན་སྐད་ནང་ལ་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་འདུག དླེབ་དླེ་ཚ་ོས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་
བྱུང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱ་གར་སོབ་ཕྲུག་ཆླེད་དུ་འགླེམ་རྒྱུ་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རླེད། སྱིར་བཏང་ལས་བསོམས་མཇལ་ཡོང་དུས་
མྱི་མང་ལ་ཐད་ཀར་གནང་རྒྱུའྱི་ཟབ་སོང་ཡྱིན་ནའང་རླེད། Medical camp སོགས་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། མང་ཆླེ་བ་རྡ་ས་
ཁུལ་རང་ལ་མང་པ་ོགནང་བསད་པ་དླེ་འད་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་རང་གྱིས་ནརོ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཤླེས། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐགོ་
དང་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པར་ཡོད་ཀྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁ་འཐརོ་ལ་མང་པ་ོགནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་
བྱུང་། དླེ་ཚརོ་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤོག་གངས་ ༩ 
པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡།༧༧ བུད་མླེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤླེལ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། དླེ་ས་ོསོས་
མ་ཤླེས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་དྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མླེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤླེལ་ཟླེར་དུས། དང་པ་ོབརག་དཔྱད་འད་ཞྱིག་གནང་ནས་འདྱི་
སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚད་གཞྱི་དླེ་འད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དམ། གལ་སྱིད་ཡོད་ན། འདྱི་ནུས་
སྟོབས་གང་ལ་གང་འཚམ་སྤླེལ་ཚར་འདུག འདྱི་འགྱིག་འདུག འདྱི་ད་དུང་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་ཚད་ལས་བརྒལ་
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འག་ོཡྱི་འདུག་ལྟ་བུ། དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེ་ནས་དླེ་སྤླེལ་དུས་བསམ་བོའ་ིག་ོརོགས་ཐགོ་ནས་སྤླེལ་དགོས་པ་རླེད་དམ། ཟས་
བཅུད་ཀྱི་མ་འདངས་བ་སོགས་པ། ཡང་ན་མཛེས་ཆོས་མང་པ་ོའདུག དླེང་སང་བུད་མླེད་ལ་མཛེས་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་
བསལ་དང་བུད་མླེད་ལ་ནུས་སྟོབས་སྤླེལ་རྒྱུར་སོགས་པ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུ་མླེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤླེལ་དང་
འགོ་ཁྲྱིད་སྐྱླེད་སྱིང་རླེད། འགོ་ཁྲྱིད་ནུས་ཤུགས་གོང་སྤླེལ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། བུ་མླེད་ནུས་སྟོབས་གོང་
སྤླེལ་དང་བོད་མྱི་འགོ་ཁྲྱིད་སྐྱླེད་སྱིང་། བོད་མྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ནུས་ཤུགས་དླེ་ཚ་ོམཉམ་དུ་ཡོང་གྱི་མ་རླེད་དམ། འདྱི་ཚ་ོཁག་ཁག་གང་
འད་བྱས་ནས་ཆགས་སོང་བ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གངོ་དུ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང་། བསྐྱར་ཟློས་འད་
ཞྱིག་ཆགས་སོང་སྟླེ། གལ་པ་ོཆླེ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་
ཟླེར་ན། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་ཀྱི་ཁྲལ་འདྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྲལ་འདྱི་ནས་ང་རང་ཚོས་ཁྲལ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཡར་
སྤར་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ཚརོ་ཏགོ་ཙམ་མར་བཅག་ནས་དནོ་སྙྱིང་ཆ་ཚང་རུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོའདུག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ལས་ཀ་ཡོད་པ་རླེད། དཔྱ་ཁྲལ་མང་པ་ོཞྱིག་རུག་བསད་ན། ཁ་ོརང་ཚོས་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་སོད་རྒྱུ་དླེར་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོའང་སྙྱིང་རླེ། ཁྲག་བསགས་བརྣག་བསགས་བྱས་ནས་བསགས་བཞག་པ་ཞྱིག་
མ་གཏོགས། གནམ་ནས་མར་ཆར་པ་བརྒྱབས་པ་དང་། དབྱར་ཁ་ཆར་དུས་སུ་སྤང་ནས་ཡར་ཤ་མ་ོབརྡུལ་བ་ལྟར་ཡོང་གྱི་མླེད་
དུས། ཁོང་ཚོར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོའདུག ནད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་ཚོར་ལག་པ་གཟླེད་ཀྱི་འདུག རྒས་
གས་ོཁང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་དླེ་ཚོས་བྱླེད་ཀྱི་འདུག གོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་རླེད། གཅྱིག་རླེད། འཁུར་ཤོག་ལབ་ཡོང་གྱི་འདུག།ཚགོས་ཁང་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ནའང་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སརོ་མ་ོཁུར་ཤོག་ཅླེས། ཁ་ོརང་ཚསོ་ཕ་གྱི་ནས་ག་ཚདོ་དགོས་དགསོ། དངསོ་གནས་ཀྱི་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡྱི་
ཆར་དུས་ཀྱི་ཆར་བ་ནང་བཞྱིན་བབས་བསད་པ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞླེས་བསད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་
པ་དླེ་ཚོའྱི་དངུལ་གྱི་འཛའ་ཡྱིན་ནའང་ཆུང་ཆུང་རླེད་འདུག འདྱི་ཚོས་ཡར་ཏོག་ཙམ་སྤར་བ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དླེ་ཚོ་ནས་
ཏོག་ཙམ་མར་བཅག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཆ་སྙོམ་གྱི་དཔྱ་ཁྲལ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བརོག་འད་མླེད་པ་དང་འཚམ་པ་ོཞྱིག་དང་
ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རླེད། དླེ་འདའྱི་དགོངས་ཚུལ་འཆད་མཁན་སྱི་ཚོགས་སྟླེང་ལ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པ་ོའདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་རླེད། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་དང་དགོངས་བཞླེད། དླེ་ནས་
མང་ཚགོས་ལ་ལམ་སྟནོ་ལྟ་བུ་དླེ་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་ག་རླེ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པོས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་
འདྱི་དངོས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤླེལ་བཞག་པ་དླེ་འད་གང་ཡང་མ་རླེད། ལྡྱི་ལྱི་ལ་ནད་སྐྱོབས་དགླེ་རྩ་ཚོགས་པ་ལབ་
རྒྱུའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རང་ཚོས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤླེལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་
གར་གྱི་སྨན་ཁང་གགས་ཅན་འདྱིའྱི་སྨན་པ་ཁག་ཅྱིག་རྡ་རམ་ས་ལར་གདན་འདླེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། འདྱི་ལ་འག་ོསོང་འག་ོཡྱི་འདུག ང་
ཚརོ་འག་ོསོང་འདང་གྱི་མྱི་འདུག མ་འདང་བ་འདྱི་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུས་ནས་ཁངོ་རང་ཚོས་ཚོགས་པ་འདྱིས་མ་བསྐུལ་
དང་བང་གནང་ནས་སྨན་པ་དླེ་ཚ་ོརྡ་རམ་ས་ལ་གདན་འདླེན་ཞུས། རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་མྱི་གཅྱིག་པུར་མ་རླེད། རྒྱ་གར་སུ་ཕླེབས་
ནའང་འགྱིག་གྱི་རླེད། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྨན་སར་བཙུགས་ནས་རྱིན་མླེད་ཀྱི་བརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྨན་
པ་ཆླེན་པོ་དླེ་ཚོ་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་མླེད་གང་ཤླེས་ཏླེ། གང་ལྟར་འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་འཕྲོད་
བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་དླེང་སང་ཧ་ལམ་སྨན་ཁང་སྱི་ལ་སྨན་པ་མླེད་དུས། དླེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱི་དགངོས་
པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་སྤླེལ་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རླེད། དླེ་
བཞྱིན་འདྱི་རྡ་རམ་ས་ལར་ཁོང་རང་ཚོས་ཀུན་སོང་འཁླེར་ནས་སྤླེལ་བ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་སར་བ་རླེད། དཔླེར་
ན། ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རྡ་ོརླེ་གདན་རྩ་མཆོག་གོང་དླེ་ཚོར་སྤླེལ་རྒྱུ། བོད་མྱི་ཚང་མ་དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་
རྱིགས་ཚང་མ་གསུངས་ཆོས་ལ་བཅར་སྐབས་མཐུན་རླེན་ཚང་མར་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ལ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དངུལ་གྱི་མཐུན་རླེན་སོར་རྒྱུ་མ་གཏོགས་སྨན་སར་
འཛུགས་རྒྱུ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་མ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དླེར་རྩྱིས་དཔནོ་ཞྭ་སབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདླེ་ལྡན་མཆགོ་གྱི་ཕག་དླེབ་འདྱི་
ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་དངུལ་རྩྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་རླེན་བྱས་ནས་དླེབ་ ༦༦༥ མ་གཏགོས་པར་བརྒྱབས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལྷག་མ་འདྱི་རྩྱིས་
ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐོན་གྱི་ཡོད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དླེབ་འདྱི་ན་ནྱིང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཕྱི་འབླེལ་ལས་ཁུངས་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། 
ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལའང་བར་སྐབས་གཅྱིག་ལ་བཞག་ཡོད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་ཁུར་བྱས་ན་འབུལ་ཆོག་གྱི་རླེད། འདྱི་སུ་ལ་
དགོས་ཡོད་ནའང་ང་ཚོར་འབླེལ་བ་གནང་ན། དླེབ་འདྱི་འབུལ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མླེད། ལྷག་པར་དུ་ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་གྱི་དཔླེ་
མཛདོ་ཁང་ ༥༠ ལ་རྱིས་མླེད་བཏང་བ་རླེད། དཔླེ་མཛོད་ཁང་ ༥༠ དླེ་ཆླེས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐོང་ནས་བཏང་པ་རླེད། འདྱི་
མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་ནང་ལའང་ཡོང་གྱི་རླེད། དླེབ་འདྱི་རྒྱ་གར་སྐད་ལ་ཉུང་ཉུང་ཡོད་དུས་དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་གྱི་རླེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་མཁ་ོཡོད་ན་ང་ཚོས་ཚང་མར་ ༡༠།༡༠ འབུལ་ཐུབ་མྱིན་གང་ཤླེས་ཏླེ། གང་ལ་གང་
འཚམ་འབུལ་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བུད་མླེད་ནུས་སྟབོས་སྤླེལ་རྒྱུར་ཚད་གཞྱི་
འདྱི་སྟོབས་ཆུང་བ་རླེད། འདྱི་ནུས་སྟོབས་ཆླེ་བ་རླེད་ཅླེས་ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་བྱས་ནས་བརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་
གང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཉམ་ཐག་ཐོག་ལའང་ཏན་ཏན་འདྱི་བཙུགས་ནས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རླེད་དླེ། དླེ་འད་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བུད་མླེད་ཡྱིན་པ། 
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༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེས་རག་པར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་ཁོང་གྱིས་ཆོས་སོབ་སོང་མ་གནང་གོང་ལ། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་བྱམས་བརྩླེ་
དང་སྙྱིང་རླེ་དླེ་ཡུམ་གྱི་འཁྲྱིས་ནས་མཁླེན་བྱུང་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན། ཨ་མ་འདྱི་ལ་བྱམས་དང་སྙྱིང་རླེའྱི་བརྩླེ་བ་དླེ་དག་རང་བཞྱིན་
གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་གོང་དུ་སྤླེལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་འདྱི་རླེད། བུད་མླེད་ནུས་སྟོབས་སྤླེལ་ཟླེར་དུས་བུད་མླེད་ལ་དཔག་
པའྱི་ནུས་སྟབོས་སྤླེལ་རྒྱུ་རླེད། གང་ལྟར་གལ་ཆླེ་ཤོས་བདོ་པའྱི་བུད་མླེད་ཚད་ལྡན། བོད་པའྱི་བུད་མླེད་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ཞབས་ཞུ་
ཡག་པ་ོཞུ་ཐུབ་རྒྱུ། ཆབ་སྱིད་ཐགོ་ལ་འག་ོཐུབ་རྒྱུ། སྱི་པའྱི་ལས་ཀའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོཐུབ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསླེང་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགོ་གླེང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་
བནོ་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་གྱི་འཕྲསོ་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུར། སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དླེ་འད་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབས་ཚང་མར་བལྟས་ནས་ལྷག་པར་དུ་ཨླེ་ཤླེ་
ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བུ་མ་ོཆུང་ཆུང་ནས་ཆང་ས་རྒྱག་རྒྱུ་དང། བུད་མླེད་ལ་ནང་གྱི་ལས་ཀ་རང་པ་སད་རྒྱུ་ལ་
སོགས་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་འདྱི་ང་ཚ་ོབོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཨླེ་ཤླེ་ཡའྱི་ནང་ལ་གནའ་ས་མོ་ནས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་
འདའྱི་རླེན་གྱི་དླེང་དུས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་བུད་མླེད་ཀྱི་མདུན་ལ་ཐོན་པ་དང་ཚངོ་ལས་ནང་ལ་འགན་མངོན་གསལ་དདོ་པ་ོ
འཁླེར་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉླེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢ ལ་མང་གཙོ་དུས་ཆླེན་གྱི་ཉྱིན་མོར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་གཟླེངས་
རགས་བཞླེས་མཁན་ལ་བལྟས་ན་སླེ་ཚན་གསུམ་བྱུང་རྱིགས། རྩྱིས་རྱིགས། དླེ་བཞྱིན་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་ལ་བུ་གཉྱིས་མ་
གཏོགས་ཚང་མ་བུད་མླེད་རླེད། དླེ་དང་ཕགོས་མཚུངས་པའྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡནོ་བཞླེས་མཁན་ལ་ཆ་མཚནོ་ན་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་
གཉྱིས་ཐོན་ནས་མཐོ་སོབ་ཏུ་འགོ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༢ ཙམ་བུད་མླེད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཙམ་ཞྱིག་བུ་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྱིམ་པས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མླེད་དླེ་གོང་ནས་གོང་དུ་གོམ་པ་ནུས་སྤླེལ་
ཆགས་འག་ོརྒྱུ་དླེ་རླེད། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མླེད་པ་སོང་ཙང་དླེ་འདའྱི་ནུས་པ་སྤླེལ་རྒྱུར་གཞྱི་རྱིམ་བུད་མླེད་ཀྱི་ས་གནས་
ལ་དཔག་པའྱི་ས་གནས་བུད་མླེད་ཀྱི་ནུས་པ་གང་འད་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་གང་
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འད་འགན་འཁླེར་དགོས་ཀྱི་རླེད། བརྒྱ་དཔོན་ནང་ལ་གང་འད་འགན་འཁླེར་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། དླེ་ནས་ཡར་དབུས་ལ་ཕླེབས་ནས་གང་
འད་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད། དླེ་འདའྱི་ནུས་པ་སྐྱླེད་སྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོརྒྱུ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་བུད་
མླེད་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་སྤླེལ་གཏང་རྒྱུར་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་བུད་མླེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་
པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འབླེལ་ཡོད་ཚང་མས་སོ་སོའ་ིའཁུར་བབས་ཀྱི་ལས་འགན་འཁླེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ནུས་སྟོབས་ག་ཚོད་གོང་
སྤླེལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དླེའྱི་གཡང་རྩླེའྱི་སང་ལ་ཡར་སོན་མ་གཏོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་ཡར་རྒྱས་
གཏང་རྒྱུར་མཐའ་མླེད་དུས་དླེ་འད་ཞྱིག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་འདྱིར་ཚིག་གཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སྟླེ་བུད་
མླེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤླེལ་དང་འགོ་ཁྲྱིད་ཅླེས་གསུངས་སོང། ང་ཚོས་འགོ་ཁྲྱིད་ཟླེར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཟབ་སོང་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་
ཕུལ་བ་རླེད། བུད་མླེད་ཀྱི་ཡྱིན་བཞྱིན་པ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་བུད་མླེད་ལས་བྱླེད་ཁག་
ཅྱིག་ལ་ལྡྱི་ལྱིར་སོང་བརྡར་ཕུལ་བ་དླེ་བུད་མླེད་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སྱི་པའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། དླེར་འགོ་ཁྲྱིད་
སྐྱླེད་སྱིང་ཞླེས་ཆགས་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་ལས་བྱླེད་ཙམ་མ་ཟད་བོད་པའྱི་བུད་མླེད་འདྱི་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ནང་ལ་ཐུགས་འགན་བཞླེས་མཁན་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོས་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཁླེར་གྱི་ཡོད་
དུས་ང་རང་ཚ་ོསྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་དཔག་པའྱི་འགན་འཁླེར་མཁན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་དབྱླེ་བ་
འབྱླེད་སྟངས་དླེ་འགོ་ཁྲྱིད་སྐྱླེད་སྱིང་དང་བུད་མླེད་ནུས་སྟོབས་ཞླེས་དབྱླེ་བ་ཕླེས་པ་རླེད་མ་གཏོགས་སྱི་ཡོངས་ནས་གཅྱིག་པ་
གཅྱིག་རང་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་དམྱིགས་བསལ་འཕྲུལ་ཆས་མླེད་ཀང་འདས་པའྱི་དུས་ལ་གོང་དུ་ཞུས་
པ་ལྟར་བོད་པའྱི་བུད་མླེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤླེལ་ཐོག་ལ་ཁད་ལས་པས་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱས་ནས་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཀང་ཡར་ཐནོ་བསད་
ཡོད། སྙན་ཐ་ོདླེའྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ས་གནས་ལ་གང་འད་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེར་ང་ཚོས་དཔྱད་ཞྱིབ་གཞྱིར་
བཟུང་བྱས་ནས་འག་ོརྒྱུ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་ལ་དཔག་པའྱི་སྐབས་རླེ་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱླེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དླེ་ཕྱིའྱི་མྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་
གནས་སྟངས་མགོ་མྱི་འཚོས་པའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་སོ་སོར་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས་ཚང་མ་
ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་དག་མྱི་དོར་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ནུས་པ་དླེ་ཚད་
དང་ལྡན་པ་སྤླེལ་ཐུབ་པ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པས་དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་པ་གཅྱིག་བཞླེས་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དླེ་ཕྱི་རྒྱལ་ནུབ་ཕོགས་ཚོར་
མར་བཅག་རྒྱུ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཕྲན་བུ་སྤར་རྒྱུ་དླེ་གསུངས་པ་རླེད།།དང་བང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དླེ་བཅའ་ཁྲྱིམས་
ནས་འཕྲོས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ ༢༨ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུར་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་རླེད། དླེ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་རླེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
དང་བང་དཔྱ་དངུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་སྤར་རྒྱུ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཅག་རྒྱུར་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་འདས་པའྱི་དུས་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་རང་ལ་ོ ༦ ནས་ ༡༧ བར་དུ་དླེ་
ས་ཡྱིན་ན་ཨ་སོར་ ༣༦ དླེ་མར་བཅག་ནས་ཟླ་བར་ཨ་སོར་ ༡ རླེ་དང་ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཨ་སོར་ ༡༢ དླེ་མར་བཅག་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་
རླེན་གྱི་རླེད། གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནུབ་ཕོགས་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚའོྱི་ལྷག་བསམ། སླེམས་ཤུགས་སོགས་མྱི་འདང་
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བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད། འདྱི་ངས་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ་ང་རང་གྱིས་ཚོར་ཡང་ཚོར་གྱི་ཡོད། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
རྒྱུ་དང་རླེན། དུས་ཚོད་ཡོད་མླེད། སྐབས་རླེར་སྱིད་ལུགས་ངན་པ་ོགང་ཡང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རླེད། དླེ་འདའྱི་རླེན་བྱས་ནས་བསྡུ་མ་
ཐུབ་པ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ལ་ོགཅྱིག་བསགས་ལ་ོགཉྱིས་བསགས་ལ་ོགསུམ་བསགས་ནས་
མཐའ་མར་མང་པ་ོཆགས་དུས་སྐུ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚརོ་ཁ་ོརང་ས་ོསོར་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རླེད། ཐབས་ལམ་
བརྒྱུད་ནས་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འོན་ཀང་རག་པར་ཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཡང་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཅླེས་ང་ཚོས་ཞུས་
བསད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་འད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དླེ་རྱིང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁབ་ཁངོས་
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་། བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་གང་ཡྱིན་ནའང་། དླེ་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལས་ལྷག་པར་
དུ་རྒྱ་ཆླེའྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱུད་ནས་ཆ་ཤས་བཞླེས་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་འད་གོམ་པ་ཞྱིག་སྤསོ་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་འདྱི་ལ་
ཐབས་ལམ་ལས་ས་རུ་གཏང་རྒྱུ་ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་ལྟར། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་
བསྡུ་རྒྱུའྱི་དནོ་ལ་སནོ་འག་ོཡྱི་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་བརྩམས་ཚར་བ་ཡྱིན། བརྩམས་ཏླེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཆ་ཚང་ལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་
ཡང་མླེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་དང་། མྱི་མང་ཐད་ཀར་ནས་ཀང་
བསྡུ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀ་བྱས་ནས་མ་འོངས་པར་ག་རླེ་ཡག་པ་ོའདུག་བལྟས་ནས་དླེའྱི་སང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བང་བསྱིགས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། དླེའྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་
པར་བསྡུ་རྒྱུ་སགོས་ལ་ཡག་ཏུ་དང་ཚགས་ཚུད་དུ་འག་ོརྒྱུར་ངས་རླེ་བ་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ས་ོསོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་པ་དང་ས་ོ
སོའ་ིགནས་སྟངས་གཅྱིག་པ། སླེར་དང་སྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རགོས་པ་བྱླེད་མཁན་ཡདོ་པ་ང་ཚསོ་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་པས་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརླེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ། སྱིག་འཛུགས་གཞན་སྐྱྱིད་སྡུག་མང་པ་ོཡོད་པ་
རླེད་དླེ་གལ་ཆླེ་ཤོས་ནྱི་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྩ་ཆླེན་པ་ོབརྩྱི་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་རླེད། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ང་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་
མྱི་ཡྱིན་པ། བཙལ་བར་འག་ོན་དབུས་གཙང་ཡྱིན་པ། དླེ་ནས་ཕར་ཕྱིན་ན་ལུང་པ་ལུང་ཚན་དླེ་འད་བྱས་ན་ཆ་ོགང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་པ་ཡྱིན་པར་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོའཛིན་ནས་སྱི་པའྱི་སང་ལ་སྤུངས་རྒྱུར་གལ་ཆླེ་ཤོས་རླེད་སྙམ།།དླེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དླེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུར་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་
ན། ཏན་ཏན་ཆོད་སླེམས་བྱུང་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་སྙམ།།དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ལ་དླེ་རྱིང་འདྱིར་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཅག་རྒྱུ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་སྤར་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད། བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་དླེ་འདའྱི་དགོངས་པ་གང་ཡང་མླེད། ང་
ཚསོ་སྤར་རྒྱུ་དང་བཅག་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆླེ་བར་ཚང་མ་ཚུར་བསྡུ་རྒྱུ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚང་མས་ལྷག་པར་དུའང་ཕྱི་རྒྱལ་ནུབ་ཕོགས་ཁག་ནས་ཕླེབས་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དླེའྱི་ཐོག་
ཐུགས་འགན་བཞླེས་ནས་ཕར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དླེའང་གཡང་རྩླེའྱི་སང་ལ་ཡར་སོན་ལྟར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་
ལ་ཞབས་བསྐུལ་དང་སྦྲགས་ནས་ཚང་མས་ཆ་ཤས་ལླེན་པའྱི་རླེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ཆ་པ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིནང་ལ་ཁནོ་བསམོས་
བྱུང་བ་ས་ཡ་ ༥.༥༥ གསོག་འཇགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅླེས་གསུངས་འདུག སུད་ཚངོ་ཁག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་རྣམ་
པ་ཚོས་གདུང་སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་རླེད། གཙ་ོབ་ོདླེ་ཚང་མར་དླེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལོའ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ནང་ལ་བྱུང་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཞལ་འདླེབས་བྱུང་བ་དང་། དླེ་བཞྱིན་སུད་ཚོང་པའྱི་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལས་བྱུང་བ་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་
ནང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༤༌༠༣ གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དམྱིགས་བསལ་སུད་ཀར་འཚོང་
མཁན་གྱིས་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་དང་དླེ་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགན་འཁླེར་མཁན་གྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་ ༢༥༠ མན་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་བོད་མྱི་སུད་ཀར་ཚོང་ནས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་མ་འབུལ་མཁན་ཕལ་ཆླེར་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད་སྙམ།།འགའ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་སྟངས་མྱི་
ཤླེས་པ་སགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད། ཚང་མས་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ལོའ་ིནང་ངླེས་པར་དུ་ཚངོ་ཕུད་ཞལ་འདླེབས་ས་
གནས་ས་ཐོག་ནས་བསྡུས་ཏླེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འདྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོས་དགོངས་
བཞླེད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཙུགས་གནང་བ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཞལ་འདླེབས་གང་མང་མང་
ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཐགོ་ལ་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་རླེད། མྱི་སླེར་རླེད། སུ་ཡྱིན་ནའང་ཞལ་འདླེབས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་སྙམ།།ད་ལྟ་ངས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཧ་ཅང་
ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ལོ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ག་ཚོད་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། ལོ་རླེ་
བཞྱིན་ཉུང་དུ་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག དཔླེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིནང་ལ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡདོ་པ་རླེད། ས་ཡ་ ༢༨༌༨༥ བྱུང་
འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོར་ས་ཡ་ ༡༦༌༣༠ བྱུང་འདུག དླེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིནང་ལ་ས་ཡ་ ༩༌༡༥ 
དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོར་ས་ཡ་ ༥༌༥༥ ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་ལོ་རླེའྱི་ནང་ཡོང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཆག་
འགོ་ཡྱི་འདུག དླེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཞལ་འདླེབས་གནང་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཡང་ན་
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མྱི་མ་འདང་ནས་བསྡུ་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རླེད་དམ། ཡང་ན་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་
འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་དམ། དླེ་ཐགོ་མར་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་
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ལ་བལྟས་ནས་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོར་ས་ཡ་ ༥.༥༥ 
མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠ ལོར་ག་རླེ་ཆགས་ཀྱི་རླེད་དམ། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངླེས་པར་དུ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་མང་མང་ཞྱིག་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞླེད་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ལས་
བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་ ༡༌༡༤ ཀ པའྱི་ནང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་བཟ་ོའགླེམས་ལས་དོན་ཟླེར་བ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་རླེད། འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ནོར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ ༡༦༨༩ དླེ་བཞྱིན་དླེའྱི་ནང་ཉྱིས་ཟློས་ཟླེར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་གང་འད་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དམ། དླེ་བཞྱིན་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཟླེར་བ་ཞྱིག་བཟོས་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་དླེ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཟ་ོམཁན་མྱི་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། དླེ་ནས་གལ་ཆླེ་
ཤོས་ཤྱིག་ནྱི་དླེའྱི་ནང་བོར་བརླག་བསྐྱར་བཅོས་ཞླེས་པ་ཞྱིག་འདུག བོར་བརླག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བསྐྱར་བཅོས་གང་འད་བྱས་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་དམ། བསྐྱར་བཅོས་ཐླེངས་མ་ག་ཚདོ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཐླེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་ག་ཚོད་བརླག་ཀང་བཟ་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རླེད་དམ་གང་འད་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལས་བསོམས་ཀྱི་
ཐོག་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདླེར། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
འདྱི་མཇལ་ཡངོ་དུས། དངསོ་གནས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་ནང་དནོ་འགོད་སྟངས་བདོ་ཡྱིག་གྱི་བརྡ་དག་དང་མཐུན་པ་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་
ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག དླེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འག་ོལས་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཡྱི་གླེ་འབྱི་སྟངས་དླེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གནད་འགག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མཐངོ་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད། གང་ལྟར་དླེ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དླེབ་ཐླེར་ནང་འཁོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཡྱིག་འབྲུ་རླེ་རླེ་བཞྱིན་དུ་
ཁམས་གཙང་མ་དགསོ་རྒྱུར་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་འག་ོལས་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་པ་ོའདྱི་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལས་བསམོས་ཤགོ་གངས་ ༢ པའྱི་
ཅ་པ་ནང་ཉླེ་རབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་སྐུ་ང་ོཞྭ་སབ་པའྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དླེ་ཧྱིན་དྷྱིའྱི་ནང་བསྒྱུར་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
བྱུང་འདུག དླེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེ་དང་འབླེལ་ནས་གོས་ཚོགས་སནོ་མའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་ལ་གསལོ་འདླེབས་མང་པ་ོ
ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ང་ཚོས་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ་དླེར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཡོད་དུས་ངླེས་པར་དུ་
དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཚོར་བ་ཆླེན་པ་ོདང་སྦྲགས་ཏླེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ད་ལྟ་ག་རླེ་ཆགས་
བསད་ཡོད་མླེད་དླེའྱི་སྐོར་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་
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ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཐོག་མར་
གསལ་བསགས་བསྐྱངས་པ་ནས་བཟུང་སྟླེ་སྱི་ཚོགས་ནང་སྐད་གགས་ཆླེན་པ་ོཟླེར་ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཚང་མ་སླེམས་པ་
དགའ་འསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། བོད་གཞུང་གྱིས་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ཚང་མས་དགའ་ཚརོ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས་སྱིར་བཏང་གྱི་འཆར་གཞྱི་འགོད་སྟངས་དླེ་འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་
ཤག་གྱིས་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་རླབས་ཆླེན་རླེད་སྙམ།།དླེ་དང་འབླེལ་ནས་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རླེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་
འབྱོར་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས། དླེའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དཔལ་འབྱོར་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
ཚུར་སྐརོ་བ་བརྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རླེད་བསམ་པའྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རླེ་བ་ཆླེན་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་དླེ་དངུལ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་
རླེད། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོང་མཁན་ཚང་མས་དངུལ་འདྱིའྱི་ནང་བཞག་ནས་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་སྐལ་པ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེར་རླེ་བ་རྒྱག་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག དླེའྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། དླེ་ནས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཀ་པ། ཁ་
པ། དླེ་འད་མཇལ་ཡོང་དུས་སླེ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ད་ལྟ་སུད་ཚོང་དླེ་ཚརོ་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་འཁདོ་བསད་འདུག 
དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་ཡྱིན་པར་གཞན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཕར་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་ཆ་རླེན་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ནང་འཚ་ོརླེན་རགོས་སྐྱརོ་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་བདོ་མྱི་སུད་ཚངོ་བ་དགོས་
ངླེས་ཆ་རླེན་ཚང་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༣༡༦ ལ་སོར་འབུམ་རླེ་རོགས་སྐྱོར་ཞུས་པའྱི་མ་སྐྱླེད་ཆ་ཚང་དུས་ཐོག་ཕྱིར་སོག་
བྱུང་ཡདོ་ཟླེར་བ་ཞྱིག་བྱིས་འདུག དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་ཕན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་སསོ་ཡདོ་ས་རླེད། མ་འོངས་པར་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟའྱི་
ལས་ཀའྱི་ཉམས་མོང་ལ་དཔག་པའྱི་མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡདོ་དམ་ཞླེས་དྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ནས་
ཤོག་གངས་དླེ་ག་རང་གྱི་ང་པའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གངས་ ༡༣ ནང་ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁརོ་གཏོང་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༨༠ 
ཡོད་ཁོངས་ནས་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་མྱི་གངས་ ༧༨ ལ་སོར་འབུམ་བཞྱི་ནས་དྲུག་བར་འཚ་ོརླེན་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་ཡོད་
ཟླེར་བ་ཞྱིག་འདུག དླེར་རླངས་འཁོར་མ་ོཌ་གཏོང་མཁན་འདྱི་ལ་རོགས་སྐྱོར་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག དླེ་ཡང་ཉམ་ཐག་ཅྱིག་
ཆགས་པ་རླེད་དམ་ཡང་གང་འད་ཆགས་པ་རླེད། དླེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རགོས་པ་བྱླེད་དགོས་རྒྱུ་ག་རླེ་ཆགས་པ་རླེད། འདྱི་ང་
ཚོ་ག་རླེ་ཟླེར་དགོས་པ་རླེད། ག་བཏང་ནས་མོ་ཌ་གཏོང་མཁན་དླེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ཁོང་ཚོར་ཡང་དངུལ་མང་པོ་
གཡར་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རླེ་ཆགས་ཡདོ་པ་རླེད། དངུལ་གཡར་སྟངས་ལ་ཆ་རླེན་གང་དང་གང་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དླེ་ནས་དང་བང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་སྐོར་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། དླེར་གལ་པ་ོཆླེ་ལ་
ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཚགི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དླེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚསོ་སྱི་ཚགོས་
ཀྱི་ནང་དང་བང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་དླེ་འབུལ་རྒྱུར་ས་ོསོས་བསམ་བོའ་ིཆུ་ཚད་མ་འདང་བ། ག་ོབརྡ་མ་འཕྲོད་པ། འག་ོསྟངས་མ་
ཤླེས་པ། ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཆགས་བསད་འདུག དླེར་ཕགོས་ཡོངས་ནས་
བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རླེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་



117 
 

ནས་རླེད། དླེའྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ཡར་བསྡུ་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་དུས་ནས་དུས་སུ་ངླེས་
པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་དླེང་སང་ད་རྒྱའྱི་དུས་རབས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་དུས། དླེ་ཚ་ོབླེད་སོད་བཏང་ནས་ང་ཚོར་
དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་ཀྱི་དགོས་པ། དམྱིགས་ཡུལ། རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མླེད་ཕར་ཁ་གསལ་གཏྱིང་གསལ་གྱི་འགླེལ་
བཤད་ཡག་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ཆུང་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་དངསོ་གནས་རང་བཙན་ལག་དླེབ་ཀྱི་དླེབ་ལང་ཁུའྱི་རྱིན་ཐང་དླེ་ཆླེ་རུ་ཆླེ་རུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་རླེད། དླེའྱི་རྱིན་ཐང་དང་གཟྱི་བརྱིད་འདྱི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱླེད་དགོས་རྒྱུ་དླེའང་ང་ཚོར་འགན་ཡོད་པ་རླེད། དླེང་སང་ང་ཚོའྱི་
ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ Passport དླེ་ཚ་ོཡང་དངུལ་ཏོག་ཙམ་སད་ནས་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ལག་དླེབ་
ལང་ཁུ་འདྱི་ཚོའང་ཚད་ལྡན་བྱས་ནས་བོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཧ་ཅང་གྱི་
གཟྱི་བརྱིད་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལོ་རླེ་ལོ་རླེར་རྱིན་ཐང་འདྱི་ཆླེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དླེའྱི་ཆླེས་མཐོང་སྲུང་སྐྱོབ་
བྱླེད་དགོས་རྒྱུར་ང་ཚོར་འགན་ཡོད་པ་རླེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་དླེ་འདའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་
གཅོད་ཁག་གྱིས་ངོས་སོར་གནང་བའྱི་སྐབས་ངླེས་པར་དུ་དམ་དག་བྱླེད་དགོས་རྒྱུ་དང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་དླེ་དུས་ནས་དུས་སུ་
བཀོད་མངགས་ནན་པ་ོགནང་དགོས་རྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆླེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་དགོངས་པ་བཞླེས་རོགས་གནང་
ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 དླེ་ནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ ནས་ ༢༨ བར་པླེ་རླེ་སྱི་དང་། སླེལ་
ཇླེམ། ནྱི་དྷར་ལླེཎ་ཌ། སླེ་པན་དླེ་ཚོའྱི་ནང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཆླེད་ཕླེབས་གནང་སྟླེ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་
སོབ་གནང་ནས་ག་ོརོགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་སྤླེལ་འདུག དླེར་བསགས་བརདོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
མང་ཆླེ་བར་ངླེས་པར་དུ་ཕླེབས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཕླེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་
མཁན་གྱིས་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ལླེན་མཁན་གྱི་ལླེན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོདང་བར་སྟངོ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ད་དུང་ཡང་
ལྷག་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བོན་མཆགོ་མུ་མཐུད་ནས་ཕླེབས་
དགོས་ཀྱི་འདུག མ་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག་ཅླེས་གསོལ་འདླེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་དྱི་བ་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ག་རླེ་ཡོད་ཟླེར་ན། ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་སུད་སྱི་ཁུལ་གྱི་དང་བང་
དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་སྟངས་དླེར་གནས་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་གསུངས་སོང། གནས་ཚུལ་མྱི་འད་བ་དླེ་ག་རླེ་གསུངས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ལ་ཚོགས་དངུལ་འདྱི་མ་ཕུལ་བ་ཡོད་ན་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་
ཕུལ་ས་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་སོང། འདྱི་ནརོ་བ་རླེད་ཟླེར་ནས་གསུངས་མླེད་ཅླེས་ཞུས་སོང་། དླེ་གསུངས་མླེད་
པ་ཡྱིན་ན་ངས་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འཐུས་ཤོར་རླེད་སྙམ།།ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་དླེ་ཚ་ོགལ་ཆླེ་ཡྱི་རླེད། ང་
ཚོའྱི་བོད་གཞུང་དླེ་གལ་ཆླེ་ཡྱི་རླེད།།དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་འབུལ་རྒྱུར་ཁོ་རང་ལ་ཆ་རླེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
ཡོད་ན་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་སུ་ཞྱིག་ལ་དངུལ་མ་སད་ན་སད་མྱི་ཆོག་ཟླེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་བཟོས་ན་དླེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། སུད་སྱི་ཁུལ་ལ་ཡོད་མཁན་དླེ་ཚ་ོདངསོ་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ཚད་མཐ་ོབ་ོའབུལ་མཁན་
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ནམ་རྒྱུན་ནས་བསགས་བརདོ་ཞུས་བསད་ས་དླེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དླེ་རྱིང་མར་ཡག་པ་ོཉན་ཡངོ་སྐབས་ཆ་རླེན་གཞན་པ་
ཞྱིག་བསྐྲུན་འདུག ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་མ་སད་ན་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ཕུལ་མྱི་ཆོག་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་དཔླེ་མྱི་
སྱིད་པའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆླེན་པ་ོརླེད་སྙམ།།དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆ་རླེན་ཚང་ཡོད་ནའང་ད་དུང་ཚོགས་
པ་སྱིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་མ་སད་པར་འག་ོས་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ང་ཚོས་གོ་བ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རླེད། དམྱིགས་བསལ་
གྱི་དླེ་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་འད་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་པ་དང་ཚགོས་པ་དང་སྱིག་འཛུགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོར་འབུལ་མཁན་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དླེ་ས་གནས་རང་གྱིས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། 
ང་ཚོས་འདྱི་ནས་གཏན་འབླེབས་བྱླེད་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་དླེ་
འདའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་སོབ་ནན་པ་ོདང་གསལ་པ་ོགནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ཆ་རླེན་དླེ་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་
ང་ཚོའྱི་ལམ་ཁ་མང་པ་ོཞྱིག་བཀག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་ལ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཁ་ཕོགས་ཀང་གཞན་པ་ཞྱིག་ཏུ་འག་ོཡྱི་
རླེད་ཅླེས་དང་། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཞླེས་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་དླེ་འབོད་བསྐུལ་རང་རླེད། འབོད་བསྐུལ་
དླེའྱི་ཐགོ་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ངས་འབོད་བསྐུལ་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གདུང་སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད་ཀྱི་ཞལ་འདླེབས་འདྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག་གསུངས་པ་དླེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་འདྱི་
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡདོ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གང་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་པའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་མར་བཏནོ་གནང་སོང་། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལྷག་པར་དུ་ཡང་། ད་ལྟ་ལང་སོད་མཁན་འདྱིས་འགན་མ་འཁླེར་བའྱི་གོང་ལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད་ཐགོ་ཞལ་འདླེབས་གནང་
མཁན་དླེ་མྱི་གངས་ ༤༠༠༠ ཙམ་མ་གཏོགས་མླེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ ༧༠༠༠ ཙམ་ཆགས་བསད་ཡདོ། འདྱིའང་གོས་ཚགོས་གོང་
མའྱི་གོང་མ་སྐབས་སུ་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁུལ་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མླེད་དགོན་སླེ་ཁག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་གཅྱིག་པ། 
མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པ། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གངས་ཀ་སྤར་བ་དང་ Ludhiana ཁུལ་གྱི་མྱི་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་རྒྱ་གར་གྱི་ཚངོ་
ཤག་འཕར་བ་དླེའྱི་སང་སྤར་ནས་མྱི་ ༢༠༠༠ ལྷག་འཕར་སྟངས་དླེ་འད་འཕར་པ་རླེད། གཅྱིག་བྱས་ན། རྩྱིས་འཁླེར་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ད་གྱིན་ས་ཡ་གསུང་རྒྱུ་དླེ་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་དླེའྱི་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་དང་རྒྱུན་གནོ་ལ་ཚདོ་དཔག་བྱུང། བྱུང་བ་འདྱི་ཕྲན་བུ་ཉུང་བ། སོང་བ་འདྱི་
མར་ཆག་སྟླེ་ས་ཡ་ ༢༥༠ ལྷག་ཙམ་ལྷག་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པ་འདྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་དླེར་བྱིས་ཡོད། དླེ་རྩྱིས་འཁླེར་སྟངས་
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ཤྱིག་གྱིས་ཡར་མར་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རླེད་མ་གཏོགས་གཞན་ས་ཡ་ ༥ འདྱི་ཧ་ལམ་ཆག་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཡ་ ༥ འདྱིའྱི་སང་ ༢༩༠ བསོམས་ན་ས་ཡ་ ༢༩༥ ཆགས་པ་རླེད། འདྱིའང་དླེ་འད་ཞྱིག་རྩྱིས་འཁླེར་ན་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དླེབ་སྐྱླེལ་ཡདོ་པའྱི་ལས་ཁུངས་ ༤ ཆགས་པ་རླེད། དླེ་ས་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་
ཆླེས་དགླེ་རྩ་དང་། བོད་མྱིའྱི་བདླེ་དོན་འཛནི་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རྩ། ཚོང་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཁྲལ་
སད་ཀྱི་ཡྱིན། གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དླེ་བཞྱི་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིརྩྱིས་འཁླེར་སྟངས་མྱི་འད་བ་དླེ་
འཁླེར་ནས་ཡང་རྩྱིས་འདྱིའང་མྱི་ས་ོསོའ་ིའག་ོལ་སོད་མཁན་གང་ཟག་དླེ་དང་ལས་བྱླེད་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་རྩྱིས་འཁླེར་
སྟངས་དླེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རླེད་མ་གཏོགས། མད་ོདོན་ཡང་སྙྱིང་ཉུང་དུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་མླེད། མྱི་ ༤༠༠༠ ནས་ ༧༠༠༠ 
བར་དུ་འཕར་ཡོད། ད་དུང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་སྤར་རྒྱུར་ད་ོསྣང་མ་བྱླེད་པ་དང་ཐུགས་སྣང་མ་བྱླེད་པ་དང་། སྣང་ཆུང་བཏང་
བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་ལ་འབོད་བསྐུལ་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་
ཆླེ། ས་གནས་ག་ཚོད་ནས་གསུངས་སོང། ཞལ་འདླེབས་འབུལ་མཁན་ས་གནས་དཔླེ་མྱི་སྱིད་ཉུང་ཉུང་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ 
Ludhiana ས་རླེས་བཅར་བ་ཡྱིན། འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དླེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡང་བསྐྱར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུར་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་ཚང་མས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིསུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་རང་གྱི་མ་དངུལ་ནས་སྐུ་
སླེར་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདླེབས་ཕུལ་བ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་བརྒྱབས་པ་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ས་ཆ་མང་
པ་ོམ་རླེད། འབུམ་ ༤ ཙམ་ཟླེར་དུས་གང་ཡང་མ་རླེད། དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཚང་མ་མྱིང་འབོད་དགསོ་ན་བདླེ་པ་ོམྱི་འདུག དླེ་
འད་སོང་ཙང་ངས་ཐླེངས་མ་གཅྱིག་མྱིང་བཀག་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཐླེངས་མ་གཉྱིས་པ་དླེར་ངས་མྱིང་བཀགས་པ་ཡྱིན། དླེ་ཚསོ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། གཞན་ཚང་མས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་རྱིང་མྱིང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དླེ་འད་སོང་ཙང་སུད་ཚངོ་སྐྱྱིད་སྡུག་འདྱི་ཚ་ོརླེད། 
ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚསོ་ཐུགས་འགན་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གདུང་སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཉྱི་ཧངོ་དང་
ཐའླེ་ཝན་གྱི་མྱི་འབོར་དླེ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ད་ལ་ོང་ཚསོ་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སྐོར་སྙན་སླེང་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པའྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་ཐོག་བསྒྱུར་བཅོས་ཕྲན་བུ་བཏང་ཡོད། གདུང་སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད་ཀྱི་དླེབ་འདྱིའང་ཕྲན་
བུ་མྱི་འད་བ་བཟསོ་ཏླེ་པར་རྒྱབ་ཚར་ནས་ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཆགོ་ཆགོ་ཡྱིན། དླེ་ཡང་དླེ་ས་དང་མྱི་འད་བར་ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་ནས་
བསྡུ་རྒྱུ། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཚན་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ནང་དོན་གཅོད་དང་མྱི་བཞྱི་གསུམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་སྙབོ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས། དཔླེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ཐླེབས་རྩས་ཕག་རོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
སླེལ་ཇླེམ་དནོ་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་ན་ Casa del Tibet སླེ་པན་བོད་ཁང་གྱིས་ཕག་རོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་
མ་འོངས་པར་དླེ་ལས་ཏགོ་ཙམ་རྒྱ་ཆླེ་རུ་བཏང་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་དང་འབླེལ་བ་ཡདོ་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་གྱི་
སྱིག་འཛུགས་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་།ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་
བཟུང་ད་ལྟ་ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡའྱི་ཁུལ་ལ་བོད་དོན་ཚགོས་པ། ཨྱིན་ལླེན་ཁུལ་ལ་བདོ་དནོ་ཚོགས་པ། ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་བོད་དནོ་ཚོགས་
པ། ང་ཚོས་འབླེལ་བ་དླེ་འད་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་བོད་དོན་ཚོགས་པས་དླེར་ཕག་རོགས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་
ལའང་ཕྲན་བུ་བལྟ་ས་ཡོད་པ། ང་ཚ་ོལའང་ཚུར་བབས་ས་ཡོད་པ། དླེ་འད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་པ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ནས་
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འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་དླེའང་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་སོན་འག་ོཡྱི་ག་སྱིག་ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་
ཡོད། གདུང་སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད་དླེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ལྟ་བུ་མ་རླེད།  འདྱི་ཞལ་
འདླེབས་ག་རླེ་བྱུང་བའྱི་དངུལ་དླེ་ཚོས་མ་དངུལ་ཐླེབས་རྩའྱི་ནང་བླུག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཁག་ཅྱིག་དླེའྱི་ཚབ་འདྱི་ནས་
བླུགས། ཕ་གྱིར་དངུལ་འདྱི་ང་ཚོས་ཕར་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུར་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འཇོག་པའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་འདྱིའྱི་
བདག་དབང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་རླེན་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་འོག་
ལ་ཡོད་པའྱི་དླེབ་སྐྱླེལ་ཚོགས་པའྱི་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དངུལ་བསྡུ་སྟངས་འདྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་བསྡུ་རྒྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་སྤླེལ་རྒྱུ་བསམ་བ་ོབཏང་བསད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་འད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་མང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཡྱིད་ཆླེས་ཆླེན་པོ་
ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ངས་སོན་མ་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད།།དང་བང་དཔྱ་དངུལ་
སྐོར་ལ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཚ་ོཚོགས་འདུ་ཚོགས་བའྱི་སྐབས་སུ་དླེ་རྱིང་ང་ཚ་ོདླེ་
འད་འཛམོས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་པ་ཚང་མ་ཕག་ལས་ཡོད་མླེད། ཕག་ལས་ཕླེད་ཀ་ག་རླེ་བཤད་ནའང་ག་པར་ཕག་ལས་
གནང་ནའང་མྱི་གཞན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས་དླེའྱི་སྐོར་ལ་ཁབ་བསགས་བྱས་ན་མྱི་བཅུ་ཡྱིས་མྱི་ལྔ་
ལ་ཁབ་བསགས་བྱས་ན་མྱི་ལྔ་བཅུ། ལྔ་བཅུ་ཡྱིས་ལྔ་ལ་ཁབ་བསགས་བྱས་ན་མྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། དླེ་འད་ཁབ་བསགས་བྱས་
ནས་དླེར་དངུལ་ཚད་གཞྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། སོར་མ་ོ ༥ གནང་ནའང་འད། སོར་མ་ོ ༡༠ གནང་ནའང་འད། ༡༠༠ གནང་ནའང་འད། 
ཁྲྱི་གནང་ནའང་འད། འབུམ་གནང་ནའང་འད། གནང་ཆོག་གྱི་རླེད། དླེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཏན་པ་ོབྱས་
ནས་གནང་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་ Ludhiana ཚངོ་
ཤག་འད་པོར་མཚོན་ན། ཕ་གྱིར་ Ludhiana ཡྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་དླེའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་ཀང་ཡོད་པ་
རླེད། ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཡང་ཞུས་པ་རླེད། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བརྡ་འདླེད་བྱླེད་དགོས་རྒྱུ་དླེ་འད་ང་ཚོས་རག་པར་ཡྱི་གླེ་བཏང་
ནས་བརྡ་འདླེད་བྱླེད་དགོས་རྒྱུ། ད་ལ་ོདུས་ཚདོ་བསླེབས་སོང་ཞླེས་སྤར་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ཤུགས་རྒྱབ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་
བསྡུ་རྒྱུ་ལའང་ཤུགས་རྒྱག་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་བསྡུ་པ་ལའང་ཁྲལ་ཉུང་ཉུང་། ཁླེ་ཕན་ཆླེན་པོ། ཕ་གྱིར་དམྱིགས་
ཡུལ་དང་མཐུན་པ། ང་ཚའོྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ། ཚང་མར་བལྟས་ནས་ང་ཚསོ་མ་འངོས་པར་གདུང་སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད་
ཀྱི་དངུལ་དླེ་ཆླེ་རུ་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་འད་སོང་ཙང་དངུལ་ཆག་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད། མྱི་མང་དུ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་ཆག་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོརྩྱིས་འཁླེར་སྟངས་ཤྱིག་གྱིས་རླེན་ཆགས་ཡྱིན་སྱིད་
ཀྱི་རླེད། 
 དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དླེ་རང་གྱིས་ད་ལྟ་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་གསར་བཟོ། ནོར་བཅོས། དླེ་བཞྱིན་ལོ་
རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཉྱིས་ཟློས་ཞུས་ན་ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཉྱིས་ཟློས་ཟླེར་ན། དླེབ་གཉྱིས་སྙན་ཞུ་རྒྱབ་པར་
ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་ནས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས། ཏོག་ཙམ་འགོར། རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོང། དླེ་
ནས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཨ་རྱི་ནས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས། ཕ་མ་སྤུན་མཆླེད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནས་བརྒྱབས། མྱི་གཅྱིག་ལ་
དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ང་ཚོས་གངས་ཐ་ོནས་བལྟ་དུས་ཁླེད་རང་མྱི་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཕ་མ་གཅྱིག་པ། ཚང་མ་
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གཅྱིག་པ། ཉྱིས་ཟློས་རླེད་འདུག་ཟླེར་དུས། ཉྱིས་ཟློས་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཅྱིག་རྩྱིས་མླེད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མ་
བྱས་ན་འགླེངས་ཤོག་འཕར་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མགོགས་པ་ོཚར་རྒྱུའྱི་ཆླེད་ཕར་ནས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས་ནས་དླེ་འད་ཉྱིས་
ཟློས་མང་པ་ོཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཉྱིས་ཟླསོ་ཆ་ཚང་ང་ཚསོ་མར་འཐླེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འཐླེན་ན་འགླེངས་ཤོག་འདྱི་ཉྱིས་
ཟློས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཉྱིས་ཟློས་དླེ་སོན་མ་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའང་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་
པའང་ངས་ཡོང་གྱི་རླེད་སྙམ།།ས་ོསོས་གང་མགོགས་མགོགས་བྱ་རྒྱུར་བསམ་བ་ོབཏང་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རྒྱབ་བཅུག འདྱི་
ནས་རྒྱབ་བཅུག ཉྱིས་ཟློས་ཡྱིན་པར་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅྱིག་མླེད་ན་ཉྱིས་ཟློས་རླེད་ཅླེས་ཟླེར་གྱི་མ་རླེད། ཉྱིས་ཟློས་ཡྱིན་པ་ད་ོ
བདག་གཉྱིས་ཀར་ནས་ཁས་བངས་ཏླེ་ང་ཚསོ་འགླེངས་ཤོག་གཅྱིག་ལ་རྩ་འཛནི་བྱས་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ཉྱིས་ཟློས་དླེ་མར་མ་འཐླེན་ན་གཅྱིག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱི་རང་ལ་ངས་ཐླེངས་མ་
འགའ་ཤས་ཞུས་ཡྱིན། ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ། ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་དླེ་སུས་འགླེངས་ཤོག་འགླེང་ཆོག་གྱི་རླེད་ཟླེར་
ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་བཞུགས་མཁན། དླེ་སའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ད་ོབདག་སོ་སོའ་ིམཚན། 
སྐྱླེས་ལ་ོསྐྱླེས་ཚེས། སྐྱླེས་ཡུལ། པ་ལགས་ཀྱི་མཚན། ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་མཚན། བཟའ་ཟླའྱི་མཚན་ཚང་མ་འབྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་ནས་ང་ཚསོ་མྱིའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཚང་མ་ཤླེས་ཀྱི་རླེད། དླེ་ནས་དླེར་བཟ་ོམྱི་དགོས་པར། དླེ་ཚང་མར་ཕན་རྒྱུའྱི་ཆླེད་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་
བསྡུས་ནང་ད་ོབདག་གྱི་མཚན། སྐྱླེས་ལ་ོསྐྱླེས་ཚེས། ཕ་ཡུལ་འདྱི་བྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕ་ཡུལ་བྱི་རྒྱུ་དླེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འབླེལ་བ་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། ཡང་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཤད། དླེབ་འདྱི་རྒྱ་གར་བལ་ཡུལ་འབྲུག་ཡུལ་ལ་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་
སད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསྡུས་པ་སད་ན་དླེབ་འདྱི་མཇུག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་འགོ་རྒྱུ་ང་ཚོས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་གཤླེར་ནས་མཁླེན་གྱི་
འདུག ཕར་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན། དླེབ་སྣ་ཁ་གཉྱིས་ཆགས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་བསམས་ནས་དླེང་སང་འབུལ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་
བསྡུས་རང་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་བར་ད་ོབདག་སོ་སོར་དགོས་ངླེས་
ཅན་གྱི་ཁླེ་ཕན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དླེ་བཀའ་ཤག་གོང་མ་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ལྷག་
པར་དུའང་དླེའྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དླེབ་ལང་ཁུར་ཡང་སླེ་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ོབདག་གྱི་སྙན་ཞུ་
བརྒྱབས་པ་ནང་བཞྱིན་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཕུལ་ན་ད་ོབདག་གྱི་ངོས་ནས་འད་མྱི་འད་འཆད་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དླེ་བཞྱིན་
འཇུག་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཆླེད་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཟསོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕན་ཐགོས་ངླེས་ཅན་ཡདོ་པ་རླེད། 
ཡང་རྒྱ་གར་བལ་ཡུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེང་སང་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་དླེབ་རག་རྒྱུ་དླེར་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་མ་
གཏོགས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཡང་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
དླེ་ས་དླེབ་ལང་ཁུ་རྱིང་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ། ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ། རྱིང་པ་ཞུས་ན། ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་ག་རླེ་ཁད་པར་ཡོད་པ་རླེད་
ཟླེར་ན། དླེབ་ལང་ཁུ་མར་སད་པའྱི་ཚེས་འདྱི་གསར་པ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ནོར་བཅོས་གནང་ན། ཚད་འདྱི་སོན་མ་དླེབ་རྱིང་པ་
རང་འཇགས་ནརོ་བཅོས་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དླེ་འད་རླེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏགོས་གཞན་པ་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རླེད། 
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ཚོར་ཕན་ཐགོས་ངླེས་ཅན་བྱུང་བར་བརླེན་ནས་ཕན་ཐགོས་ཆླེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་བོར་བརླག་གསུངས་པ་རླེད། བརླག་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། དངོས་གནས་
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བརླག་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། བརླག་གྱི་མླེད་ནའང་འད། བརླག་སོང་ཟླེར་ནས་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་རླེད། བོར་བརླག་ཤོར་སོང་ཟླེར་
ནས་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་དླེབ་བརླག་སོང་། ང་ཚོར་ཆ་རླེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བོར་
བརླག་ཤོར་ཆོག་གྱི་རླེད། བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་བོར་བརླག་ཤོར་བར་ངོས་འཛནི་བྱས་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ལ་བལྟས། 
ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གངས་མཛོད་ནང་བལྟ་དུས་ད་ོབདག་གྱི་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས་པ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན་བོར་བརླག་ཤོར་བར་ངོས་འཛིན་བྱླེད་
པའྱི་ཐགོ དླེའྱི་སང་རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང། ས་གནས་འག་ོའཛནི། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཡྱིན་ན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ས་གནས་དོན་གཅོད་ཀྱི་མཚན་རགས་བརྒྱབ་པའྱི་རྒྱབ་གཉླེར་འཁླེར་ཏླེ་བསླེབས་དུས་
བོར་བརླག་ཤོར་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་བོར་བརླག་བསྐྱར་བཟ་ོཟླེར་བ་དླེ་རླེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དུ་ཞུས་ན་ Duplicate ལབ་རྒྱུ་དླེ་ Issue བྱླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་སང་ཐླེལ་ཙ་ེབརྒྱབས་ཀྱི་མླེད། 
དླེས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་བོར་བརླག་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་བརླག་མྱི་ཆགོ་པ་མ་རླེད། ཁ་ལ་ོབ་དླེ་
འད་ས་ོསོའ་ིཁ་ལ་ོགཏང་རྒྱུའྱི་ལག་འཁླེར་བརླག་པ། ས་ཁུག་བརླག་པ། དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདའྱི་ཆ་ནས་བརོ་བརླག་འདྱི་མ་
འངོས་པར་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རླེད། དླེ་ས་ཡང་བྱུང་སོང། གང་ལྟར་མད་ོདོན་ཡང་སྙྱིང་ད་ོབདག་ས་ོསོས་བོར་བརླག་ཤོར་གྱི་ཡོད་མླེད་
འདྱི་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། བོར་བརླག་སྙན་ཞུ་བྱུང་ན། བོར་བརླག་གྱི་ཆ་རླེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། 
ཆ་རླེན་དླེའྱི་སང་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དགངོས་པ་བཞླེས་རགོས་གནང་།  
 དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་ཞྭ་སབ་པའྱི་དླེབ་སྐོར་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། གངས་
ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དླེ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
གཞྱི་གལ་ཆླེ་ནང་ནས་ཆླེ་ཤོས་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་རླེད། འདྱི་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བྱས་ནས་ངས་དླེའྱི་སྐོར་ལ་ཐླེངས་མ་འགའ་
ཤས་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ཡང་ཁླེ་སྐྱླེད་དངུལ་དང་འབླེལ་བའྱི་དཔལ་འབྱོར་རྱིག་པ་དང་འབླེལ་བའྱི་ང་ཚོས་ཁབ་
བསགས་གནང་། གཞོན་སྐྱླེས་བསྡུ་སྐོང་གནང་། ཟབ་སོང་སད། དགས་འདླེམས་བྱས་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཟབ་སོང་སད། དླེའྱི་
བརྒྱུད་ནས་སོན་འགོ་ཡྱི་འཆར་གཞྱི་ཚང་མ་བང་བསྱིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་ནང་དླེབ་སྐྱླེལ་བྱས་ནས་ཚོགས་པ་དླེབ་སྐྱླེལ་ཆགས་པ་རླེད། ཚོང་བརྒྱབས་ཀྱི་ཡྱིན། ཁླེ་ཕན་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན། 
ཁྲལ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་རྒྱུ། དླེ་མྱིན་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཚང་མ་ཁླེ་མླེད་དང་། ཁྲལ་ཆག་ཡང་འདྱི་རླེད། 
དླེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་པ་དླེབ་སྐྱླེལ་བྱས་པ་རླེད། འདྱི་བྱས་ཚར་ནས་དླེའྱི་ཉམས་མོང་བསག་རྒྱུའྱི་ཆླེད་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་རོགས་
དངུལ་གཙ་ོབོར་འགྱུར་བས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རྩའྱི་བརྒྱུད་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སནོ་འག་ོཡྱི་ཆླེད་དུ་བྱས་
པ་རླེད། ང་ཚོས་བུ་ལོན་མར་ལབ་རྒྱུའྱི་ཚིག་དླེ་འཚ་ོརླེན་རོགས་སྐྱོར་ཟླེར་རྒྱུ་དླེའང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རྩའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་དང་འཚམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འཚོ་རླེན་རོགས་སྐྱོར་སུད་ཚོང་ལ་ཐླེངས་མ་དང་པ་ོ ༩༠༠ ཙམ་ཞྱིག་དང་ཐླེངས་མ་གཉྱིས་པར་ 
༡༣༠༠ ཙམ་ཞྱིག་བཏང་ནས་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཚུར་ལོག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ། དླེ་འད་བྱླེད་དུས་དླེའྱི་ཉམས་མོང་མང་པོའ་ི
ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱླེད་སྟངས། དངུལ་འཇུག་སྟངས། བུ་ལནོ་ཕར་སོད་སྟངས། ཚུར་བསྡུ་སྟངས། ཁྲལ་ཚང་མ་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་
པའྱི་ཐོག་ནས་དླེའང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རྩ་ལ་དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཁང་ལ་དངུལ་བཅུག 
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དངུལ་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་དངུལ་བཏང་ནས་ལམ་ཞྱིག་བཟོས་ནས་མ་འོངས་པར་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དླེ་འད་བྱས་ནས་
ཕྱིན་པ་རླེད། དླེ་ལྟར་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་ལ་བརླེན་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༡༢།༡༣ གྱི་ཉྱིན་མ་ོདླེར་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མ་ོནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་རླེད། བཀའ་ཁྲོལ་ཐོབ་པ་དླེའང་ངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ཐུགས་རླེའྱི་བཀའ་དྱིན། ང་ཚ་ོའབླེལ་ཡོད་ལས་བྱླེད་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བརྒྱབས། ཚང་མས་ཧ་
རུབ་ས་རུབ་བྱས། རྒྱ་གར་བས་སོབ་སྟོན་བྱས། མཐའ་མ་དླེར་དྱི་བ་བདུན་བསླེབས་ནས་འཕྲལ་དུ་དླེབ་སྐྱླེལ་བྱུང་སོང། བཀའ་
ཁྲོལ་གང་ཐབོ་ཡདོ་པ་རླེད་དམ་ཟླེར་ན། བུན་གཏངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་ཆགོ་པ་དླེ་རླེད། ང་ཚ་ོགངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་གྱི་དངུལ་གཏང་རྒྱུ་དླེང་སང་བུན་གཏངོ་ཞླེས་ཐད་ཀར་ལབ་རྒྱུ་དླེ་བུན་གཏངོ་གྱི་ལས་ཀ་བྱླེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དླེ་རག་
པ་རླེད། དླེ་རག་ཚར་པའྱི་རླེས་སུ་ང་ཚོས་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྤླེལ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་
གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་འདྱི་སུད་ཚོང་གྱི་འཚ་ོརླེན་
རགོས་སྐྱརོ། བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ཁག་གཉྱིས་བྱས་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་པ། འདས་པའྱི་དུས་ལ་
སུད་ཚོང་ལ་འབུམ་ ༩༠༠ ཙམ་ཞྱིག་དང་འབུམ་ ༡,༣༡༦ གཡར་བར་བརླེན་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་སྟླེ། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ང་ཚོས་སུད་
ཚངོ་མྱི་ ༩༠༠ ཙམ་ལ་སོར་འབུམ་ ༢ རླེ་གཡར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དླེའྱི་དངུལ་གཡར་བ་དང་བཏང་གྲུབ་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ཚུར་
ཏག་ཏག་ལགོ་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆླེས་དང་རླེ་བ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་དླེ་དང་མཉམ་དུ་སུད་ཚངོ་གཅྱིག་པུ་འགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག ང་ཚོས་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་དངུལ་དླེ་བླེད་སོད་གཞན་ཞྱིག་ལ་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སུད་ཚོང་གྱི་བུ་ལོན་དླེ་ཟླ་བ་དྲུག་
ནང་ཚུར་ལོག་གྱི་ཡོད་པར་དངུལ་བླེད་སོད་བྱླེད་དགོས་ཟླེར་ནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ར་དླེལ་གྱི་ཐད་ལ་
འབུམ་གཅྱིག་གྱི་འཚ་ོརླེན་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་དང་། དླེའང་སྐྱླེད་ཁ་ཆུང་ངུའྱི་ངང་ནས་ཚུར་ལླེན་རྒྱུ། དླེ་བཞྱིན་གྱི་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་
ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་ཙག་ཙིག་ཚོང་ལ་འཚ་ོརླེན་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་རྒྱུ། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཐླེངས་མ་དང་པ་ོཕྱིན་ནས་ཚུར་
ལོག ཐླེངས་མ་གཉྱིས་པ་ཕྱིན་ནས་ཚུར་ལོག ད་ལྟ་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་དབྱར་ཚོང་
ལབ་པ་ཙམ་མ་གཏགོས་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཚངོ་རྒྱག་མཁན་ས་ཆ་ཁག་ཅྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ནས་ཐོན་པ་རླེད་དླེ། ཁབ་བསགས་
བྱླེད་དུས་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚོར་ཆ་རླེན་དགོས་པ་རླེད། བོད་མྱི་ཡྱིན་པ།།དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཚོང་གྱི་སྱིག་
འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཚངོ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་ནས་དླེའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན་སྱིག་འཛུགས་འདྱིས་དངུལ་དླེ་
ཚུར་ལོག་རྒྱུར་འགན་འཁླེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚོང་པའྱི་སྐྱྱིད་སྡུག་དང་དླེ་འདའྱི་ཆ་རླེན་མང་པ་ོབཟོས་ནས་ Bangladesh 

ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ན་ Gramin Vikash Bank ཟླེར་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དླེ་འདའྱི་བུད་མླེད་ཞྱིག་གྱིས་འགན་འཁླེར་
ནས་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཆགས་ནས་ཨླེ་ཤླེ་ཡའྱི་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མ་ོདང་འཛམ་གྱིང་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མ་ོསོགས་ནས་དངུལ་
གཡར་ནས་ད་ལྟ་དཔླེ་མཚོན་ལྟ་བུ་ཆགས་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཕ་གྱིར་བུད་མླེད་ལྔ། བུད་མླེད་བཅུ། བུད་མླེད་དྲུག་གྱིས་ཚོགས་པ་
བཟསོ་ནས་དླེའྱི་བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་རགོས་པ་བྱས་པ་སགོས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ལྟར་ Joint 

Livelihood Group ཚོགས་པ་རུབ་རུབ་བཟོས་པ་དང་སླེ་ཚན་བཟསོ་ནས་འག་ོརྒྱུ། དླེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ང་ཚོས་
སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་ཚང་མར་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་སང་ལ་དབུས་ཀྱི་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག ་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུ་ཆླེད་
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དབུས་ཀྱི་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཡང་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཆ་རླེན་བཟོས་ནས་དླེབ་ལང་ཁུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། 
མཐའ་མ་དླེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉླེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དླེ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡག་པ་ོ
ཆགས་སོང་། དླེ་ཙམ་མ་ཟད་ང་ཚ་ོགཏན་འཇགས་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ལའང་ཐླེངས་མ་གཅྱིག་གཡར་ནས་ཚུར་བསྡུ་ཐུབ་པ་རླེད། 
ཐླེངས་མ་གཉྱིས་པ་དླེའང་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན། དླེ་འད་བྱས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ལས་གལ་འགངས་ཆླེ་བ་ཞྱིག་གངས་
ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་དངུལ་བུན་གཏོང་ཆླེན་པ་ོབྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་འཁོར་བསད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོ་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས་འབུམ་བཅུ་ནས་ཉྱི་ཤུ་བར་གཡར་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བ་རླེད་
དླེ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་འབུམ་བཅུའྱི་མཐ་ོཚད་བཞག་པ་རླེད། དླེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་གཡར་རྒྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོང་པ་ཏོག་ཙམ་ཆླེ་བ་དང་སྐྱླེད་ཁ་ཡང་ཕྲན་བུ་ཆླེ་བ་
བརྒྱབ་ནས་ཁ་ོཚསོ་ཚུར་སོག་རྒྱུ་དང་ཚང་མར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི་དླེ་ལྟར་བང་བསྱིགས་ནས་འག་ོབསད་
ཀྱི་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༡༢།༡༣ ལ་དླེབ་སྐྱླེལ་བྱས་ཚར་བའྱི་ལ་ོགཉྱིས་རླེས་
ལ་དངུལ་བཅོལ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་འདྱི་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མ་ོནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཞུས་པར་བྱླེད་པར་བཀའ་
ཤག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འགོ་ནས་ང་ཚ་ོགངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སནོ་འག་ོཡྱི་མ་དངུལ་འདྱི་དཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་མཚན་རླེས་མ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོང་གྱི་རླེད། དླེ་ནས་དངུལ་ཡོད་
པ་ཚུར་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འདྱིར་དངུལ་བཙུགས་པ་ནང་བཞྱིན་མ་དངུལ་དླེའྱི་མ་རྩ་དང་པ་ོདླེ་གཞུང་
གྱི་མ་རྩ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གྱིས་ཉླེ་བའྱི་ཆར་སྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་པ་དང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རྩའྱི་
འགན་འཛིན་གཉྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ཕླེབས་ནས་མ་རྩ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤླེལ་བ་རླེད། བོད་མྱི་ཚོའྱི་ས་གནས་ཚང་མར་
ཁོང་གཉྱིས་ཕླེབས་ཐུབ་མླེད་ཀང་ཕླེབས་ས་ཚང་མའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པ་ོདང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དླེ་བཞྱིན་
ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ནས་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཚང་མས་ཁས་ལླེན་ཚར་བ་རླེད། དླེར་ང་ཚོས་སོན་
འག་ོཡྱི་ག་སྱིག་ཐགོ་ནས་ཡྱིག་ཆ་བཟོས་ནས་ཕར་འབླེལ་བ་བྱས། ད་དུང་ཆླེ་རུ་གཏང་རྒྱུ། དླེའྱི་འཆར་གཞྱི་ལ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཟླེར་
ན་བཀའ་ཤག་འདྱི་མ་འཁྱུར་གོང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་ཚད་དླེ་སོར་བྱླེ་བ་བརྒྱ་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྒྲུབ་དང་མ་སྒྲུབ། དངུལ་པར་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ངས་མཚམས་
རླེ་ཆོབ་དང་སྦྲགས་ནས་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བོན་དངུལ་པར་བརྒྱག་རྒྱུ་དང་ཁྲལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་མླེད་མཁན་དླེ་གང་ཟག་ལང་སོད་མཁན་དླེ་རླེད་ཅླེས་རོགས་
ཚོགས་ལ་ལབ་བསད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཞན་རླེན་གྱི་བསམ་བ་ོཡྱིན་དུས། ཕར་ནས་ཚུར་རོགས་སྐྱོར་བྱས་
ནས་བོད་པ་ཚང་མས་སོ་སོའ་ིདངུལ་དླེའྱི་ནང་བཅུགས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་དངུལ་བཅོལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། 
གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་རྩ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལམ་དླེ་ཡོད་པ་རླེད། ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སླེར་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཁས་
བངས་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་གཉྱིས་བཙུགས་པ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ད་དུང་ང་ཚོས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཚང་མར་ཡྱི་གླེ་ཞྱིག་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་སང་ཉྱིན་དླེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོ་ 
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༢༠༡༨།༡༢།༡༣ ནས་རྩྱིས་ནས་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རླེས་ལ་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མོར་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཉམས་མོང་འདྱི་ཡྱིན། བུན་གཏོང་ལས་
གཞྱི་འདྱི་བྱས་པ་ཡྱིན། མ་རྩ་དླེ་ཙམ་ཆགས་ཡོད་ཅླེས་དངུལ་བཅོལ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་
འགོ་ཙམ་ལ་ཆགས་ཀྱི་རླེད། དླེ་ཞུས་ནས་རག་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་བོད་པ་ཚོས་དངུལ་བཅོལ་རྒྱུའྱི་
དངུལ་ཁང་ཆགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཆགས་པར་བྱླེད་པར་ཕྱྭ་ར་ཟུར་བཞྱི་ནས་བཀག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་བཞྱིན་པ་དླེར་འག་ོརྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ངླེས་ཅན་ཡོང་གྱི་རླེད་བསམ་པའྱི་གདླེང་ཚོད་ཡོད་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཆགས་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།དླེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དླེ་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་དླེས་རླེས་མ་དླེ་ལྟར་ཆགས་ནས་ཚོང་གྱི་ཁླེ་ཕན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཚོང་གྱི་སླེ་ཚན་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཞླེས་
པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚ་ོགཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ལ་ཕན་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།།དང་བང་
དཔྱ་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྔ། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསྐྱླེད་ཁའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ། དླེ་བཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་
བསལ་ཐགོ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ། གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ། ང་ཚོའྱི་གཞན་བརླེན་དླེ་ཉུང་དུ་འག་ོ
བའྱི་བསམ་བོའ་ིབང་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཆགས་པར་བྱླེད་པར་ཚང་མས་ཕྱྭ་ར་ཟུར་བཞྱི་ནས་བཀག་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་བསད་
འདུག དླེ་བཞྱིན་ག་འཁོར་དླེ་གསུངས་པ་རླེད། ག་འཁོར་གཏང་རྒྱུར་ས་གནས་ཁག་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ང་
ཚོས་ཁབ་བསགས་ཚང་མར་བྱས་པ་རླེད། ག་འཁོར་གཏོང་མཁན་གྱི་མྱི་གངས་ ༧༨ ཡོད་པ་རླེད། སོན་འགོ་ཡྱི་ཆ་རླེན་འདྱི་ག་
འཁོར་ད་ོབདག་ས་ོསོས་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རླེད། ས་གནས་འགའ་ཞྱིག་ལ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱིས་ད་ོབདག་གྱིས་ག་
འཁོར་ཉོས་མྱི་ཆོག་ཀང་མྱི་གཞན་པས་ཉོས་ནས་ཚོང་དླེ་སོ་སོའ་ིཡྱིན་ན་འགྱིག་པའྱི་ཆ་རླེན། དླེ་བཞྱིན་མྱི་གངས་ ༧༨ ནས་མྱི་
གངས་ ༢ ལ་འབུམ་བཞྱི། གཞན་མྱི་གངས་ ༧༦ ལ་འབུམ་དྲུག་རླེ་གཡར་པ་རླེད། དླེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ག་འཁརོ་ཉསོ། ག་འཁརོ་ཉསོ་
པའྱི་ཆ་རླེན་ཚང་མ་ཚང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚསོ་འགླེངས་ཤོག་བཟསོ། དླེའྱི་སྟླེང་ལ་ཡང་བསྐྱར་ག་འཁརོ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་
བཙུགས། ལ་དྭགས་ཁུལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། མོན་ག་ོཁུལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་ནས་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཚགོས་ཆུང་
བཟསོ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོཚང་མས་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན་ང་ཚ་ོཚང་མ་མཉམ་རུབ་བྱླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་སྱིག་
འཛུགས་བཙུགས། འགླེངས་ཤོག་དླེའྱི་སྟླེང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་དག་མཆན་བཀོད་ནས་ཡར་འབྱོར་བ་དང་། ང་ཚོས་དངུལ་
བཏང་ནས་མ་ོཊ་ཉོས་ཚར་བའྱི་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔང་རགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་
འཁོར་བཏང་། ག་འཁོར་མ་ཡྱིན་པ་སླེར་འཁོར་ལ་ང་ཚོས་གཡར་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཁྲྱིམས་འགལ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་འདྱི་དུས་ཚོད་རྱིང་ཙམ་གཞག་རྒྱུ་དླེ་ག་འཁོར་འདྱི་ཏོག་ཙམ་གོང་ཆླེན་པོ་
སདོ་དགསོ་པས། དླེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡག་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ཞུ་དགསོ་མླེད་འག ོཁག་གཅྱིག་
གྱིས་ག་འཁརོ་དགོས་ཟླེར། མ་ོཊ་མ་ཉསོ་པར་དངུལ་ཉར་བསད་པ་དླེ་འད་བྱུང་སོང། དླེ་ཚང་མ་ས་གནས་ལ་བརྡ་འདླེད་བྱས་ནས་
དངུལ་ཡར་ལླེན་དགོས་པ་དླེ་འད་ཆགས་སོང། མ་འོངས་པར་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར་དླེ་ལྟ་བུའྱི་འཚ་ོརླེན་རོགས་
སྐྱརོ་དླེ་ཡག་པ་ོཆགས་པར་བྱ་རྒྱུར་གོམ་པ་དང་པ་ོནས་ཡག་པ་ོམ་བྱས་ན། གཞུང་གྱི་སླེམས་ཤུགས་མ་སོང་ན་ཆག་ནས་གཏང་
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རྒྱུ་མླེད་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་འདུག དླེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རླེད་སྙམ།།དླེ་ཡྱིན་དུས་ག་འཁོར་
གཏང་རྒྱུ་དླེ་ཚུར་ལོག་རྒྱུར་ཚང་མར་ཡྱིད་ཆླེས་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་དངོས་གནས་བྱས་ན་འབུམ་དྲུག་འདྱི་དུམ་བུ་ལོ་
གསུམ་ནང་ལ་ཚུར་འབྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སོག་མཁན་དླེ་འད་བྱུང་སོང། སོན་ལ་སོག་
མཁན་དླེ་འད་བྱུང་སོང། དླེ་དག་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། སོན་ལ་སོག་ན་ཁྲལ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཆག་ཡང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། 
འདྱིའྱི་ལམ་ཚང་མ་བཟོས་སྟླེ་ག་འཁརོ་གྱི་རྩྱིས་གཞྱི་དླེ་འད་ཡྱིན། དླེ་འད་སོང་ཙང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ད་
ལྟའྱི་དུས་ལ་སུད་ཚོང་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ། དབྱར་ཚོང་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ། ཚོང་ཙག་ཙིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ། 
དླེ་བཞྱིན་ར་དླེལ་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ། དླེ་བཞྱིན་ཚོང་ཆླེན་པ་ོརྒྱག་མཁན་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཚང་མ་
བསྒྲུབས་ནས་མ་འོངས་པར་ཆླེན་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དླེ་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འདྱི་གལ་ཆླེའྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གལ་
འགངས་ཆླེན་པོ་རླེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཞུས་པ་མ་ཟད་འདྱི་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཉླེ་ཆར་སྐུ་ངོ་
ཚགོས་གཙོ། སྐུ་ང་ོསྱིད་སྐྱོང་གྱིས་བཀའ་མོལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ། ངས་ཀང་ཕྲན་བུའྱི་འཆད་རྒྱུ་ཡོད་པ། དླེ་ལྟར་བྱས་ནས་ང་ཚོའྱི་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་གྱི་གལ་གནད་དང་དགོས་མཁོའ་ིསྐོར་ལ་བརན་ཐུང་ཞྱིག་
བཟསོ་ནས་འགླེམ་རྒྱུ་དླེ་འད་བྱུང་སོང། དླེའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚང་མས་ས་ོསོའ་ིལུང་པའྱི་སྐད་ཐགོ་
ལ་ང་ལ་དླེབ་ལང་ཁུ་ཡོད། དླེ་བཟ་ོདགོས་འདུག་ཟླེར་བའྱི་ཁབ་བསགས་བྱས་ནས་དླེ་ལྟ་བུའྱི་བརན་ཐུང་བཟསོ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་
ཡོད། སྐབས་རླེ་ལང་སོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ལ་ཧ་ལམ་ད་ོསྣང་མླེད་པ་ཟླེར་ནའང་ལབ་ཆོག་གྱི་རླེད། ང་ོ
དླེབ་ལ་སོགས་པ་དླེ་འད་ང་ལ་འབླེལ་བ་ཁོན་ནས་མླེད་ཀང་ལས་གཞྱི་ལ་རག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ནས་ད་ལྟ་སུད་སྱི་ཁུལ་
ལ་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་བཟོ་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱིག་འཛུགས་དླེ་སུད་སྱི་རང་གྱི་གཞུང་འབླེལ་གྱི་ངོས་ལླེན་ཡོད་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཤྱིག་རླེད། ང་རང་ཚ་ོའདྱི་ནས་ངོས་ལླེན་ཡོད་པ། ད་ལྟ་ཨ་རྱིར་ཁུལ་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནང་བཞྱིན་སུད་
སྱིར་ལ་ཁོང་ཚོས་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ཟླེར་བ་ཞྱིག ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཟླེར་བ་རླེད། དླེ་ངས་རག་པར་བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཟླེར་བ་དླེ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། སུད་
སྱི་གཅྱིག་པུ་ལ་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་སོན་མ་ནས་ལབ་བསད་འདུག བོད་རྱིགས་མྱི་མང་དླེ་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རླེད། དླེའྱི་
ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཧ་ལམ་ ༢༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་ཡདོ། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་ཚགོས་ཆུང་དང་། ཚགོས་ཆུང་འདྱིའང་ཚགས་ཚུད་
པ་ོདགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོདང་། ཚོགས་ཆུང་ཚགས་ཚུད་པ་ོདགོས་རྒྱུའྱི་ཆླེད་ཁ་ོརང་ཚོས་གཅྱིག་བཟོས་འདུག སྐུལ་
སོང་དླེ་སྡུག་ཅག་གང་ཡང་མླེད་དུས་དླེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་སུད་སྱི་ཁུལ་ལ་དླེ་
ས་སུད་སྱིའྱི་འཛའ་དང་ཨ་རྱིའྱི་འཛའྱི་དབར་ལ་ཁད་པར་བྱས་ནས་མང་བ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་དླེར་བསགས་བརདོ་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་
ཞུ་རྒྱུ་རླེད། མ་འོངས་པར་དླེ་འདའྱི་རྱིགས་སྐབས་འགར་ དགསོ་པའྱི་དབང་གྱིས་རག་ཞྱི་བར་ཕག་འཚལ་ལ་ོཞླེས་པ་ཡོང་བ་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་དླེ་ངས་བདླེན་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཡྱི་མླེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་
བནོ་གྱིས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཙ་ོབོ་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་དགོས་པ་རླེད་དླེ། ཡང་དོན་དག་དླེར་བལྟས་ནས་དླེ་འད་ཆགས་
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ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའང་ང་རང་ཚ་ོཆལོ་ཁ་དང་གཞན་པའྱི་ཚོགས་པ་གང་ཡང་མ་རླེད། སྱི་པའྱི་ངསོ་འཛནི་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་
རང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་རླེད་མ་གཏོགས། དླེ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་
ཆུང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་རྒྱུར་ཆ་རླེན་བཏོན་འདུག སོན་མ་ནས་འདུག དླེར་ང་ཚསོ་འགྱུར་བཅསོ་མ་བཏང་བར་བཞག་པ་རླེད་མ་
གཏོགས། ད་གྱིན་ཁབ་ཁོངས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཙང་ཇར་མ་ནྱིའྱི་སྐད་ཆ་དླེ་བསླེབས་པ་རླེད་མ་གཏོགས་དླེ་མྱིན་གཞན་ལུང་པ་གང་
ལའང་དླེ་འད་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ང་ཚསོ་བསམ་ཞྱིབ་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་གང་འད་བྱླེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག 
སུད་སྱི་ལ་ཕར་བཀདོ་མངགས་དང་བརྡ་འདླེད་བྱླེད་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིདཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ལ་
བག་ོགླེང་འག་ོདུས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལླེན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདླེར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་བསྡུས་པ་
དང་དླེ་ནས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བལྟ་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོནང་དྱི་བ་གསུམ་མ་གཏོགས་བཀོད་མླེད་དུས། 
དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་དང་དླེ་ནས་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་འདུག འག་ོལས་ཚང་
མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆླེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སོ་སོས་ཕོགས་བསྐྱོད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་དང་དགོས་འདྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་སྐརོ་ལ་ཆ་ཤས་ལླེན་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་
པ་ོདླེར་ལས་བསམོས་བསྡུས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༢ ནང་ལ་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤླེལ་ཆླེད་།ཤྱི་རྱི་ན་
སར་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆླེ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༩ ལ་ཉྱིན་གངས་བཅུའྱི་རྱིང་འདྱིར་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་ཚང་མས་བརན་
འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའང་དགའ་ཚོར་ཆླེན་པོའ་ིངང་ནས་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕན་ཐོགས་
ཆླེན་པ་ོབྱུང་སོང་ཟླེར་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆླེ་ཞུ་ཡྱི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་འདྱི་ལྟ་བུ་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ཆླེ་
ཁག་ནང་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆླེན་པ་ོབྱུང་ས་རླེད་ཟླེར་ནས་ཁོང་རྣམས་པས་རླེ་བསྐུལ་ཞུས་ཀྱི་འདུག 
དླེའྱི་ཐགོ་ལ་སྐྱབས་འཇུག་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དླེ་ཤོག་གངས་དླེ་ག་རང་གྱི་ཆ་དླེར་སྱིག་
འཛུགས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་ཆླེད་དུ་སུད་ཚོང་ཁག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། ས་
གནས་རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་གདུང་སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད་ཀྱི་ཞལ་འདླེབས་བྱུང་བ་འདྱི་སར་ལས་ལྷག་བྱུང་བར་འབླེལ་
ཡོད་ལས་བྱླེད་གཙོས་པའྱི་ཞལ་འདླེབས་གནང་མཁན་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆླེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། དུས་རྒྱུན་དུ་
ནས་ངས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་དླེར། ཉླེ་ལམ་སུད་ཚོང་ཁག་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་
འདླེབས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱིས་སུ་དཔྱ་དླེབ་ཐོག་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་དཔྱ་དླེབ་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། འདྱིའང་མར་
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བབས་ནས་ཚོང་ཕུད་ནས་ཡར་བསྡུས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཏོག་ཙམ་ཆད་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དླེའང་ས་གནས་སུད་ཚངོ་ཁག་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་ཕུལ་ཏླེ་མུ་མཐུད་ནས་ཕུལ་
བ་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་འགླེལ་བརོད་བཅས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་མྱི་
མང་ཚང་མས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དབུ་འགོ་དཔུང་འདླེགས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་
ཆླེན་པ་ོཡོང་ས་རླེད་ཅླེས་མུ་མཐུད་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་།ཤ་སྟག་ཅྱིག་རླེད་འདུག དླེ་དང་སྦྲགས་ནས་ཉླེ་ཆར་ང་
ཚའོྱི་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གཅྱིག་ལ་མླེ་ཡྱིས་གནདོ་རནོ་བྱུང་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་དང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་བཀདོ་ཁབ་ཅྱིག་གནང་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་འད་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག བཀདོ་ཁབ་ཀྱི་ནང་དོན་ནང་གང་
འཁོད་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་སུད་ཚོང་ཁག་གྱིས་ཅ་ལག་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཅ་ལག་མར་འོར་འདླེན་བྱླེད་མཁན་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Transport བརྒྱུད་ནས་ཚང་མས་གན་ཡྱིག་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་མླེ་སྐྱོན་ཕོག་དུས་ས་གནས་
ནས་ཡོངས་རོགས་ཡར་ཞུ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་རླེན་ཚང་དགོས་པ་ཚང་མ་ཚང་དགོས་ཀྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་ནང་ལ་ 
Insurance དླེ་འད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། Insurance ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་
མང་པ་ོབྱས། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་བས་བཀའ་འཁྲོལ་རག་པ་དང་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཡང་དཔོན་
རྱིགས་བརྒྱུད་ནས་གནང་བཞག་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Temporary ལ་ Insurance བྱ་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དླེའང་ཐབས་ལམ་དླེ་འད་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་དླེ་ནས་ Insurance Company ལ་འབླེལ་བ་གནང་། སྱི་ཡོངས་ནས་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་
ཐོགས་ཆླེན་པོ་ཡོང་ས་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ནང་དོན་ག་རླེ་འཁོད་ཡོད་པར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། དླེ་ནས་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ ༡.༦ གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་
ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྱིར་བཏང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དླེ་ང་
ཚོའྱི་ཚོང་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དླེ་ནས་མྱི་མང་ལ་ཐད་ཀར་བུན་གཡར་ཐོག་
ནས་ཕན་ཐགོས་ཆླེན་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པར་ངས་ལབ་མྱི་དགསོ་པར་ཚང་མས་མཁླེན་གསལ་རླེད།།ཡྱིན་ནའང་རླེའུ་མྱིག་ཀ་ཁ་ག་ང་
ནས་མར་བལྟས་ཡོང་དུས་ང་པ་འདྱི་སྱིར་བཏང་སྣུམ་འཁོར་དླེ་འད་ལ་གཡར་གྱི་ཡོད་དུས་ལ་ོགཅྱིག་ནང་བསྡུ་རྒྱུ་མྱིན་པས། ལོ་
ཡུན་མང་ཙམ་རྱིང་ལ་གཡར་རྒྱུ་ཡྱིན་ས་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་དོན་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཀ་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་སྐྱླེད་ཆ་ཚང་
དུས་ཐོག་ཕྱིར་སོག་བྱུང་ཡོད་ཅླེས་བཀོད་འདུག གཞན་ཁ་པ་ག་པ་ཅ་པ་ནང་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པ་ལས་ཆ་ཚང་དུས་ཐོག་
ཕྱིར་སོག་བྱུང་ཡོད་ཟླེར་རྒྱུ་འཁོད་མྱི་འདུག དླེ་ཡང་ཆ་ཚང་དུས་ཐགོ་ཕྱིར་སོག་བྱུང་ཡོད་དམ་མླེད། གལ་སྱིད་བྱུང་ཡོད་ན་བཀདོ་
ན་མ་འངོས་པར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 དླེ་ནས་སོ་སོའ་ིཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་ས་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ལ་དྭགས་ས་གནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལ་དྭགས་ས་
གནས་ལ་ལས་བསམོས་བསྡུས་པའྱི་ནང་འཁདོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཙག་ཙགི་གྱི་དངསོ་ཆས་ཚངོ་རྒྱག་མཁན་ལ་བུན་གཡར་བྱུང་
ཡོད་ས་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གཏན་འཇགས་གྱིས་ཕ་གྱིར་ཟླ་བ་ ༡༢ ཆ་ཚང་ཚངོ་རྒྱག་མཁན་ལ་བུན་གཡར་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འགོ་
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ནས་བུན་གཡར་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འབླེལ་ཡོད་ལས་བྱླེད་ལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་
ཞུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མ་སོང་། དླེ་འད་སོང་ཙང་ཁངོ་ཚརོ་དླེ་འད་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རླེད་ཅླེས་འབོད་བསྐུལ་
ཞུས་ཀྱི་འདུག ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙ་ོབ་ོགངས་ལངོས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དླེ་མྱི་མང་གྱི་བདླེ་སྡུག་བལྟ་
རྒྱུ་དང་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱིན་དུས། ཁླེད་ཚོར་རག་གྱི་རླེད་ཟླེར། ཧམ་པ་ཆླེ་དགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཧ་གོ་མ་སོང་སྟླེ། 
གང་ལྟར་རག་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ཁངོ་ཚོར་དླེ་འད་རག་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆླེན་པ་ོཡོང་ས་རླེད། སོན་མ་ཆ་རླེན་མ་
ཚང་བ་འདྱི་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་ནང་ལ་འཛུལ་དགོས་པ་རླེད་ཅླེས་ཟླེར་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་
ནང་ལའང་འཛུལ་ཡོད། ཆ་རླེན་ཚང་དགོས་རྒྱུ་ཚང་མ་ཚང་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁོང་ཚོར་བུ་ལོན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་
ཐོགས་ཆླེན་པོ་ཡོང་ས་རླེད། ཁོང་ཚོས་རླེ་བ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཀྱི་འདུག གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་གཅྱིག་
མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་གཅྱིག སྱིར་བཏང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་འདྱི་སུད་ཚོང་ཁག་དང་འབླེལ་བ་ཐད་ཀར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རླེད། ཡྱིན་ནའང་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དབར་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱིར་བཏང་སུད་ཚོང་
སྐྱྱིད་སྡུག་འདྱི། ཚོང་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་དླེང་སང་ཡུལ་མྱི་ནང་ནས་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་མཁན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ནས་ཁྲོམ་རའྱི་རྱིན་པ་སྤར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། དླེ་ནས་ཁྲོམ་ས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཁོང་ཚོས་
གནོན་ཤུགས་སད་ནས་འཕྲགོ་བསད་པ་དླེ་འད་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོའ་ིས་གནས་ཀྱིས་ཉམས་མོང་
ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་ཁྲོམ་ས་དླེར་སྱིར་བཏང་ནས་ཡུལ་མྱིས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མ་རླེད། འབྱུང་བའྱི་རླེན་དང་དླེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ Amritsar ཉླེ་འགམ་གྱི་ Railway ས་ཆ་དླེར་མླེ་སྐྱོན་བྱུང་ནས་ཁྲོམ་ས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་དཔནོ་
རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རོགས་པ་གནང་སྟླེ་ཁྲོམ་ས་བསྟན་ཐུབ་པ་དླེ་འད་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ Ludhiana གཙོས་པའྱི་མང་དག་ཅྱིག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། 
དླེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་སྤླེལ་ནས་འབླེལ་ཡོད་ཀྱི་དཔོན་རྱིགས་ཀྱིས་བོད་པར་ཡུན་རྱིང་ནས་ཤ་ཞླེན་ཡོད་མཁན་ཚོར་སོ་སོའ་ི
འསོ་ཤོག་ཁླེ་ཕན་ལ་མ་བལྟ་བར། ན་ནྱིང་ཆ་མཚོན་ན་གནནོ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཁོང་གྱིས་གདངོ་ལླེན་བྱས་ནས་ཁླེད་
ཚ་ོསྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་ཡྱི་སོབ་མ་དང་དངོས་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་པས། ཁོང་གྱིས་ང་
ཚོའྱི་མངའ་སླེའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ Sinha ལབ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་གྱིས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདླེགས་ཀྱིས་རོགས་པ་
གནང་ནས་ན་ནྱིང་ཁྲོམ་བསྟན་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལྟ་བུའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་དང་དླེ་ནས་དབུ་ཁྲྱིད་མང་དག་
ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁངོ་རྣམ་པར་བཀའ་དྱིན་མཚོན་བྱླེད་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཆླེས་མཐངོ་མཚནོ་བྱླེད་ཀྱི་ཕག་
འབྱི་དང་དླེ་མྱིན་གཟླེངས་བསྟདོ་དླེ་འད་ཕུལ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་དང་འབླེལ་བའྱི་སང་ལ་ཆ་ཤས་ལླེན་རྒྱུ་
གཅྱིག་ལ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚའོྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་གསར་བཟ་ོའདྱི་ཕྲུ་གུར་གསར་པ་བཟ་ོདུས། ལ་ོདྲུག་ཡན་ལ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ལྟའྱི་སྱིག་
གཞྱི་ནང་ལ་དླེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་ང་རང་ས་གནས་སུ་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་
གང་ཞུས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ན། སོན་མ་རང་ལོ་དྲུག་ལ་བཟ་ོདུས་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་གྲྭ་གསར་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ལོ་ཚད་དླེའང་ལོ་དྲུག་ཡྱིན། 
སྐབས་དླེར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕྲུ་གུ་སོབ་
འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཚད་འདྱི་ལ་ོལྔ་དང་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཡྱིན་ནམ། ཟླ་བ་བདུན་ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་ལ་ོལྔ་ནས་སོབ་གྲྭར་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ས་
རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་གསར་འཇུག་བྱླེད་དུས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་ངླེས་པར་དུ་དགོས་འདུག ཁ་ོརང་ཚོ་ས་གནས་
སྱིམ་ལ་ནས་འདྱི་ཞུས་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལོ་དྲུག་མ་བསླེབས་ན་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་
མླེད་དུས། འདྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ངས་མག་ོའཚསོ་མ་སངོ་སྟླེ། ཁངོ་ཚསོ་གང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ན། དླེབ་དང་
པ་ོཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ལ་མྱི་ཚའེྱི་དླེབ་གལ་ཆླེ་ཤོས་དླེར་ཆད་པ་དང་ཉླེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འག་ོའཛུགས་དགསོ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་
འད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་བསྐྱར་བཅོས་གནང་ནས་གསར་བཟ་ོའདྱི་ལ་ོལྔ་ཙམ་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། ཁ་ོརང་ཚོས་
དཀའ་ངལ་འདྱི་སླེལ་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ཀྱི་འདུག དླེར་གལ་སྱིད་དླེ་འདའྱི་དགོངས་བཞླེད་གནང་ཐབས་ཡོད་ན། དླེ་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་ནས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་དང་
བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་འཕྲསོ་ནས་ང་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་བསླེབས་སོང། འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། དླེ་ས་ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་སནོ་ནས་ས་ོསོའ་ི
ས་གནས་ལ་རླེད། ག་པར་ཕྱིན་ནའང་དླེ་འདས་ཞུ་མཁན་མང་པ་ོའདུག དྭང་སོབ་ནས་སོ་སོའ་ིགཞུང་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་ལྷག་
བསམ་དང་། ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་རླེད། ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ནས་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དཔྱ་དངུལ་འདྱི་
བསླེབས་ས་འདྱི་དླེང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་རླེན་པས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གངས་སནོ་ལ་ཁ་ོརང་
ཚ་ོགཙ་ོབོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་གཞུང་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཡོང་ས་འདྱི། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ག་པར་ལ་སླེབ་མ་ཐུབ་ནའང་། 
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཆད་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རླེད་ཟླེར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོགས་ག་པར་གང་སར་རྒྱ་གར་ཁ་ོ
རང་ཚ་ོརང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དྭང་སོབ་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་འད་བྱུང་ཡོད་མླེད། འདྱི་གལ་གནད་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་མཚམས་རླེ་ཁ་ོཚོའྱི་བྱས་རླེས་འཆད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་
སྙམ།།དླེའྱི་ནང་འཛུལ་མཁན་ལ་སླེམས་ཤུགས་སྤར་རྒྱུ་རླེད། ང་ཚོས་དྭང་ཟུར་ལ་ཉམ་ཐག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་
བསགས་ཀྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབསླེབས་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚའོྱི་བྱས་རླེས་འདྱི་བསག་རྒྱུར་ང་རང་ཚསོ་
ཧ་ཅང་གྱི་བཟདོ་བསན་བྱླེད་དགསོ་རྒྱུ་ངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དླེ་འད་སོང་ཙང་སྐུ་ང་ོབཀའ་བནོ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྭང་
སོབ་ཀྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་དངོས་གནས་ཀྱི་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་
ཡོད་དམ་མླེད། ཁོང་ཚོར་འདམ་ག་ཡོད་པ་མ་རླེད་སྙམ།།ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ག་ཆ་ནས་ཐད་ཀར་གཅོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་
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དུས་ཁོང་ཚའོྱི་བཀའ་དྱིན་དང་ཁོང་ཚསོ་ཀང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ང་ཚོས་ངོས་ལླེན་བྱས་
ནས་དླེ་གཅྱིག་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདླེས་སྱི་ཡོངས་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ངས་དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱླེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷ་ས་ཁ་ཆླེའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ང་རང་ཚོ་ལོ་མང་པོ་
ནས་མཉམ་དུ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དླེ་ས་ལས་དོན་གཅྱིག་སྤླེལ་བ་རླེད། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོགཏོང་ཆོག་གྱི་རླེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོ
ཁ་སང་འདྱིར་དངསོ་སུ་སླེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ང་ོསྱིད་སྐྱངོ་མཇལ་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་ལ་འག་ོརྒྱུ། ང་ཐུག་རྒྱུ་དླེ་འད་བྱུང་སོང། དླེའྱི་
ཐགོ་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་ནན་པ་ོབྱས་ནས་གསུང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་དླེའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གང་འད་བྱླེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག་བསམ་བ་ོགཏོང་ཆོག ཡང་དླེང་སང་གཞོན་སྐྱླེས་ཕར་ཚུར་འཁྲྱིད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་ོམ་ོགཉྱིས་ཀ་ཡོད་དུས་འདྱི་འགན་
དང་མང་པ་ོཞྱིག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་དགླེ་རྒན་བུ་དགོས་རྒྱུ། དགླེ་རྒན་བུ་མ་ོདགོས་རྒྱུ་ཚང་མ་ནན་པ་ོཞྱིག་
མངགས་པ་ཡྱིན། དླེ་ཡང་དླེ་འདའྱི་འགན་འདྱི་སང་ཉྱིན་ཡར་མར་འགོ་སོང་བཏང་གྱི་རླེད་དླེ། དླེའྱི་ཉླེན་སྲུང་ཚང་མའྱི་འགན་དོ་
བདག་གྱི་མ་འཁླེར་ན་རླེས་མ་མཚམས་རླེ་ལས་ཀ་བྱླེད་པ་འདྱི་མག་ོལས་རྨ་ཆླེ་བ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་དླེ་འད་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་
ངས་ཞུ་ཡྱི་མླེད། དླེ་འདའྱི་སོན་འགོག་གྱི་ཚུལ་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། དླེར་བརླེན་མ་འོངས་པར་ཞབས་བསྐུལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་འདྱི་ཞུ་
ཆོག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་པ་རླེད། སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་ལ་ང་ཚོས་ཚོང་ཕུད་
ཞལ་འདླེབས་འདྱི་ཏན་ཏན་རླེད། དླེ་ས་དླེབ་རྒྱ་སྨུག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གནའ་ས་མོའ་ིསྐད་ཆ་རླེད། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་
ཡོད་ཀྱི་མ་རླེད། མྱི་ཚང་རླེ་ལ་དླེབ་རྒྱ་སྨུག་རླེ་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་སུད་ཚོང་སྐད་ཆ་གཅྱིག་པུ་མ་རླེད། ནང་གཅྱིག་གྱི་དཔྱ་དངུལ་
ཕུལ་ནས་ཡང་བསྐྱར་དླེབ་རྒྱ་སྨུག་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཕྱིས་སུ་བརླགས་པ་རླེད། བརླག་རྒྱུ་འདྱི་
ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་སནོ་ནས་བརླགས་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱི་མ་རླེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སུད་ཚངོ་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་ཞལ་
འདླེབས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་ཚང་མར་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཞལ་འདླེབས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དབུས་ཀྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་ས་གནས་ཚང་མར་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚོས་དླེ་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཞན་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་ང་ཚོས་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཁ་སང་སྐུ་ང་ོནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སུད་ཚོང་བརྒྱབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། སྐབས་
སྐབས་མླེ་སྐྱོན་བྱུང་རྒྱུ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འབྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཁ་ོརང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་གཞན་པ་རླེད། མླེ་སྐྱོན་འདྱི་
སནོ་འགགོ་དནོ་དག་ལ་དླེང་སང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སུད་ཚངོ་སྐྱྱིད་
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སྡུག་གྱི་དབུས་དང་ས་གནས་སྱིག་འཛུགས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚང་མར་ང་ཚསོ་བཀདོ་ཁབ་གཅྱིག་ཕུལ་བ་རླེད། བཀདོ་ཁབ་
དླེའྱི་ནང་དོན་དག་གཙ་ོབོ་གསུམ་རླེད། དླེང་སང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་ཁང་ཚང་མ་ད་རྒྱའྱི་དངུལ་
ཁང་ཆགས་ཚར་བ་རླེད། ཚང་མར་ཁྲལ་སད་རྒྱུའྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Pan card འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
འད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱི་བྱླེད་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་དངུལ་དམར་པ་ོདམར་རང་ཡར་མར་འཁླེར་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལང་སོད་མཁན་གྱི་ Ludhiana ལ་ས་རླེས་ཞུས་ཡྱིན། ད་ལྟ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐབས་དླེར་འགན་
འཁླེར་མཁན་ཡདོ་པ་རླེད། མཚམས་རླེར་ང་ཚསོ་སུད་ཚངོ་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་རྔན་པ་སད་རྒྱུའྱི་དངུལ། རྔན་པ་སོད་སྟངས་སད་
ལུགས་སྣ་ཁ་མང་པ་ོདང་ཁྲལ་གཉྱིས་བྱས་ན། ཕལ་ཆླེར་ཁྲལ་ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་རླེད་ད་ོཞླེས་དླེ་འདའྱི་བརྡ་བཏང་བ་ཡྱིན། སོན་མ་
ནས་བཏང་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་གཏོང་གྱི་ཡོད། ད་རླེས་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་དླེའྱི་ནང་ལ་ཆ་རླེན་བྱླེད་དགོས་རྒྱུའྱི་དོན་དག་གཙོ་བོ་
གསུམ། དངོས་ཟགོ་གྱི་ཁྲལ་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེར་འབུལ་སྟངས་ཕུལ་ལུགས་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་སད་
པ་རླེད། ཚགོས་འདུ་འཚོགས་པ་ཡྱིན། Ludhiana ལ་ཐུག་པ་རླེད། ཁྲལ་དང་འབླེལ་བའྱི་མྱི་ཆླེན་པ་ོ Ludhiana ལ་སྐད་བཏང་
ནས་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་དང་དླེ་དག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྐོར་བ་ཡང་བརྒྱབ་པ་རླེད། ལྷ་ོཕོགས་ལ་ལས་
བྱླེད་ཀང་བཙུགས་པ་རླེད། ལས་བྱླེད་དླེར་བླེད་སོད་ཧ་ཅང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག མཚམས་རླེ་དླེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་བྱས་
ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྱླེད་འདྱི་མཁ་ོབསྡུས་བྱས་པ་ཡྱིན། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམས་ལའང་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་མུ་མཐུད་ནས་སད་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། དླེ་འད་སོང་ཙང་དླེའྱི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། དངོས་ཟོག་གྱི་ཁྲལ་འབུལ་དགོས་པ་རླེད། དངོས་
ཟགོ་ཁྲལ་ནང་ལ་སྐབས་གཅྱིག་ལ་ཚོང་གྱི་རྒྱ་ཁོན་འདྱི་ལ་ོགཅྱིག་ལ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ཡོད་ན་ལོ་ལ་ཁྲལ་སོད་དགོས་མ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཁ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངོས་ཟགོ་གྱི་ཁྲལ་འདྱི་ད་དུང་ཡང། ཡང་སླེ་འགྱུར་བ་
འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། གསར་པ་ཡྱིན་ཙང་ཏོག་ཙམ་བརན་པ་ོཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དླེར་བརླེན་དླེའྱི་ཆ་རླེན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཉྱི་ཤུ་
སང་ལ་ས་ོསོས་སད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག གཅྱིག་འདྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ Composite ཟླེར་ནས། རུབ་རུབ་བཟོས་
ནས་ཁྲལ་སད་རྒྱུའྱི་བྱླེད་སྟངས་བྱླེད་ལུགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གཅྱིག་འདྱི་ Casual ཟླེར་གྱི་རླེད། འཕྲལ་སླེལ་བྱས་ནས། ང་
ཚསོ་ལས་ཀ་བྱླེད་སྟངས་འདྱི་གནས་ས་འདྱི་ཧྱི་མཱ་ཅལ། ལྷ་ོཕོགས་ག་པར་ནས་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རླེད་དླེ། ཅ་ལག་འདྱི་ Punjab དང་
ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཉོས། ལས་ཀ་བྱླེད་ས་འདྱི་མངའ་སླེ་གཞན་པ་གཅྱིག་དླེ་འདའྱི་རླེན་བྱས་ནས་ཁ་ོརང་འག་ོསྟངས་གཅྱིག་འདུག དླེ་དག་
གསུམ་ནང་ནས་ང་ཚོས་འདྱིར་རྒྱུགས་ལབ་རྒྱུ་འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཤླེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དོ་བདག་སོ་སོའ་ིསྐྱྱིད་སྡུག་གྱིས་འགན་
འཁླེར་ནས་འདྱི་བདམ་གྱི་འདུག ག་པར་འག་ོནའང་གཅྱིག་ལ་འག་ོན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དླེར་བརན་དླེ་
འདའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རླེས་མ་སྤོབས་པ་མཐ་ོཔ་ོངང་ནས་ཚོང་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག་
རླེད། དངོས་ཟོག་གྱི་ཁྲལ་སོད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་བཤད་ཡོད་པ་རླེད། གཉྱིས་པ་འདྱི་ང་ཚོས་ཉླེན་སྲུང་
བཤད་ཡདོ་པ་རླེད། ང་ཚོས་ཅ་དངསོ་ཉསོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ Lala དླེ་ཚ་ོབཀའ་དྱིན་ཆླེན་པ་ོརླེད། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་རླེ་ང་ཚའོྱི་ཅ་
ལག་ཨ་མ་དང་ཤོག་བུ་སང་ལ་གོང་ཚད་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཁད་པར་བཟོས་ནས་ཁྲལ་གཡོལ་རྒྱུ་དང་ཁྲལ་ཉུང་བ་དླེ་
འད་བྱླེད་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། གང་ལྟར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡག་པོ་བྱས་ནས་དངོས་ཟོག་ཉླེན་སྲུང་བྱླེད་པའྱི་
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སྐབས་སུ་ཅ་ལག་གང་ཉོས་པ་འདྱི་མ་དངུལ་འདྱི་ཉླེན་སྲུང་བྱླེད་དགོས་པ་རླེད། འདྱི་ Insurance ཉླེན་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། 
གནའ་རས་རྱིང་པ་ཉླེན་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། མ་ོཊ་ཉླེན་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་ཉླེན་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། ཅ་དངོས་ཉླེན་
སྲུང་བྱ་རྒྱུ་ལདོ་ཡདོ། འདྱི་ཉླེན་སྲུང་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཉླེན་སྲུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་དླེ་རྱིགས་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་འཕྲད་ཀྱི་མ་རླེད། འཕྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མ་རག་ནའང་ ༧༠་་་༨༠ རག་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་ཡོད་པ་རླེད། ཞུ་ས་ལ་ཞུ་
ས་ཡོད་པ་རླེད། ཉླེན་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་གཅྱིག་དང་། ཁྲལ་སད་རྒྱུ་འདྱི་གཉྱིས། གསུམ་པ་འདྱི་ཅ་ལག་འོར་འདླེན་བྱླེད་དགོས་པ་རླེད། 
འརོ་འདླེན་བྱླེད་དུས་དླེའྱི་ཚོང་ཤག་མཉམ་དུ་གན་རྒྱ་གཞག་རྒྱུ་འདྱི། དགུན་ཁར་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གན་རྒྱ་བཞག་
གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡང་ན་ལམ་ཁར་རླེན་ངན་ཞྱིག་ཆགས་ན། རྐུ་མ་ཤོར་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དངུལ་རག་རྒྱུ་དླེ་འད་
འདུག ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གན་རྒྱ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཞག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིད་ཆླེས་བ་ོགཏད་རང་ཐོག་ལོ་ ༣༠་་་༤༠ ཕྱིན་ནས་དླེ་འད་
འགོ་བསད་འདུག མ་འོངས་པར་ཡྱིད་ཆླེས་བ་ོགཏད་དླེ་ཚོ་རོགས་ཡྱིན་དུས་ཙམ་ལ་གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས་པ་རླེད། འོར་འདླེན་
སྐབས་སུ་གན་རྒྱ་བཞག་ན་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་མ་གྱིའྱི་དོས་ཁང་གྱི་འགན་འཁླེར་རྒྱུ། ཅ་ལག་འོར་འདླེན་བྱ་རྒྱུ་འགན་འཁླེར་རྒྱུ། 
དླེ་ཚ་ོགསུམ་བྱས་ན་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུ། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་དང་ཟབ་སོང་འབུལ་ཆགོ་གྱི་རླེད། དླེ་བཞྱིན་
དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་གང་འད་བྱླེད་དགོས་འདུག ཉླེན་སྲུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ག་པར་ཡག་པ་ོའདུག དླེ་འདའྱི་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་བོད་པ་ཚང་མས་བྱས་ན་ཆག་ཡང་གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་དག་ཚང་མ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་
གཅྱིག་ཕུལ་ཚར་བ་རླེད། འདྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་མྱི་མང་ལ་ཁབ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་
སྡུག་དབུས་དང་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་ནས་ཚང་མས་སོ་སོ་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ཚར་བ་འདྱི་ཚར་བ་རླེད། མ་འོངས་པར་སོན་
འགོག་འདྱི་གལ་ཆླེ་བ་རླེད། དླེ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༨ ཚསེ་པ་ ༡༠ དང་ ༡༢ ལ་སྐབས་དླེའྱི་ཚ་ེདླེའྱི་དུས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་
རྡ་རམ་ས་ལར་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་ཚོགས་ཆླེན་གཅྱིག་བསྐོང་བ་རླེད། བསྐོང་ནས་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་དབུས་ཀྱི་སྱིག་
འཛུགས་འག་ོབཙུགས་པ་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་པ་ ༢༢ ཉྱིན་མ་ོདླེར་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་དླེབ་སྐྱླེལ་བྱས་པ་རླེད། འདྱི་
བྱས་པར་བརླེན་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས། དླེབ་སྐྱླེལ་གནང་། མཐུན་འགྱུར་གནང་། 
དླེ་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས། སོ་སོར་བལྟ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ 
ནས་ ༢༠༡༩ ལ་ོག་ཚོད་ཕྱིན་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་ངླེས་ཅན་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་དག་ཚང་མ་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་ཚོགས་ཆླེན་
ནང་ལ་སྐབས་དླེའྱི་ཚ་ེདླེའྱི་དུས། དླེ་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་པ། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཚང་མ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ད་དུང་
ཡང་བསྐྱར་སྐྱྱིད་སྡུག་བཙུགས་པར་བརླེན་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་འདས་པའྱི་མླེ་སྐྱོན། ད་ལྟའྱི་མླེ་སྐྱོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་མྱི་ཚང་ ༢༥༠༠ ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚང་ཆ་ཚང་མ་གྱིར་ Lal Quila ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་
སྐབས་ལ་མྱི་ཚང་རླེ་རླེ་ནས་སོར་མ་ོ ༡༠༠༠ བསྡུས་དུས། མྱི་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་གྱི་སོར་མ་ོ ༡༠༠༠ གང་ཡང་མ་རླེད། ཕ་གྱིར་
བབས་དུས་འབུམ་ ༤༠་་་༥༠ བབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་ཕན་ཐོགས་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་
གོགས་དླེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་སྐྱྱིད་སྡུག་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་རྩ་ཆླེན་པོ། བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་
ཡྱིན་ནའང་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་པའྱི་འཛུགས་དགོས་ཆོད་པ་རླེད། ཁ་སང་ཉླེ་ཆར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
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དུས་སྐྱྱིད་སྡུག་རང་གྱི་ལས་བྱླེད་མར་ཆླེད་མངགས་ཕྱིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་དུས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག མཚམས་རླེ་ང་ཚའོྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ཡོད། དླེ་འད་མ་ཆགས་པའྱི་དོན་དུ་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དླེ་རླེད། སྐྱྱིད་སྡུག་བཙུགས་པ་
ནང་བཞྱིན་གྱི་སྐྱྱིད་སྡུག་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་ལམ་སྟོན། རགོས་སྐྱརོ་འདྱི་ང་ཚསོ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞུ་ཡྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དླེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བཀོད་བཞག་པ་འདྱི་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་ལ་བུ་ལོན་ས་རླེས་གཉྱིས་བཏང་ནས་གསུམ་པ་འདྱི་འག་ོབཞྱིན་པ་
འདྱི་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོང་གྱི་རླེད། དླེ་མྱིན་འདྱི་དག་ཚང་མ་ར་དླེལ་ལ་ཐླེངས་མ་དང་པ་ོབཏང་བ་འདྱི་ཚང་མ་ཚུར་སོག་ཚར་བ་
རླེད། ཐླེངས་མ་གཉྱིས་པ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་འདྱི་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡོད་བྱིས་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཙག་ཙིག་འདྱི་ཐླེངས་མ་དང་པ་ོ
བཏང་ནས་ཚུར་སོག་པ་རླེད། ཐླེངས་མ་གཉྱིས་པ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་བྱིས་པ་རླེད། ག་འཁོར་ནྱི་
མུ་མཐུད་ནས་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ག་འཁརོ་གཏོང་མཁན་དང་འཚ་ོརླེན་རགོས་སྐྱརོ་བཞླེས་
མཁན། བུ་ལོན་བཞླེས་མཁན་ཚང་མས་ཚུར་སོག་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོབརྩྱི་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་
འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་སུད་ཚངོ་གྱི་སྐརོ་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་ནང་
ལ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཡ་གྱིར་ཕླེབས་དུས་ཁངོ་ཚོས་ཞུས་འདུག དླེའྱི་སོན་ལ་ང་ཚོར་སྙན་ཞུ་འབྱོར་བ་རླེད། 
ང་ཚོས་ག་ོབསྡུར་བྱས་པ་རླེད། སོན་འག་ོཡྱི་ཆ་རླེན་ཚང་འདུག་མྱི་འདུག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་རླེ་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་
ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་བཏང་བ་དང་བྱླེད་ཆོག་ཆོག་གང་ཡང་མྱི་འདུག དླེ་རྒྱུ་རླེན། ཆ་རླེན། སྱིག་གཞྱི་མང་པོར་ལྟ་དགོས་འདུག ཁ་ོཚ་ོསྐྱྱིད་
སྡུག་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་མྱིན། ཚང་མ་བལྟས་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ང་ཚོའྱི་ཡ་གྱིར་ཡོད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ལ་སོད་མ་ཐུབ་ནའང་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སོད་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ཡང་ལ་དྭགས་ཁུལ་ནས་ག་འཁོར་གྱི་བུན་གཏོང་རག་མཁན་ལ་མྱི་
ཚང་དླེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རླེད། ཚོང་ཁང་ཡང་ཡོད་པ་དང་། ག་འཁོར་ལླེན་ན་ཡོང་གྱི་མ་རླེད། ག་འཁོར་ལླེན་མཁན་ལ་རག་གྱི་མ་
རླེད། དླེ་ཡང་ར་དླེལ་གྱི་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཡྱིན་པ་ནས་འདྱི་ལླེན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད། ཚོང་ཙག་ཙིག་ལ་རག མྱི་གཅྱིག་གྱི་ཁླེ་ཕན་
གཉྱིས་ལླེན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རླེད། ནང་མྱི་གཅྱིག་ལ་སུད་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་གཅྱིག་
ལ་ཁྲོམ་ས་གཅྱིག ས་གནས་གཞན་པར་ཁྲོམ་ས་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་དག་ཚང་མ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས་ནས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚང་གཅྱིག་མ་གཏགོས་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གྱི་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་
གཏན་འཇགས་ཚོང་རྒྱག་མཁན་དླེ་དག་ག་འཁོར་མ་རག་པ། ར་བླེལ་མ་རག་པ། ཙག་ཙིག་མ་རག་པ། དླེ་ཚོར་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ 
༥༠ འབུལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགཅྱིག་བང་བསྱིག་གྱི་ཡོད། དླེ་ཡང་རྱིང་མྱིན་ཐོན་ཡོང་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་ཁྲོམ་སའྱི་དཀའ་ངལ་གསུངས་སངོ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚསོ་རགོས་པ་
བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཙ་ོབ་ོནང་སྱིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞླེས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁབ་ཁོངས་དླེ་ཚ་ོབྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
འདྱི་དག་ཚང་མ་སྐབས་རླེ་ཁ་སང་ Mohali སྐོར་འདྱི་ང་འག་ོབའྱི་ཞརོ་ལ་འཁླེལ་ཏླེ་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་གོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་ང་ལ་ཡྱི་གླེ་གནང་སོང། དླེ་འད་བྱས་ནས་མ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་ Punjab གོང་སླེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་
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སྱི་ཁབ་ཁ་ོརང་མཇལ་ནས་ཆག་ཡང་གཏང་རྒྱུ་དླེ་འད་བྱུང་སོང། ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་བསད་ས་ཁག་ཁག་
མ་རླེད། བཞུགས་ས། ཅ་ལག་བཞག་ས། འཚོང་ས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་རླེད། འདྱི་ཚང་མ་བསོམས་ན་དླེ་འད་རླེད་འདུག རྩ་བའྱི་ཆ་
ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ མར་ཆག་ཡང་གཏང་རྒྱུ་དླེ་འད་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ནས་ཐུགས་འགན་བཞླེས་
ཀྱི་རླེད། ང་ཚ་ོའབླེལ་ཡོད་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཆོག དླེ་བཞྱིན་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་མྱིས་ཚོང་རྒྱག་མ་
ཆགོ་ལབ་ན་ང་ཚོས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ང་ཚ་ོམགོན་པ་ོརླེད། བདག་པ་ོཁངོ་ཚ་ོརླེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་རླེ་ང་རང་
ཚའོྱི་མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁྲམོ་སའྱི་ཚངོ་རྒྱག་སྟངས་དླེ་འད་བྱས་ཏླེ། ཁྲོམ་ས་ཕ་གྱིར་བཙུགས། འདྱིར་བཙུགས། ཡ་གྱིར་བཙུགས། 
ཕྱིས་སུ་བརླག་སོང་། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཆག་སོང་། སོན་མ་དླེ་འད་ཡོད། མྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་འབོད་རྒྱུ་ཡོད། དླེ་རྱིང་འདྱིར་
འབོད་ཀྱི་མྱིན། ཁྲོམ་ས་རང་གྱི་རྩླེད་མ་ོརྩླེས་ནས་སྱི་ཚགོས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡངོ་གྱི་འདུག དླེ་འད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ས་ོསོའ་ིཞལ་
ལག་ལ། ས་ོསོའ་ིགོད་ཁགོ་ལ། ས་ོསོས་རྡངོ་རྒྱག་ཞུས་ནས་དཀའ་ངལ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག མག་ོབདླེ་དགས་ན་ལྷག་པས་འཁླེར་
གནང་། རང་མགོ་མ་བཏོན་ནས་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་པ་དླེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་སོན་མ་བདླེན་པའྱི་མླེ་ལྕླེ་སྐོར་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུ་ང་ལ་སྣླེ་ལླེན་བྱླེད་མཁན་ཡག་པ་ོབྱུང་། དུམ་བུ་གཉྱིས་ཆགས་ཏླེ། ཧ་ཅང་མདོག་ཉླེས་པོ་རླེད་འདུག དླེ་འད་ཡོང་གྱི་
འདུག བདོ་པའྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་རུབ་རུབ་བྱས་ནས་གནས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚའོྱི་སུད་ཚངོ་
སྐྱྱིད་སྡུག་དབུས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་དླེ་ཞུས་ཀྱི་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་རྱིགས་
གཞན་པ་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དླེ་ཚསོ་སྐྱབས་བཅལོ་མྱིང་འཁུར་ནས་ཚོང་རྒྱབ་བཅུག་གྱི་མ་རླེད། སྐད་ཆ་ཁག་ཁག་རླེད། དླེ་མྱིན་ཁ་ོ
རང་ཚོའྱི་ག་རླེ་བྱས་ན་ང་ཚོས་འགོག་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། ང་ཚོས་འགོ་བསད་མཁས་མ་བྱས་ན། སོ་སོའ་ིགོད་
ཁགོ་ལ་ས་ོསོས་རྡོང་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་གསར་བཟ་ོདང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སབོ་ཕྲུག་གྱིས་དཀའ་ངལ་གསུངས་པ་
རླེད། སོབ་ཕྲུག་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ངས་དླེ་རྱིང་ག་ོབ་དང་པ་ོཡྱིན། བལྟ་དུས་སུ་དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་།ཤྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ང་
ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ནང་ལ་རང་ལོ་ ༦ ཡན་གྱི་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་དགོས་པ་རླེད་ཅླེས་ལབ་ཡོད་པ་རླེད། སོབ་གྲྭར་ལ་ོ ༥ ཡན་གྱི་ཕྲུ་
གུ་འཇུག་དགོས་ཡོད་ན། སོབ་གྲྭ་འཛུལ་རྒྱུར་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དགོས་ཡོད་ལབ་ནས་གཅྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་རླེད། 
སོབ་གྲྭ་མ་བཅུག་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆླེན་མོའ་ིཁྲྱིམས་ཡྱིག་གཞྱིར་
བཟུང་འགལ་འག་ོདུས་འཇུག་དགོས་རྒྱུ།།དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་མླེད་པ་དླེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོད་ན། དླེ་རྱིང་འདྱིར་ངས་ཐག་
བཅད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ལས་ཁུངས་ནང་བཀའ་བསྡུར་ཞུ། བཀའ་ཤག་ལ་དགངོས་སྐོར་ཞུ། ལྷག་པར་
དུ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏླེ་གང་འད་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག མཐའ་མར་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཁླེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྐབས་དླེར་གཟྱིགས་རྒྱུ་རླེད། དླེ་རྱིང་འདྱིར་འཕྲལ་དུ་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རླེད་དླེ། ཕ་
གྱིར་སོབ་གྲྭ་འཛུལ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འདྱིའང་སླེལ་དགོས་པ། ཁ་ོརང་མྱི་ཚ་ེནང་དང་པ་ོའདྱི་དླེབ་ལང་ཁུ་རག་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་འདྱི་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ་ཡག་པ་ོརླེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རླེས་ལ་བཟོས་ན་ཉླེས་པ་ཕོག་རྒྱུ་དླེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལ་ོགསུམ་
སླེབ་ལ་སད་མླེད་ན། ཆད་གསབ་ལབ་རྒྱུ་ཉླེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་གས་དླེ་ཚ་ོལ་ོལྔ་ལ་སོབ་གྲྭ་བཅུག ལ་ོདྲུག་ལ་བཟསོ་ན་
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དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྱིས་སུ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཆགས་འདུག སནོ་མ་ང་ཚསོ་མྱིང་བྱིས་དུས་ད་ོསྣང་
མ་གནང་། ཚང་མ་སྣང་ཆུང་བཏང་ནས་ཕ་མ་ཚོང་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིན། ཕྲུ་གུ་མྱི་ལ་བཅོལ། མྱི་ཡྱིས་མྱིང་ཕླེད་ཀ་བྱིས། ཕྱིས་སུ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཧ་ཅང་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་རྱིང་ཁ་སང་འདྱི་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ ༩༠ ལྷག་ཡག་པ་ོ
ཆགས་བསད་འདུག ད་དུང་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱི་མ་འོངས་པར་ག་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་
ཞུས་ནས་འབླེལ་ཡོད་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་ལམ་ཁ་འཚོལ་ཆོག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་
བཅསོ་སྐབས་དླེར་ཡོང་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དླེ་ནས་དྭང་སོབ་ཀྱི་སྐོར་འདྱི་ལ་ཚོར་བ་ཆླེན་པོ་ཡོད། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་འབུམ་ཚོགས་འཚོགས་ལ་ཉླེ་བ་རླེད། 
མདའ་དཔོན་རུ་དཔོན་དླེ་བཞྱིན་གྱི་ Political leader ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་འགར་དླེ་རྱིང་འདྱིར་
གླེང་བར་སོང་ཙང་གཞན་དངོས་གནས་དྭང་སོབ་སྐོར་འདྱི་ང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། ལང་སོད་མཁན་འདྱི་དྭང་ཟུར་གཅྱིག་རླེད། 
རྒྱུན་རྱིང་པོ་བསད་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། སོང་བརྡར་ཞྱིག་བྱས་པ་རླེད། སོབ་གྲྭ་ཐོན་པ་དང་བོད་གཞུང་གྱིས་བཀོད་ཁབ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱི་ཕྱིན་པ་རླེད། སོ་ནས་འཛུལ་མར་སོ་ནས་ཐོན་ནས་བསླེབས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྭང་ཟུར་བྱླེད་དུས་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། དླེ་འད་
ཡྱིན་དུས་དྭང་ཟུར་གྱི་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དངོས་སུ་དྭང་སོབ་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་གང་ལྟར་དཔྱ་དངུལ་མཉམ་དུ་ཕོགས་
ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་འདྱི་གཞུང་ཞབས་རླེས་ལ་ཁོང་ཚ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་གཞུང་གྱིས་
ཕོགས་བཞླེས་མཁན་དང་དྭང་སོབ་ཀྱི་ཕོགས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཁོང་ཚོས་ཡར་འགོ་སོང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཉུང་ཉུང་མ་
གཏོགས་ལླེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། ཚུར་རག་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ལམ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ལ་ོགཅྱིག་ནང་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདས་
པའྱི་དུས་ལ་ཡྱིན་ན། ད་ལའོ་ིཏག་ཏག་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མླེད། རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་རག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། 
དྭང་སོབ་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆླེན་པ་ོཡྱིན། མང་པ་ོའདྱིར་ཞུ་བདླེ་པ་ོམྱི་འདུག དླེ་རྱིང་དླེར་ལབ་དགོས་པ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་གཏོང་
དུས་མ་ལབ་ནའང་མ་འགྱིག སྟོང་པ་ལྷག་དུས་སང་ཉྱིན་དྭང་ཟུར་དླེ་འདའྱི་ཁོད་ལབ་མ་སོང་ཟླེར་ནས་འཛིན་རྒྱུ་ཉླེན་ཁ་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། དྭང་སོབ་དངོས་སུ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ད་དུང་ཡྱིན་
ནའང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག དྭང་ཟུར་ཆགས་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོས་གནང་སོད་མཁན་ཡོད་པ་
རླེད། དྭང་སོབ་ཀྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་ཡ་གྱིར་བསད་ནས་ཞབས་ཞུས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ལས་ཀང་གལ་ཆླེ་བ་
རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་མ་རླེད། ཚང་མར་གཅྱིག་ཕན་གཉྱིས་
ཕན། ད་ོབདག་ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་གཟུགས་པ་ོའཕྲོད་བསྟླེན་ཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུ། ནང་མྱི་ལྟ་ོགོས་ཡྱིན་ནའང་ཕན་རྒྱུ། འཚ་ོབ་ཡྱིན་
ནའང་ཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུ། མར་ཐོན་ནས་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་བྱླེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་མང་པ་ོཡོད་པར་སོང་ཙང་གཅྱིག་ཕན་གཉྱིས་ཕན་
དང་། དྭང་སོབ་སྱིག་འཛུགས་དབུས་དང་དྭང་ཞབས་རུ་ཁག་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་པའྱི་
ཐོག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་ལས་བྱླེད་པ་ཚོས་དངོས་གནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་འདུག  དླེར་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསམོས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་རག་པར་དྱི་བ་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟླེ། བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་
མྱི་ཁོངས་ཀྱིས་དྱི་བ་དླེ་བསྐྱར་དུ་སླེབ་བསད་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་ངས་ཕར་ལན་འདླེབས་ཤྱིག་མླེད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག 
འནོ་ཀང་ད་གྱིན་གོང་དུ་དླེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་།།དང་བང་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་ནས་ད་
ལྟ་བར་དུ་བཀའ་འདྱི་དླེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། Online Payment དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་ལ་ོལྔ་ཙམ་ཕྱིན་འདུག ད་
དུང་ཡྱིན་ནའང་སྐྲུན་གནང་བ་དླེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀའ་གནང་སོང་སྟླེ། འཆར་གཞྱི་དླེ་ཕལ་ཆླེར་འགོ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Timeline ཞླེས་དུས་ཚོད་བཀག་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོའདུག་མ་གཏོགས་རག་པར་
མྱི་མང་གྱིས་དྱི་བ་སྐུལ་དུས། ངས་ཡར་སྙན་སླེང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ཞུ་རྒྱུ་མླེད་དུས་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་འདྱི་སྐྲུན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག ཁོང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱིས་དང་བང་དཔྱ་ཁྲལ་
འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལའང་སྟབས་བདླེ་པ་ོཞྱིག་འདུག་པར་དླེས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རླེད་སྙམ།།གཉྱིས་པ་དླེར་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོད་བསྐུལ་དླེ་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དང་བང་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་ཟབ་སོང་དླེ་གཞུང་འབླེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་མ་གཞྱི་ད་གྱིན་བཀའ་
གནང་སོང་ལ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ Video Clip ཞྱིག་བཟསོ་གནང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟླེ་སནོ་
མའང་དླེ་ག་རང་རླེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་བཞླེད་གནང་རོགས་གནང་།།ང་རང་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་མཇལ་
དུས་དང་བང་དཔྱ་ཁྲལ་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་རྱིན་ཐང་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགླེལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་འབོར་གངས་ ༣༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་
མཆགོ་གྱིས་མཁླེན་གསལ་རླེད། དཔྱ་ཁྲལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་གནང་གྱི་ཡོད་མླེད་དླེ་ངས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་
མྱི་མང་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆླེན་པོ་བསླེབས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་མྱི་མང་གྱིས་དཔྱ་ཁྲལ་དླེའྱི་རྱིན་ཐང་དང་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ག་ོརོགས་དླེ་ཙམ་མཁླེན་གྱི་ཡོད་དམ། དླེར་བརླེན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་། མཐུན་འགྱུར་གཅྱིག་ད་ལྟ་ Online payment དླེ་མགོགས་པ་ོབསྐྲུན་
གནང་རྒྱུ་དང། མཐུན་འགྱུར་གཉྱིས་པ་དླེ་ཟབ་སངོ་འདྱི་དང་། གསུམ་པ་དླེར་ད་ལྟ་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ད་དུང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང་མླེད་ཀང་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་གནང་རགོས་གནང་། བཞྱི་པ་དླེར་ད་དུང་དང་བང་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་དླེབ་དླེའྱི་ཐགོ་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལའང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་དཔྱ་ཁྲལ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་
ཞྱིག་བཟོས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལ་ོའགའ་ཤས་མྱི་ཕུལ་བ་དང་འོས་འདླེམས་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕླེབས་དུས་ Visa ཐོག་ལའང་ཁླེ་ཕན་ལླེན་པ་སོགས་ཡོང་
དུས། དླེར་ངླེས་པར་དུ་སྱིག་ལམ་ཞྱིག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་བཞླེད་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
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