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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་བསྡུས་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་

ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་བགྲ་ོགླེང་མུ་མཐུད། 
༡༌༌༌༦༣ 

༢ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ 
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། 

༦༣༌༌༌༨༠ 

༣ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ི
ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༢༤ པ། 

༨༡༌༌༌༩༢ 

༤ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། ༩༢༌༌༌༩༢ 
༥ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ི

ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་བསྐྱངས་ཏླེ་དགོས་འདྱི་
ཕླེབས་པ་ཁག་ལ་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད། 

༩༣༌༌༌༡༡༤ 

༦ དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་བསྡུས་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་
བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་བགྲ་ོགླེང་མུ་མཐུད། 

༡༡༤༌༌༌༡༢༥ 

༧ སངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ། ༡༢༥༌༌༌༡༢༦ 
༨ དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་བསྡུས་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་

བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་བགྲ་ོགླེང་མུ་མཐུད་བཅས། 
༡༢༦༌༌༌༡༣༥ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་གནང་བཞྱིན་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་
གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་བས་པ་ཆ་ཚང་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་
སྦྲགས། བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་དླེ་ཡང་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་འདྱི་ཐླེངས་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་བཀླག་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། ཧ་
ཅང་གྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོདླེ་འདྲ་བྱུང་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འདྲྱི་འདོད་པའྱི་དྲྱི་བ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སྔོན་ལ་དྲྱིས་ཚར་སོང་བས་བསྐྱར་ཟློས་བླེད་ཀྱི་མྱིན། དྲྱི་བ་འདྲྱི་འདོད་པ་གཅྱིག་དླེ་ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་གསལ་ ༡་
༡༤ དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་སྐོར་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་མང་པ་ོདྲྱིས་ཚར་སངོ་། མང་པ་ོའདྲྱི་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་
ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ཡུ་རབོ་ཐད་ནས། གུས་པ་ཡུ་རབོ་ལ་ཁྱུག་ཙམ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། འབྲླེལ་ཡདོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་རླེ་
གསུང་གྱི་འདུག་ཟླེར་ན། ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཕོགས་ལ་ད་ལྟ་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་གསར་བཟ་ོབ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོ
འདུག་ཟླེར། སྱིར་བཏང་སྐོར་བསྐྱདོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་རླེད། ཟླ་བ་གཅྱིག་ཡོད་དང་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ཡོད་ངས་ད་ལྟ་ཏན་ཏན་དྲན་
གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཐླེངས་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་གསར་བཟ་ོབ་
རྒྱུར་ཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོཡོད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག 

སྱིར་བཏང་ནོར་བཅོས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ས་རླེད་དླེ། མྱི་ཁ་ཤས་ལ་ནོར་བཅོས་ཐླེངས་མ་ཚར་ ༡༡ དླེ་འདྲ་བཟོས་འདུག ནོར་
བཅོས་འདྱི་གང་འདྲ་རླེད་ཅླེས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་ཡོང་དུས། ད་ོབདག་སོ་སོས་ནོར་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དླེབ་བཟ་ོམཁན་སླེབ་ཡོང་དུས་ཁོང་ཚ་ོདཔླེར་ན་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་དང་ཡང་ན་ཟླ་བ་གཅྱིག ག་དུས་སྐརོ་བསྐྱདོ་བསླེབས་ཀྱི་ཡོད་
ན། ཚར་གཅྱིག་དླེའྱི་ནང་ལ་བསད་རྒྱུ་ཡང་ཞོགས་པར་བསླེབས་ནས་དགོང་མོ་བར་སོད་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རླེད། ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་
གཉྱིས་བསད་ནས་ལོག་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་རླེད། ཡུ་རོབ་ལ་མང་ཆླེ་ཤོས་ལས་ཀ་ལས་མཁན་ཡྱིན་དུས་མཚམས་རླེ་བཟ་ོརྒྱུ་རག་མ་
རག་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་། ནརོ་བཅོས་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུའང་མཚམས་རླེ་མྱིང་དང་། སྐྱླེས་ལ་ོསྐྱླེས་ཚེས་འདྱི་ཚ་ོབཟ་ོམཁན་ཁ་ོརང་
ཚོས་ནོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟླེར། དཔླེར་ན། ད་ལྟ་མྱིང་ཏོག་ཙམ་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་དླེ་ནོར་བཅོས་བས་ཚར་ནས་སླེབ་ཡོང་དུས་ནོར་
འཁྲུལ་ཡང་བསྐྱར་བཟསོ་ཏླེ་སྐྱླེས་ལ་ོསྐྱླེས་ཚེས་ནོར་བ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅླེས་མྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ང་ལ་ལབ་བྱུང་། ནརོ་བཞག་ནརོ་
བཞག་ལབ་ནས་ཁོང་གྱིས་ཐླེངས་མ་ ༡༡ བཟ་ོབཅོས་གནང་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ག་རླེ་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་ཟླེར་ན། དང་
བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་བཟ་ོབ་གང་ཞྱིག་ལ་དླེ་ཙམ་གྱིས་ཚགས་ཚུད་པ་ོམླེད་པ་དང་། ལས་ཀ་ལས་མཁན་དླེ་ཡང་ཟླ་བ་གཅྱིག་
དང་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ག་དུས་སྐོར་བསྐྱོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། དླེའྱི་སྐབས་སུ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ཧྱིལ་པ་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རླེད། དླེ་
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འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་འདྱི་ཚ་ོཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་བ་དང་། ནོར་བཅོས་ཡང་བསྐྱར་བཟ་ོམ་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡང་པ་ོ
འདུག ནརོ་བཅོས་ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་ཚར་ ༡༡ ལ་སོགས་པའྱི་གངས་ཀ་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་ན། ངས་ཡག་པ་ོམཐོང་མ་
བྱུང་། གཅྱིག་དླེ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་ནས་གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དླེར་ཡང་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སན་ཞུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཕུལ་འདུག འདྱི་ལའང་ཆ་རླེན་དླེ་ད་ལྟ་
གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་གྱིས་གསུངས་སོང་སླེ། གསུངས་བསད་པ་དླེའྱི་ཆ་རླེན་ཆ་ཚང་ཚང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ང་ལ་གསལ་
བཤད་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འདུག་སླེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་ད་ོབདག་ཁ་ཤས་ལ་ཆ་རླེན་གཅྱིག་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག་གཉྱིས་ཚང་གྱི་མྱི་
འདུག་ཟླེར་ནས། མདོར་ན་གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུར་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་འདྱི་
ཚོར་གསར་པ་བཟོ་དགོས་ན། ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་བཀའ་བློན་གྱིས་གསུང་རྒྱུར་ང་ཚོས་དཔྱ་ཁྲལ་བླང་རྒྱུ་དླེ་དབུས་དང་མྱི་མང་
གཉྱིས་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲླེལ་མཐུད་བ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོརླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརླེད་སམ། ཡྱིན་
ནའང་དབུས་ཟླེར་རྒྱུ་དང་གཞུང་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་ཚ་ོཡང་དླེང་སང་ཁ་ཤཤས་ཀྱིས་གཞུང་ལབ་མྱི་ཆོག་ཅླེས་ཤཤོད་མདོག་ཁ་པོ་རླེད་དླེ། 
གང་ལྟར་གཞུང་དང་མྱི་མང་གཉྱིས་དབར་འབྲླེལ་ཐུག་བླེད་པར་རང་བཙན་ལག་དླེབ་ཟླེར་ནའང་འདྲ། དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ཟླེར་
ནའང་འདྲ། དླེབ་ལྗང་ཁུ་ཟླེར་ནའང་འདྲ། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་འདྱི་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ལ་ཕར་ཚུར་ག་རླེ་བས་ན་གཅྱིག་བླེད་
དགསོ་ས་རླེད་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་། 

གཉྱིས་པའྱི་ཆ་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཟླེར་ན། སྱིར་བཏང་བས་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་འདྱི་གཞུང་འབྲླེལ་དང་གཞུང་འབྲླེལ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་རླེད། སླེར་རླེད། གང་ལྟར་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་སོང་མོ་མང་པོ་གཅྱིག་སོང་གྱི་འདུག འདྱིར་ཆག་ཡང་བླེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཡར་སྤར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཤོད་ཀྱི་འདུག་མོད། འདྱི་ངས་ཆོབ་ཚ་བོ་གཅྱིག་
མཐངོ་བྱུང་། འདྱི་ཡག་པ་ོམཐངོ་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་འདྱི་ཚའོྱི་དཔལ་འབོར་སྔནོ་མ་དང་བསྡུར་
བ་ཡྱིན་ན་དླེང་སང་ཅུང་ཙམ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པར་ཡོད་མཁན་ཚ་ོདང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོའྱི་འཚོ་བའྱི་མཐུན་རླེན་དང་། དཔལ་འབོར་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་དྲན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ག་རླེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་ཟླེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་འདྱིར་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་ཆ་ནས་མར་ཆག་ཡང་བླེད་མཁན་ཡང་
བསླེབས་ཀྱི་འདུག་སླེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡར་སྤར་དགོས་ས་རླེད་དྲན་གྱི་ཡོད། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་སྱིར་བཏང་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ནས་དགོངས་གཞྱི་དླེ་འདྲ་ཡོད་ཀྱི་རླེད་དླེ། ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱི་ཚོར་ལག་ལླེན་ཚད་ལྡན་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་སམ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྔོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདླེས་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དླེ་སྔ་གསུངས་པ་
ལྟར་དླེ་རྱིང་ཡང་གླེང་བ་འདྱི་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ། གོང་དུ་ལན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་འོག་གབས་སྱིག་གྱི་ཡོད། ཨ་རྱི་ཁུལ་
ཚང་མར་སླེབ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཨ་རྱིའྱི་ས་ཁུལ་གཅྱིག་ཡུ་རབོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཅྱིག་ལ་ཚོད་ལྟ་འག་ོརྒྱུ་འདྱི་ད་
ལོའ་ིརྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཟབ་སོང་དགོས་ཀྱི་འདུག བརྙན་ཐུང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་འདྱིར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བརྙན་ཐུང་གཅྱིག་བཟོས་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་དང་བླང་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དླེབ་འབུལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། དླེ་བཞྱིན་དངུལ་འདྱི་གང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡདོ་པ། དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་བདོ་སྐད་
ནང་ལ་བཤད། འོག་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་བྲྱིས་པ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ཁྱབ་བསགས་བླེད་པའྱི་རླེ་བ་དང་། དླེ་དང་
ཕགོས་མཚུངས་ཕར་གཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི་ཚ་ོསླེམས་ལ་འཇོག་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་བཞྱིན་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར་དླེ། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛནི་ལམ་སནོ་
གཞྱིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་འབྲླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་ཚང་མར་
བཀོད་མངགས་ནན་པ་ོབས་ནས་གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དླེ་སྔ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་མགོགས་སུ་བཏང་བའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོད། ད་
དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆད་པ་ཡོད་ན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆོག་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་
ཕགོས་མཚུངས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དླེས་ལས་བསམོས་སྱི་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ངས་ཚང་མའྱི་
ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་གསར་བཟ་ོདང་ནོར་བཅོས་སྐབས་སུ་སྐུ་ངལ་འདུག་གསུང་
རྒྱུ་འདྱི། ཡུ་རོབ་ས་ཆ་མྱི་འདྲ་བར་གནས་སངས་མྱི་འདྲ་བ་རླེད། ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་ཨྱིན་ལླེན་ England དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སླེལ་ཇམ་ Belgium དོན་གཅོད་དང་། ཧྥ་རན་སྱི་ France འབྲླེལ་མཐུད་ཁྱབ་ཁོངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་བཞྱིན་སུད་སྱི་ Swiss དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་བཅས། འདྱི་ཚ་ོཚང་མར་ས་ོསོའ་ིལས་ཁུངས་ཀྱི་བླེད་སངས་མྱི་འདྲ་བ་
དང་གནས་སངས་མྱི་འདྲ་བ་ཏོག་ཙམ་མ་གཏགོས། ར་བའྱི་སམོ་གཞྱི་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་རླེད། ནརོ་བཅོས་དང་གསར་བཟ་ོཡྱིན་
རྒྱུ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རླེད། དཔླེར་ན་བླེལ་ཇམ་ Belgium ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ Belgium ཁུལ་ལ་བྱི་ར་སྱིལ་ 
Brussels ལ་བོད་པ་བཞུགས་སའྱི་ས་ཆ་མང་པ་ོནས་གཅྱིག་ལ་འཛོམས་ཡོད་དུས། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་ཆླེད་
མངགས་འཁྲུངས་སྐར་དླེ་འདྲ་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་སར་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་ Paris ལ་འཁྲུངས་སྐར་དང་། མང་གཙོ་
དུས་ཆླེན་སོགས་དུས་ཆླེན་ཆླེ་ཁག་ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་ཀྱིས་དླེར་གཏམ་བཤད་བ་རྒྱུ་སོགས་ཚང་མ་བས་
ནས། གཏམ་བཤད་ཚར་བ་དང་གཞས་ཞབས་བྲ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གཟྱིགས་པར་ཕག་རགོས་ཁ་ཤས་དང་ལྷན་དུ་དང་བླང་དཔྱ་
དངུལ་བཟ་ོརྒྱུར་མཐུན་སོར་ཚང་མ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 

ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས། རླེས་མ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་སོད་དགོས་སར་གཉྱིས་སོད་དགོས་པ། གཉྱིས་
སོད་དགོས་སར་གསུམ་སོད་དགོས་པ། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་ཀྱིན་བླེད་ཀྱིན་སྒྲུབ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་ཕོགས་
མཚུངས་པའྱི་ལག་དླེབ་གསར་པ་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་སྔོན་འག་ོཡྱི་ཆ་རླེན་ཚང་དགོས་པ་ཚང་མ་དཔླེ་གསལ་པོ་རླེད། ཕ་མ་གང་
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རུང་བོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་རླེན་ཚང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔང་རྟགས་གཉྱིས་དགོས་པ་དླེ་སྐྱླེས་ལོ་སྐྱླེས་ཚེས་དང་། ཕ་གྱིའྱི་
ཡུལ་མྱིའྱི་ལག་འཁྱླེར། དླེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་པ་དླེ་འདྲ་ཡོད་ན་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཞྱིབ་
འཇུག་བླེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་གལ་སྱིད་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ང་ཚོར་དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེང་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་དུས་ཚོད་མ་
འདང་ནས་འགླེངས་ཤོག་ས་ོསོས་བཀང་། མྱི་གཞན་ལ་དངུལ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་མཁན་དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་སྐབས་
སུ་ཏན་ཏན་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད། ད་ོབདག་གྱིས་འགླེངས་ཤོག་ནང་ལ་བཀང་ནས་ནོར་མླེད་པ་དང་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་
ནས་ནོར་ཡྱིན་ཚེ། དླེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བཟ་ོབཅོས་བླེད་ཆོག་གྱི་རླེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། གསར་བཟ་ོདང་འདྱི་ཚ་ོཚང་མར་ས་ོསོའ་ིཆ་རླེན་དླེ་རྱིང་ངས་གང་ཞུས་པ་ཚང་མ་
ཚང་ཡོད་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྐབས་གཅྱིག་ལ་འགླེངས་ཤོག་གསར་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ནོར་བཅོས་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། བཀང་བའྱི་རླེས་སུ་འདྱིར་འབོར་ཚར་བ་དང་འདྱི་ནས་ཕར་དྲྱི་བ་དྲྱི་ཡྱི་རླེད། དྲྱི་བ་འདྲྱི་དུས་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་དྲྱི་
ཡྱི་རླེད། དོན་གཅོད་ཀྱིས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་དྲྱི་བ་འདྲྱི་སྐབས་ད་ོབདག་གྱིས་ལན་སྐྱོན་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་འགོར་གྱི་
འདུག དླེ་འདྲའྱི་དབར་ལ་ག་ོནརོ་ཐླེབས་ནས་མཚམས་རླེར་དྲྱི་བ་ཆུང་ཙག་དླེ་འདྲ་རླེད། ཕ་ཡུལ་དླེ་འདྲ་ལའང་ལན་མ་ཐླེབས་པ་དླེ་
འདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུ་ག་རླེ་འདུག་དླེའྱི་ཕོགས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་སྤར་ཆ་དང་གཅགོ་ཕྲྱིའྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་
དླེའྱི་མཐུན་པ་བླེད་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སྔནོ་དུ་ངས་དགོངས་སླེལ་དང་སྦྲགས་
ནས་སུད་སྱི་ Swiss ཡྱི་རྱིས་གཞྱི་དླེ་སྱིར་བཏང་སུད་སྱི་ Swissཤམྱི་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ཕོན་ཆླེན་པོ་
ཡག་པ་ོསྡུད་ཀྱི་ཡོད་པ་དླེར། དླེ་སྔ་ཡང་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། དླེ་རྱིང་ཡང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྔནོ་དུ་ངས་ག་ོ
ནོར་ཏོག་ཙམ་ཐླེབས་སོང་འདུག སུད་སྱིའྱི་ Swiss བོད་རྱིགས་མྱི་མང་གྱི་སྱི་མཐུན་དང་། དླེའྱི་འོག་ལ་ཚོགས་ཆུང། ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་བ་རྒྱུར་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་དགོས་པ་སྔོན་འག་ོཡྱི་ཆ་རླེན་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་
དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་བཟ་ོརྒྱུ་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་མྱི་བ་རྒྱུ་དླེ་ཆ་རླེན་གཙ་ོབ་ོརླེད་མྱི་འདུག ཆ་
རླེན་གཙ་ོབོ་དླེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་བླེད་པར་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དགོས་པ་རླེད། འཇར་མྱི་ནྱིའྱི་ Germany 
ཁུལ་ལ་ག་རླེ་གསུངས་ཡོད་དང་མླེད་འདྱི་རླེས་སུ་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཞུ་ཆོག་གྱི་རླེད། འདྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་བས་
ནས། ད་ལྟ་ངས་ནོར་བ་དང་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དླེ་འདྱིར་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུར་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་མྱི་
མང། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ས་ོསོའ་ིཚོགས་མྱིར་འཛུལ་བར་བླེད་པར་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་དགོས་པ་དླེ་སྔོན་འགོ་ཡྱི་
ཆ་རླེན་ཆགས་ཡོད། དླེ་ནརོ་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསླེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསླེལ་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་
བསྡུས་སྐོར་ལ་མང་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཡར་རྒྱས་
ཀྱི་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་མཇལ་རྒྱུ་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་བློན་དབུས་པའྱི་དྲུང་ཆླེ་དང་། དླེ་བཞྱིན་འབྲླེལ་ཡོད་ཀྱི་སླེ་ཚན་
ཁག་གྱི་འགན་འཛནི་དང་ལས་བླེད་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚའོྱི་ལས་དནོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་
གཞྱི་ར་གལ་ཆླེ་ཤོས་དླེ། དླེ་རྱིང་ཁ་སང་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་དླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་འདྱི་ཚ་ོཚགས་ཚུད་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆླེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་
ཤུགས་བརྒྱབས་གནང་བ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆླེ་
བ་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་དབུས་ལས་ཚང་མས་
འབད་བརནོ་མང་པ་ོགནང་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཉླེ་བའྱི་ཆར་འབྲླེལ་ཡོད་སླེ་ཚན་གྱི་ལས་བླེད་རྣམ་པ་བང་ཨ་རྱིའྱི་ས་ཆར་
བསྐྱོད་ནས་ལས་དོན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གོ་སོང་ལ། དླེ་རྱིང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་
མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚ་ོཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་གཙོ་བོ་དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ ༼ག༽ པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ། འཚོ་རྟླེན་རོགས་སྐྱོར་ལས་
གཞྱིའྱི་འོག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་བོད་མྱི་སུད་ཚོང་བ་དགོས་ངླེས་ཆ་རླེན་ཚང་མཁན་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༨ ཟླེར་བ་འདྱི། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་
དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་འཚ་ོརྟླེན་གཙ་ོབོ་གཅྱིག་དགུན་ཚོང་རླེད། དླེ་བཞྱིན། དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ལས་རྱིགས་ཁག་མང་པ་ོགཅྱིག་ལ་བུན་གཏངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་རགོས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
དླེ་ཚ་ོཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདླེ་ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ལས་དནོ་འདྱི་དང་འབྲླེལ་ནས་ཞུ་
ས་དླེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་མཆོག་ལ་མ་ཞུ་ཐབས་མླེད་ཀྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་རླེད་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དླེ་ག་རླེ་
ཡྱིན་ཟླེར་ན། ར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་དགུན་ཚངོ་ཚགོས་པ་དང་དླེའྱི་སྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེའྱི་ཐགོ་
ལ་ས་གནས་ས་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲླེལ་གྱིས་ཕོགས་བསྐྱདོ་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་ཡོད་པ་
རླེད། ང་ཚ་ོའགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ཚོར་བ་ཆླེན་པ་ོདང་། སྐད་ཤུགས་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་ལ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། དླེའྱི་རླེས་ལ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་ལ་སོད་མཁན་ནང་ནས། སུད་ཊར་ཚོང་
པའྱི་ཚོགས་མྱི་དླེ་འདྲས་ཀང་ཚོར་བ་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱིས་དླེ་འདྲ་
གཅྱིག་ཟླེར་ཀྱི་འདུག་ལ་སོགས་པ། མྱི་མང་པ་ོཅྱི་མྱི་ཤླེས་ཏླེ། གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་གྱིས་ལབ་མཁན་བྱུང་སོང་ཞླེས་དླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་རོག་རོག་ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སུད་ཊར་ཚོང་པ་དླེ་ཚོས་ལོ་འདྱིའྱི་ལོ་ཐོག་ལ་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད་ས་རླེད། ཡོད་ས་རླེད་ཟླེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རླེད་ཅླེ་ན། ང་
དླེང་སང་ར་རམ་ས་ལར་སོད་ཀྱི་མླེད་དུས་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་དུས་ནས་དུས་སུ་མ་ཤླེས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག གང་ལྟར་དླེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ས་གནས་སུ་སྐད་ཆ་འཆད་མཁན་དླེ་ཚོའྱི་སྐད་ཆ་ཇྱི་
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མ་ཇྱི་བཞྱིན་བཤད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ང་ལ་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་མོང་ཚོར་གང་ཡང་མླེད་དུས་བཤད་ཤླེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སླེ། 
ཁོང་རང་ཚོས་གསུང་རྒྱུར། ཁོང་ཚོས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་བ་རྒྱུ་དླེ་ལ། དབུས་ཀྱི་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ཚོགས་པ་དླེ་དང་། དླེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་ག་རླེ་ཡོང་བ་དླེ་ཤ་ཁུ་ཤ་འཐྱིམ་བ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་དང་གསལ་
བསགས་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ཀང་དླེ་ག་རང་བས་ནས་ཞལ་འདླེབས་ཕུལ་བར་སོགས་ཀྱི་གནས་སངས་དླེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བའྱི་རླེས་ལ་དངུལ་ལྷག་སརོ་མ་ོའབུམ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དླེ་རྒྱུན་ལས་
རྣམ་པར་ག་ོབསྡུར་མ་བས་ནས། སུད་ཊར་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོདླེས་སླེར་འབྲླེལ་གྱི་ཆ་ནས། འབྲླེལ་ཡོད་དླེ་འདྲ་ལ་ཁངོ་ཚོས་
ཚགི་གཅྱིག་བླེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་འདུག ངས་རྒྱ་གར་སྐད་ཡག་པ་ོཤླེས་ཀྱི་མླེད་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལབ་སངས་ཤླེས་མྱིན་ཧ་མྱི་ག་ོསླེ། 
ཁོང་རང་ཚོས་ལབ་སངས་ལ་ས་མདངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ལབ་སོང་། ཡྱིན་མྱིན་ངས་མྱི་ཤླེས་ भाईཤबन्द ुནས་གནང་བཞག་འདུག 
དླེར་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་གཟྱིགས་རྟགོ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར། 

ད་དུང་སྐབས་དླེར་ཁོང་ཚོས་གསུང་རྒྱུར་བས་ན། ལམ་ལྷོང་ཡག་པ་ོམ་བྱུང་བའྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
ཆླེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཁ་མཆུ་ཨང་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པ་ཆགས་སྱིད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུང་མཁན་དླེ་འདྲའང་བྱུང་སོང་། དླེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་བྲྱིས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་དླེ་སླེབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་གནས་སངས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་དླེའྱི་ཐོག་ནས། སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་
སྡུག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་དང་པ་ོའཛུགས་དུས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲླེལ་བ་བས་ནས་རགོས་སྐྱོར་གནང་སླེ་བཙུགས་
བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་གནས་སངས་ག་རླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དངོས་
གནས་རླེད་བསད་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་དླེ་རྱིང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་
རོགས་གནང། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་འག་ོའཁྲྱིད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དླེ་འདྲ་བཤད་བྱུང་། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཆ་
ཤས་བླང་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ཞྭ་སབ་པ་མཆོག་གྱིས་བརམས་པ་དླེ་རྒྱ་གར་སྐད་ནང་དླེབ་གཟུགས་སུ་བཀདོ་ཟྱིན་
པ་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ནས་དཔླེ་མཛོད་ཁང་མང་པ་ོགཅྱིག་ལ་བགོ་འགླེམས་གནང་ཐུབ་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་དུང་རྒྱ་
གར་སྐད་རྒྱག་མཁན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འགླེམས་སྤླེལ་བ་རྒྱུ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་པར་སྐྲུན་གནང་ནས་ར་བའྱི་མྱི་སླེར་
གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་གནང་ན་དགླེ་མཚན་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་རླེད། རྒྱ་
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གར་གྱི་དཔླེ་མཛོད་ཁང་རླེད། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་འགླེམས་སྤླེལ་གནང་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོའདུག དླེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་འདྱི་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དླེར་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་འབོད་བསྐུལ་
གསོལ་འདླེབས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར། བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་
གཞུང་འབྲླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཙན་གཡླེམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། དླེར་ཁ་ཡ་བླེད་སངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གཅྱིག་བསྱིགས་གནང་ཡོད་པ། དླེ་ཚ་ོད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་དླེ་ཚ་ོའགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གྱི་
གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྲླེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐབས་སུ་སྱིམ་ལའྱི་ས་ཁུལ་ལ་ན་ཆུང་ལ་ོབཅུ་ཡྱིན་
པ་གཅྱིག་ལ་བཙན་གཡླེམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་དླེར་འགླེལ་བཤད་གནང་སངས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་
གཅྱིག་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གྱི་ཚན་པ་འདྱི་དཔལ་འབརོ་ནང་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དླེ་
འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ལྷག་ཡོང་དུས། གནས་ཚུལ་དླེར་འགླེལ་བརོད་གནང་མཁན་དང་འབྲླེལ་བ་གནང་མཁན། ཕག་འཆང་མཁན་
ནང་སྱིད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཆགས་དུས། བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་
བཙན་གཡླེམ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚོར་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་
ཚན་པའྱི་སླེ་ཚན་འདྱི་ཚོ་ལའང་། ལམ་སོན་ཡྱིག་ཆ་ཁ་གསལ་ཞྱིག་ངླེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་བཀའ་ཤག་ཐུན་མོང་གྱི་
འགན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

ར་བའྱི་བཙན་གཡླེམ་ཞླེས་པ་འདྱི་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་བཀའ་གནང་སོང་། 
བཙན་གཡླེམ་ཞླེས་པ་འདྱི་བུད་མླེད་གཅྱིག་པོར་མ་ཡྱིན་པར་ན་ཆུང་བུ་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གནས་བབས་མང་པ་ོགཅྱིག་
ལ་མངོན་པར་གསལ་བ་དང་མངོན་པར་མ་གསལ་པའྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་དླེ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཇླེ་གསལ་ཇླེ་
གསལ་འག་ོབཞྱིན་འདུག་ཅླེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སླེམས་འཚབ་དང་། ཧང་ལས་ཧང་སང་བས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ་པ་
རླེད། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འབྲླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་གོགས་མོའ་ིཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཕག་དླེབ་
གཅྱིག་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ག་ོརྒྱུ་འདུག དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད། གནས་ཚུལ་
འདྱི་ཚོར་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནས་གལ་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་ཀྱིས་བ་ལམ་བླེད་བདླེ་གཅྱིག་ཏན་ཏན་
གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ངས་འབདོ་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གྱི་ལས་འཆར་ཚན་པ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོད་པའྱི་ཁོང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཚན་པ་འདྱི་དངོས་གནས་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོགཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཟུང་དྲུང་
གྱི་གནས་རྱིམ་ཡོད་པའྱི་འགན་འཛིན་ཞྱིག་ངླེས་པར་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་སང་སྔོན་མ་རོགས་བསྐྱོར་གྱི་ཨང་གངས་ Helpline number བཟོའ་ིཡྱིན་ལབ་པ་ཞྱིག་
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དྲན་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་བཀོད་ནས་སུ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་གསང་ཐོག་ནས་ཞུ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་པ་ཞྱིག་
དང་། འདྱི་ཚརོ་ཁ་ཡ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དླེས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དླེར་ཚང་
མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏླེ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་སྦྲགས་ནས་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུའྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མླེད་པ་ཡྱིན་སབས། 
ད་དུང་འབད་བརོན་ལྷོས་མླེད་ཞུ་ཆོག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལས་དོན་གཉྱིས་པ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སུད་ཚོང་
དབུས་ཀྱི་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱིས་༸སྐུ་མདུན་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་པ་དླེ་བདླེན་པ་རླེད། བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་དླེ་
དང་འབྲླེལ་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕོགས་ཕླེབས་གནང་ནས་གསར་འགོད་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
བརྒྱུད་ནས། བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་འབོར་བྱུང་། ང་ཚོས་ལན་དླེ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་
ཡར་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ལན་དླེ་ཕོགས་བསྱིགས་བས་ནས་མར་རྒྱུན་ལས་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་རྒྱུ་དླེ་ལྷག་བསད་པ་མ་
གཏོགས་གཞན་ག་སྱིག་བས་ནས་ཕུལ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་ཡྱི་གླེ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཤླེས་རྟོག་གང་ཡང་མླེད། སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་དླེ་སྔོན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་
འགྱུར་འོག་ནས་བཙུགས་པ་དླེ་བདླེན་པ་རླེད། སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱིས་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་ཏླེ་དངུལ་ལྷག་མའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་
འཛུགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཁ་སང་སྔོན་ནས་ངས་བཀའ་ལན་ནང་ལ་ཞུས་པ་
བཞྱིན་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། དླེ་རྱིང་འདྱིར་སར་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསླེབས་པར་བརྟླེན། སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་
དབུས་ཀྱི་ཚགོས་གཙརོ་འབྲླེལ་བ་བས་ནས་གོས་ཚོགས་མ་གོལ་སྔོན་ལ་ལན་འབུལ་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དླེས། ཞྭ་སབ་པའྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཧྱིན་བསྒྱུར་
དླེར་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་སོབ་གྲྭ་ཆླེ་ཁག་ལ་འགླེམས་སྤླེལ་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ང་
ཚསོ་གནས་བབས་ལ་བལྟས་ནས་གང་འདྲ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ཡྱིག་གྱི་མ་ཟྱིན་ཨ་མ་དླེ་ཡང་དཔར་རྒྱག་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་འདྱི། ད་
ལོའ་ིདངུལ་བརྱིས་ད་ལྟ་གསར་པ་བསླེབ་རྒྱུ་རླེད། དླེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་འབྲླེལ་ཡོད་ཞྭ་སབ་པའྱི་སས་དང་སས་མོར་དགོངས་
སྐོར་ཞུས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་བང་སྱིག་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
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དླེ་ནས་དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་དླེར། འག་ོབཞྱིན་པ། ད་ལྟའྱི་རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ། ད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་
གནང་བ་དླེ། རྱིས་འག་ོཡོད་པ་རླེད། ཡོད་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་འབྲླེལ་ཡོད་སྱིག་འཛུགས་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཏླེ། སྔོན་འགོ་
ཡྱི་ཆ་རླེན་དང་། ཕན་ཚུན་གཉྱིས་མོས་ཀྱིས་ཆོད་གན་འཇོག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་སྔོན་འག་ོཚང་མ་བརམས་ཚར་བ་ཡྱིན། སྔོན་འག་ོ
ཡྱི་བ་ན་ཚང་མ་བརམས་ཚར་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ Helpline ཟླེར་བའྱི་ཨང་གངས་དླེ་ངས་ད་ལྟ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག་སླེ། གང་ལྟར་
ལས་འག་ོབཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཙུགས་ཚར་ནས་མ་འངོས་པར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་འཕྲད་
པ་ཡྱིན་ན་འབྲླེལ་ཡོད་ད་ོབདག་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ས་ཡོད་པ་གཅྱིག་ང་ཚོས་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱུའྱི་བང་བསྱིགས་ནས་དམྱིགས་
ཡུལ་ཡང་དླེ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས། དླེ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་འག་ོསངས་མང་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འོངས་པར་དམ་དནོ་བླེད་ཆགོ་པ་ཞུ། ལས་འག་ོབརམས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ལ་ཀ་ཁ་ག་ང་
བས་ནས་བཀླག་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་ཡང་མླེད་དླེ། ལས་འག་ོབཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཚན་པ་ཁག་གྱི་ལས་བླེད་
ཏན་ཏན་རླེད་གནས་སྤོས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཆོས་ཉྱིླེད་རླེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚན་པའྱི་འགན་
འཛིན་རྒན་པ་གཅྱིག་དགོས་གསུང་རྒྱུ་དླེ་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
བསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་དགོས་འདུག་བསམ་པ་བསམ་བློའ་ིནང་མང་པ་ོབང་བསྱིགས་པ་ཡྱིན། སྐབས་རླེར་སླེམས་ནང་
བསམ་པ་བཞྱིན་རག་མྱི་རག་གྱི་གནས་སངས་ཡངོ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུད་མླེད་ནུས་སབོས་ཀྱི་ཚན་པ་འདྱི་ཚན་པ་ཙམ་མ་ཟད་
མ་འོངས་པར་རྒྱ་ཆླེ་རུ་དང་ཡག་ཏུ་གཏོང་བར་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུར་དམ་དནོ་བླེད་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙན་གཡླེམ་གྱི་ཐོག་ལ་བུད་མླེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་བཙན་གཡླེམ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་རྩུབ་པ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ་
བཟདོ་བསན་ཀླད་ཀོར་ཡྱིན་པ་འདྱི་གསོ་ཚོགས་སྔ་ཕྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་ཚར་བ་རླེད། ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཟད་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་ནང་ལ་ཧ་
ཅང་གྱིས་གསལ་པརོ་བྲྱིས་ཡོད་པས། དླེ་རྱིང་འདྱིར་གླེང་པ་ཡྱིན་སབས། སར་ཡང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་སན་སླེང་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ོབསྡུར་བཀར་སྐོར་ལམ་སོན་ཞུས་ནས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་མང་ཚོགས་ཚང་མར་
སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལག་བསར་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་སནོ་འབུལ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག དླེར་ཐུགས་རླེ་
ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོགཅྱིག་གསལ་ཁ་ཆགས་སོང་བས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་དུ་འག་ོམྱི་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་བུད་མླེད་ནུས་
སོབས་གོང་སྤླེལ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ག་ཚོད་རྒྱས་རྒྱས། ག་ཚོད་ཡག་ཡག་གཅྱིག་
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གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཇྱིག་རྟླེན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་
པར་བས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དླེ་བུད་མླེད་ཚ་ོཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་པའྱི་ཡང་སྱིད་འཁྲུངས་
པ་བླེད་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་དླེའང་བུད་མླེད་རྣམས་པ་ཚོར་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིར་ང་ཚ་ོསྐྱླེས་པ་ཚོས་འགན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་མ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱི་རྱིགས་
ཀྱི་མྱི་འབོར་འཕླེལ་རྒྱས་འདྱི་ཡང་བུད་མླེད་རྣམས་པ་ཚོས་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དླེ་འདྲའྱི་ལས་འགན་ང་ཚོ་སྐྱླེས་པའྱི་
ངསོ་ནས་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་བུད་མླེད་རྣམས་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་སབས། བུད་མླེད་རྣམས་པར་ཆླེ་
མཐོང་དང་། ད་ལྟའྱི་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ག་ཚོད་རྒྱས་རྒྱས། ག་ཚོད་གཟབ་གཟབ། ག་ཚོད་ཡག་
ཡག་གཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 དླེ་ནས་ཕོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་ད་ལྟ་དང་བླང་དཔྱ་ཁྲལ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་མཁྱླེན་རྟགོ་ཆླེད་དུ་འདྱི་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
ད་ལྟ་སུད་སྱི་ནང་ལ་སུད་སྱི་དང་ Liechtenstein བོད་རྱིགས་མྱི་མང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ ༢༥ ཡོད་
པ་རླེད། ཚོགས་ཆུང་ ༢༥ ནང་ལ་བོད་པ་རླེས་འབོར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་འཛུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན། 
ཚགོས་ཆུང་རྙྱིང་པ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༣ ནས་འག་ོབཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་། དཔླེར་ན། རྱི་ཀནོ་ Rikon རང་བདླེན་ཚགོས་
ཆུང་ལྟ་བུ། ཚོགས་ཆུང་རྙྱིང་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པ།ོ དཔལ་འབོར་ཡང་ཡག་པ་ོཡོད་སདོ་མཁན། སྱི་པའྱི་དནོ་
དུ་ག་རླེ་བླེད་དགོས་པ་རླེད་ཟླེར་ནའང་། ལགས་ས་ོཞླེས་ཞུ་སོད་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་མྱིག་དཔླེ་བལྟ་ས་དླེ་འདྲ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ནང་ནས་རྱི་ཀནོ་རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་འཛུལ་གྱི་
ཡྱིན་ཞླེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱླེད་རང་ཚོགས་ཆུང་དླེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་དླེར་ཚོགས་དངུལ་
སདོ་དགོས་པ་རླེད། ཚོགས་ཆུང་དླེར་དང་བླང་དཔྱ་ཁྲལ་མ་ཆད་པ་བས་ནས་འབུལ་དགོས་རླེད། ཚོགས་ཆུང་དླེའྱི་ནང་ལ་ོགཅྱིག་
ལ་ཉུང་ཐར་ཚགོས་འདུ་ ༤ ཚགོས་ཀྱི་རླེད། དླེར་ངླེས་པར་དུ་གཅར་དགསོ་པ་རླེད། ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ལས་འགོད་བརྒྱབ་པ་དླེར་
ངླེས་པར་དུ་མཉམ་ཞུགས་བླེད་དགོས་པ་རླེད། གལ་སྱིད་དླེར་མོས་མཐུན་ཡོད་ན། ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཤོག་ཅླེས་
བཀའ་མོལ་དླེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གསལ་བཤད་དླེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 

འདྱིའྱི་ཁླེ་ཕན་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་ཆུང་དླེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ 
༩ མན་ཕྲུག་གུ་དླེ་ཚོར་སོབ་ཡནོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། གཞས་སང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་དླེ་ཡང་རག་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་ལའང་ཕ་མ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ལོ་ལྟར་ས་ོའཁྱམ་གྱི་དོད་
གཅྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཚགོས་ཁང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྱི་ཀནོ་རང་བདླེན་ཚགོས་
ཆུང་གྱིས་སྔ་གཡར་བས་ནས་ཟླ་བ་ལ་སུད་སོར་ ༧༨༠ དང་། ལོ་གཅྱིག་ལ་ཚོགས་ཁང་དླེའྱི་ཆླེད་དུ་སུད་སོར་སོང་ཕྲག་ ༡༡ 
ནས་ ༡༢ བར་འག་ོསོང་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཛ་དྲག་གྱི་ང་ོརྒོལ་དླེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཆུང་
རང་གྱིས་སྱི་སོད་རླངས་འཁོར་གཡར་ནས། འག་ོསོང་བཏང་ནས། ཚོགས་ཆུང་དླེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཁླེ་ཕན་དླེ་ཚ་ོཕར་
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དང་བླང་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་བར་ཚོགས་ཆུང་དླེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་དགོས་པ་རླེད། དླེ་མླེད་ན་
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མྱིན་ཞླེས་པའྱི་ཆ་རླེན་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རླེད། ཚོགས་ཆུང་དླེའྱི་ནང་འཛུལ་འདོད་ཡོད་ན་ཆ་རླེན་དླེ་ཚ་ོབསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་
ནས་ཁླེ་ཕན་དླེ་ཚ་ོརག་གྱི་རླེད་ཅླེས། འདྱི་གཉྱིས་གོ་ནོར་མ་ཐླེབས་པའྱི་ཆླེད་དུ་དང་མཁྱླེན་རྟོག་ཆླེད་དུ་དླེ་འདྲ་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་། 

ཕོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་
མཆོག་ད་ལྟ་ཡུ་རོབ་ལུང་པ་ཁག་ ༤ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཕླེབས་ཐུབ་འདུག དླེའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་ཆ་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདུག དླེ་
བཀླགས་རླེས་འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་བ་དླེར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། དླེ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་གྱིན་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཡུ་རབོ་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོའདུག་གསུངས་སངོ་། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ད་
ལྟའྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་བཟུང་སླེ་སང་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༥།༦ ཡང་ན་ ༩ པའྱི་འགོ་སོད་ལ་ངླེས་པར་དུ་ཕླེབས་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་
གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ནུབ་ཕོགས་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་དང་བླང་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་དླེབ་དླེར་ཆླེ་མཐངོ་ཆླེ་རུ་ཆླེ་རུ་འག་ོབཞྱིན་འདུག འདས་པའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་
སྐྱབས་བཅོལ་གསར་པ་འཛུལ་མཁན་ལ་འདྲྱི་རད་ ༢། པ་ ༣། པ་གཏོང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱོད་བལ་ཡུལ་ནས་མ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་
ནས་མ་ཡྱིན་ཞླེས་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ནས་ངོས་སོར་ཡྱི་གླེ་ཁྱླེར་ཤོག་ཅླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ད་ལྟའྱི་བར་
དུ་སུ་ལའང་རག་མླེད་དུས། དླེ་རྱིང་ཁ་སང་ཉླེ་བའྱི་ཆར་ཁྱླེད་རང་བོད་པ་ཡྱིན་ཞླེས་པ་དང་། དང་བླང་དཔྱ་ཁྲལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་
ཁུངས་སྐྱླེལ་ར་འཕྲོད་ཀྱི་དཔང་རྟགས་ཡྱི་གླེ་འཁྱླེར་ཤོག་ཅླེས། འདྱི་ལྟར་བཀའ་གནང་མཁན་གྱི་གཞུང་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། ཕ་གྱིར་
དངོས་ཡོད་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་གྱི་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
བརྒྱུད་ནས་ཡར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་སང་ལོར་ཕར་ཕླེབས་རྒྱུར་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་བཞླེད་གནང་
རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཡླེ་ཤླེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཡླེ་ཤླེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ། བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་དང་
འབོད་བསྐུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཐོག་མ་དླེར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་མར་ལྟ་བའྱི་སྐབས་ལ་
རླེད། དླེ་བཞྱིན་དུ་ཟླ་བ་ ༦ ནང་ལ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་རླེད། ཐསོ་རྒྱུ་རླེད། མཐངོ་རྒྱུ་རླེད། 
གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་བཞག་ཅླེས་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེར་བརྟླེན། ཐགོ་
མར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། དླེ་བཞྱིན་འབྲླེལ་ཡོད་སླེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། དླེ་ནས་དྲུང་ཆླེ་
གཙོས་པའྱི་ལས་བླེད་ཡོངས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་དླེ་རྱིང་ལས་བསོམས་
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ནང་ལ་ལས་འཆར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག ཤླེས་ཡོན་རླེད། ནང་སྱིད་རླེད། འཕྲོད་བསླེན་སོགས་གང་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་
ཐུབ་པ་དླེ་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁོད་པ་བཞྱིན་སྱིན་བདག་ཁག་ཅྱིག གཙ་ོབོ་ PRM, USAID, FNF, La de TIBAT, 
IM, དླེ་བཞྱིན་ NED སོགས་ལ་དླེ་རྱིང་གྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཐླེབས་
རས་ལས་དནོ་འདྱི་ཚརོ་ག་ོསྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འབྲླེལ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་ོ
སོའ་ིངསོ་ནས་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་སོང་། བོད་མྱི་ཡར་རྒྱས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་ཀྱི་ལས་
གཞྱི། གོས་ཚོགས་བསྟུད་མར་འགླེལ་བརོད་གནང་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་དྲང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་
རྒྱབ་རྟླེན་གྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆླེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ར་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་དླེ་འདྲའྱི་
གཞྱི་རྒྱ་ཆླེ་བའྱི་དངུལ་འབོར་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་མར་མང་ཚོགས་ལ་གཡར་འགླེམ་བླེད་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲ་
ཧ་ལམ་བསམ་བློའ་ིནང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག དླེ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་
རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་བཞྱིན་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་རྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས། དྭང་ཞབས་པའྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་
མཐངོ་སདོ་ཀྱི་འདུགཤསྱིར་བཏང་ད་ལན་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་དྭང་ཞབས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་མྱིན་གྱི་ལས་འཆར་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གཙ་ོབ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་པའྱི་གཞོན་སྐྱླེས་ཤླེས་ཡནོ་ཅན། དླེ་བཞྱིན་དུ་སྒྱུ་རལ་
བ་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་དུ་འབྲླེལ་བ་མཐུད་ནས། སྱིག་འཛུགས་མཉམ་དུ་འབྲླེལ་བ་བཟ་ོཐུབ་པ། འཐབ་རོད་ལ་ངླེས་པ་རྙླེད་ཐུབ་པ། 
ང་ོཤླེས་ཐུབ་པ། ག་ོརྟགོ་སྤླེལ་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲའྱི་ཕན་རླབས་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཡོང་སདོ་ཀྱི་འདུག དྭང་ཞབས་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་
ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་དླེའྱི་རླེས་སུའང་དངོས་སུ་ཆོད་གན་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དླེ་འདྲ་
དང་། ཡང་ཕར་ལོག་པ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་སོང་ཐོན་པའྱི་རླེས་སུ་སྱིག་འཛུགས་ལ་འགན་ཁུར་ཡོད་ཅླེས་གསུང་མཁན་དང་། དམ་
བཅའ་འཇོག་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དླེར་བརྟླེན་འདྱི་ར་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག དླེས་ན་འབྲླེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་དང་། ཐོག་
མའྱི་ཆར་བསམ་བླ་ོའཁྱླེར་ཡོང་མཁན། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སོགས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་དླེ་སྔ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ཅྱིག་ཚོགས་པ་དང་དླེ་འདྲ་
གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཉླེ་བའྱི་ཆར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་བ། དླེ་ནས་གཞུང་འབྲླེལ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་མཐུན་གྱི་ས་ོནས་ཟབ་སོང་གནང་བསད་རྒྱུ། མང་ཚོགས་ནང་ལ་མར་ཕླེབས་ནས་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་འབྲླེལ་མཐུད་པ་དླེ་འདྲ་བཙུགས་པ་སོགས་བྱུང་སོང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་མང་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ལ་འཐུས་མྱི་
གཅྱིག་སླེབ་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་མང་ཚོགས་དང་ཐག་ཉླེ་བོ་ཆགས་འག་ོརྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་དགླེ་མཚན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག 
དླེ་ནས་མ་གྱིར་ལྷ་ོཕགོས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་དླེ་འདྲ་གནང་སངོ་། ཕལ་ཆླེར་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་ལའང་དླེ་འདྲ་གནང་ཡདོ་ཀྱི་རླེད། 
འཕྲོད་བསླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཕྲོད་བསླེན་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་
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ཚབ་ཨ་ཅག་ཟླེར་བ་དླེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་འཆར་ག་སྱིག་གནང་འདུག ཉླེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལོག་
གསོད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ངླེས་པར་དུ་འཛུགས་དགོས་པ་རླེད། སོབ་ཕྲུག་བུ་མ་ོཚོར་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆླེད་དུ་རླེད། 
དླེ་ཚ་ོའདྲ་བ་ོཡྱིན་དུས། ས་གནས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། རྣམ་པ་ཚ་ོམར་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་
འབྲླེལ་མཐུད་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་མཉམ་དུ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ནས་འཕྲོད་བསླེན་ཐོག་ནས་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་
ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བརོད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཕྲུག་
བུད་མླེད་ནང་ལ་རླེད། མང་ཚོགས་བུད་མླེད་ནང་ལ་རླེད། ཚང་མར་དགླེ་མཚན་ཆླེན་པ་ོཡོང་གྱི་རླེད་སམ། འདྱི་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ PPP ཅླེས་ Public private partnership འདྱི། ནང་ཤླེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་འག་ོསོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགཅྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འབྲླེལ་མཐུད་ཡོད་པ་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་བཙུགས་བཞག་པ། དླེ་ནས་འཕྲོད་བསླེན་ལས་ཁུངས་ནས་
བཙུགས་བཞག་པ། ང་ཚོའྱི་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་བཙུགས་བཞག་པ། དླེ་ཚ་ོཕན་ཚུན་འབྲླེལ་མཐུད་ཞྱིག་
བླེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རྒྱ་ཆླེ་བ་ཆགས་ཀྱི་རླེད་སམ། བུད་མླེད་ནུས་སབོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཡྱིན་ན། 
བོད་ཀྱི་བུད་མླེད་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་དངསོ་གནས་ཕག་ལས་གནང་
སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལན་ཉླེ་བའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དླེའྱི་ཆླེད་དུ་གོགས་མ་ོཚགོས་པ་ཞླེས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་འདུག 
དླེའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་གང་སར་བཅར་ཏླེ་ག་ོརྟོག་སྤླེལ་བ་དང་། ལས་འགུལ། ཉམས་ཞྱིབ། སན་ཐ་ོའདོན་པ་
སོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདླེ་འདྲ་གནང་གྱི་འདུག་པས། ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་གོགས་མོའ་ིནང་ལ་འབྲླེལ་བ་ཡོད་
མཁན། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འབྲླེལ་
ཡོད་གཞུང་འབྲླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དླེ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་འབྲླེལ་བ་བས་ནས་ལས་དོན་མཉམ་རུབ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་
ག་རླེ་འདུག དླེ་ཚརོ་གཟྱིགས་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དང་སོབ་དམག་སར་སྐོར་ལ་ད་གྱིན་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་ཕླེབས་སོང་། དངོས་གནས་དམག་སར་འདྱི་ཧ་ཅང་ར་ཆླེན་པ་ོ
ཞྱིག་རླེད། དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་བ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་མྱི་འཚོ་ཐུབ་པ། ཡག་པ་ོཡོང་བ་
སོགས་ལ་ཧ་ལམ་དམག་མྱི་ཚོས་ཕག་རོགས་གནང་ནས། དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་དླེ་ལྟ་བུར་བརྟླེན་བསད་པ་རླེད། དླེང་སང་ཡྱིན་ན་
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དྭང་སོབ་འདྱི་བདླེ་སྲུང་དང་འབྲླེལ་བ་ཡོད་པ་རླེད། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་གྱིན་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ཁྱུག་ཙམ་གནང་ཡོང་དུས། དླེ་ཡང་སྐུ་ང་ོབཀའ་བློན་མཆོག དྭང་
ཟུར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ས་ོསོའང་དང་ཟུར་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཚརོ་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསླེབས་བསད་པ་འདྲ་བ་ོ
ཞྱིག་འདུགཤདྭང་ཟུར་ཁ་ོརང་ཚ་ོཡྱིན་ན་སབོ་གྲྭ་ཆླེད་མངགས་བཙུགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་རླེས་མ་ལརོ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་
དླེ་ལོ་ ༥༠ འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་ཁག་གྱིས་ང་ཚོར་ཁྱླེད་རང་ཚོས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཟླེར་དགོས་མ་རླེད། ང་
ཚསོ་ཁྱླེད་རང་ཚརོ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ང་ཚའོྱི་དམག་སར་གྱི་དམག་མྱི་ཚོས་
བས་རླེས་ཆླེན་པ་ོབཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རླེད་འདུག་ཅླེས་དླེ་རྱིང་འདྱིར་དྲན་སྐུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས་པའྱི་ཆླེད་དུ་ཡྱིན།  
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མཐའ་མ་དླེར་ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་རླེད། སྱིག་འཛུགས་ཁག་ནང་ལ། ཚོགས་པ་
ཁག་སོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་རོགས་གནང་ནས་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབླེད་ཐུབ་པ་གཅྱིག་
དླེ་དཔལ་འབོར་མཁ་ོསྒྲུབ་ཡག་པ་ོབླེད་ཐུབ་པ་དླེ་རླེད། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཡང་ལ་ོམང་ཞྱིག་ལ་འདྱི་ལྟར་ལྟ་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རླེད། གཙ་ོབ་ོད་ལྟ་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་མཚན་སོས་པ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་དྲུང་ཆླེ་སྐུ་ངོ་སྐལ་རོར་ལགས་རླེད། ལོ་མང་པོ་ནས་ཕ་གྱིར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་རླེད། སྱིག་འཛུགས་ཁག་རླེད། 
ཚོགས་པ་ཁག་རླེད། དཔོན་རྱིགས་ཁག་རླེད། གཞུང་འབྲླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་འབྲླེལ་བ་བས་ནས་གང་ལྟར་དཔལ་
འབོར་མཁ་ོསྒྲུབ་བ་རྒྱུ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བས་རླེས་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོབཞག་ཡོད་པ་རླེད། འབྲླེལ་ཡོད་ཚོར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ང་ོ
སྐལ་རོར་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དླེར་བརྟླེན་
ཁངོ་ཚསོ་དླེ་འདྲ་རླེད་གདའ་ཞླེས་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབྲླེལ་ཡོད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརདོ་གནང་གྱི་འདུག ས་ོས་ོ
ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་ཚུར་དླེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་རྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སྐུ་ང་ོསྐལ་རོར་ལགས་ལ་ད་ལྟའྱི་
བར་དུ་གནང་བསད་པར་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་དླེར་ད་གྱིན་ང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་བསྱིག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་འདྱིར་གནང་བསད་རྒྱུ་མང་ཆླེ་བ་ཚངོ་ལས་
ཡྱིན་ནའང་རླེད། དཔལ་འབོར་རྒྱབ་སྣོན་མང་ཆླེ་བར་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་ཡར་གོ་སྐབས་བླང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བསྱིགས་
ནས་གཏངོ་དགོས་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་འབྲླེལ་ཡོད་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
ལས་འཆར་གང་འདྲ་བཟ་ོདགོས་ཡོད་མླེད་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཤོག་ལྷླེ་ ༦ ནང་ལ་
ལས་འཆར་བསྱིག་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོཞྱིག་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་མང་ཚགོས་ཁག་ཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ག་
རླེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ན། Project དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་གཞྱི་བསྱིགས་པ་ལ། ལས་འཆར་བསྱིག་
རྒྱུར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཟ་ོདགོས་ཡོད་དུས། དླེ་ཏོག་ཙམ་འདང་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་འབྲླེལ་ཡོད་ས་གནས་སུ་ 
Project Officer ཡོད་པ་ཚོར། གལ་སྱིད་མྱི་མང་གྱིས་གཞུང་གྱི་ད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བླངས་ཏླེ་ལས་འཆར་
བསྱིག་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་ན། ཁོང་ཚོར་ལམ་སོན་བས་ནས། ཕག་རོགས་བས་ནས། འདྱི་གནང་དགོས་འདུག་ཅླེས་ལམ་སོན་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དླེ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་ཡག་པ་ོཡོད་སོད་མཁན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྒན་ལགས། དླེ་བཞྱིན་དང་བླངས་
ཐགོ་ནས་འདྱི་གར་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན། འདྱིར་བཞུགས་སོད་མཁན་ཨྱིན་ཇྱི་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་སླེར་པ་དླེ་ཚ་ོལའང་འབྲླེལ་
བ་བས་ནས་ལས་འཆར་སྱིག་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ནས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་མར་མཐུན་རླེན་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ལ་
འདདོ་པ་ཡོད་པའྱི་མང་ཚགོས་ཚང་མའྱི་ཆ་ཤཤས་བླང་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་སམ། དླེ་ཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདླེས་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་སྐོར་ལ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོགསུངས་ནས་
ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པ་ོདགོས་རྒྱུར་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་དླེར། དླེ་དླེ་བཞྱིན་ཞུ་ཆོག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུད་སྱི་ཁུལ་གྱི་གནད་
དནོ་འདྱི། ད་གྱིན་གངོ་དུ་ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་གསལ་པརོ་བཟོས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དླེ་ནས་ལས་དནོ་ལ་བསྔགས་
བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁུལ་ལ་སྐརོ་བསྐྱདོ་འག་ོརྒྱུ་འདྱི། ར་བའྱི་སྐབས་དང་དུས་ལ་བལྟ་
ཡྱི་བླེད་སདོ་ཀྱི་ཡོད། དླེར་བརྟླེན་གནས་སངས་དང་། རྒྱུ་རླེན། ཁྲྱིམས་སོགས་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཚའོྱི་
ཐགོ་ལ་བསམ་གཞྱིག་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རླེད། དླེར་བརྟླེན་དླེ་འདྲ་བས་ནས་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དླེ། ད་ལྟ་ལང་སོད་མཁན་གང་ཟག་
འདྱིས་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། འབྲླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་ཚོས་ཀང་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་གསོལ་འདླེབས་གནང་བར་ཐུགས་
རླེ་ཆླེ། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དླེས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་། བོད་མྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་
ལས་གཞྱི། བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་ཚན་པ། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་འབྲླེལ་ཡོད་གང་ཟག་ཚང་མར་བསྔགས་
བརོད་གནང་བར་ངས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་འག་ོལས་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གང་ལྟར་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་དང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འོངས་པར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
ཆགོ་པ་གཅྱིག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ P³ གསུང་རྒྱུ་དླེ་རླེད། (PPP Public Private Partnership) སྱི་སླེར་མཉམ་ལས་འདྱི་ད་
ལྟའྱི་དུས་སུ་འཛམ་གྱིང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མ་ོསོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས་འཆར་གཞྱི་འདྱི་
འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་སླེར་མཉམ་ལས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་དང་སླེར་གང་འདྲ་མཉམ་ལས་བླེད་དགོས་པ་དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་
སང་ཕག་སྦྲླེལ་སྐུ་ང་ོནང་སྱིད་བཀའ་བློན་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། དླེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། བང་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་ཧ་རུབ་ས་རུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱིར་བཏང་
དམག་སར་གྱི་རྱིས་གཞྱི་དླེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གླེང་མ་དགོས་པ་གཙ་ོདནོ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་གནང་བར་བརྟླེན། ངས་འདྱིར་ལན་ཞུས་ན་མ་འགྱིག མ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་
ལན་ཕྲན་བུ་ཕུལ་བའྱི་ཁུལ་རླེད། དླེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དླེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ། ལས་འཆར་བང་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་བསྱིག་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་
ཡོད་པར་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཕལ་ཆླེ་བར་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུར་བསམ་བླ་ོཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ཀྱི་ལས་འཆར་ལ་ང་ཚསོ་ཞླེ་དྲགས་ཅྱིག་བསམ་བླ་ོགཏོང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་
ཚོར་དངུལ་དང་། དངུལ་རྱིས། རོགས་ཚོགས་འདང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དླེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་རོགས་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱིན་བདག་གསར་པ་དང་། སྱིན་བདག་རྙྱིང་པ། ངས་
འདྱིར་མཚན་ཞུ་མ་དགོས་པ། དླེ་བཞྱིན་མཚན་སོས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། གང་ལྟར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དླེ། 
གཙ་ོཆླེ་ཤོས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་དང་། སྐུ་ང་ོསྱིད་སྐྱོང་དབུས་པས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དོན་བླེད་
ཕོགས། འདས་པའྱི་དུས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལ་རྱིས་དང་ལྟ་བུའྱི་རྙོག་ག་གང་ཡང་མླེད་པ། བརྒྱ་
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ཆ་བརྒྱ་དངུལ་གང་རག་པ་དླེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས། དླེ་འདྲའྱི་རླེན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་སམ། འདྱི་ཚ་ོ
ཚང་མ་མྱི་ལོ་དྲུག་ཅུའྱི་རྱིང་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པར་བརྟླེན་ནས་ད་ལྟ་ཡག་པ་ོཆགས་འདུག ད་དུང་མ་འོངས་པར་ཡག་པ་ོ
འབྱུང་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཚང་མར་འགན་ཡདོ་དུས་དླེའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ཡག་པ་ོཞུ་དགསོ་པ་དླེར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད། དླེར་
བརྟླེན་དླེ་རྱིང་འདྱིར་མཚན་སོས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་སྱིན་བདག་སྱི་དང་། སྱིག་འཛུགས། 
གཞུང་། གང་ཟག་སླེར་བཅས་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་
སྱིང་བསྡུས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དང་པ་ོདླེར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་
ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་རོགས་དངུལ་ག་ོསྱིག་གྱི་ནང་ནས་ནང་གསླེས་ ༣ དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕླེཊ་རྱིཀ་ནའ་ོམན་རོགས་
ཚོགས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ནུས་པ་གོང་སྤླེལ་གྱི་ལས་དོན་ཆླེད། ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥་༥༡ ཞུས་བསྩལ་བྱུང་བ་
ཟླེར་བ་ཞྱིག་འདུགཤགང་ལྟར་རོགས་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ལས་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕག་
རགོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཆླེད་མངགས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ནུས་
པ་གོང་སྤླེལ་གྱི་ཆླེད་དུ་ཡྱིན་ཞླེས་ལས་བསོམས་ནང་དུ་གསལ་པོར་འཁོད་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་འདྲ་བོ་ཞྱིག་རླེད། ད་འོག་ལ་
མར་གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས་མྱིག་སན་མྱིག་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བཏང་ཨླེ་ཡོད་བསམ་བསམ་འདྲ་བོ། གཏོང་ས་དླེ་ཚོ། མར་བགོ་
བཤའ་བརྒྱག་ས་དླེ་ཚོར་གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས། དངོས་སུ་མླེད་རུང་མང་གཙ་ོལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲླེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ནས་
འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་མ་འགྱིག་པ་མླེད་པ་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུགཤཡྱིན་ན་མྱིན་ནའང་གང་ལྟར་གཏམ་དཔླེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གླུ་ས་ོ
ནས་ལླེན་ནའང་རླེད། ནང་ནས་ལླེན་ནའང་རླེད། ང་ཚོའྱི་མནའ་མའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་ཞྱིག དླེ་བཞྱིན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་རླེད། སྱི་པ་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དོན་འདྱིའྱི་ཆ་ནས་
ད་ལྟའྱི་དུས་འདྱིར། དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ། གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
འགྱུར་བ་ཐླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དླེ་ད་ལྟའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་འགོ་འདོམས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་
ནའང་། སྔནོ་མ་ནས་བཟུང་སླེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ ཡྱིན་ན། སྐབས་ ༡༣ ཡྱིན་ན། ༡༠ ལ་བསམ་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ་དླེའྱི་ནང་ལ་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་སླེབ་དུས་བཙན་བོལ་བདོ་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་དླེ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གཉྱིས་ལ་ཕླེད་ཀ་
ཕླེད་ཀ་ཆགས་ས་རླེད་ཅླེས་སྐབས་དླེ་དུས་ནས་བཟུང་ཏླེ་ཞུས་ཡོད་ཟླེར་ནས། དླེ་འདྲ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན། ང་ཚོའྱི་བཙན་བལོ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལྷག་པར་
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དུ་གནས་སངས་དླེར་བརྟླེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་མྱི། ག་རླེ་ཟླེར་དགོས་པ་
རླེད། མྱི་ཧགས་བསྡུས་ཟླེར་ན་ཧ་གོའ་ིམྱི་འདུག་སླེ། མྱི་ཞྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ཕོགས་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། རང་
ཚུགས། ཤླེས་ཡནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དླེ་འདྲའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལས་དནོ་གྱི་
ཐགོ་ལ་འཇོན་ཐང་འཕླེར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕྱིན་སོང་ན། ཚུར་མང་གཙོའྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ལ། ལས་འགན། 
ཆ་ཤས་ལླེན་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ། དཔླེ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་རྱིང་སང་ཉྱིན་ང་ཚའོྱི་མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད། ངས་མྱི་མང་ཞུ་དགོས་པ་དླེ། ད་ལྟའྱི་དླེར་གཞྱི་ར་དླེ་ག་རླེ་ཡོད་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ན། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ་ོའཕླེལ་
རྒྱས་ལྟླེ་གནས་ཁང་གྱིས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མྱི་མང་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་བཞག་པ་དླེ་བརྙན་
གྱི་ནང་ལའང་མཐོང་རྒྱུ་འདུགཤདླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི། དཔླེར་ན། ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ་འདུགཤཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུགཤདླེའྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ས་ཁངོས་དླེ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་སྤར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་དླེ་
འདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་ཕགོས་ཡངོས་ནས་ཡངོ་གྱི་འདུགཤདཔླེ་ཆ་མཚནོ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་དང་འབྲླེལ་བ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། བོད་མྱིའྱི་མང་གཙའོྱི་ནུས་པ་གངོ་སྤླེལ་དང་
འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་དོན་ཚན་དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། མང་གཙ་ོདུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཡར་
རྒྱས་ག་རླེ་གཏོང་དགོས་ཡོད་མླེད། མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རླེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུགཤབསྐྱར་ཞྱིབ་ཞྱིག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་དང། འོ་དླེ་འདྲ་ཞྱིགཤ རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་གྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་ནས་མྱི་མང་ནས་བསམ་ཚུལ་བླང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དླེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་བླེད་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སམོ་གཞྱིར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་སམ། 

ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚོགས་འདུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚགོས་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་སོང་ཕོན་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་མང་
གཙའོྱི་སམོ་གཞྱི་དང་། ད་ལྟ་མྱི་ཞྱིག་ལ་འསོ་ཤྱིག་བསྡུ་དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་དང་། ཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁངོས་སྤར་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གནད་འགག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་ཐོག་ནས། གང་
འདྲ་བས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཟླེར་ནའང་མྱི་འདུགཤཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ག་རླེ་
འདུག དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གྱི་ལམ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུགཤགང་ལྟར་རོགས་དངུལ་ནྱི་མང་པོ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་དུས། 
མང་གཙོ་གོང་འཕླེལ་དང་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ། དླེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བློན་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་འདོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤདླེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཡྱིད་ཆླེས་དགླེ་རའྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ལ། སྐུ་ང་ོཞྭ་སབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདླེ་ལྡན་མཆོག་གྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དླེ་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲླེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང། དླེར་བསྐྱར་སྣོན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་འདྱི་ཐླེངས་དང་པ་ོམ་རླེད། པར་
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སྐྲུན་གྱི་བདག་དབང་གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གྱི་ཐོག་ནས་སས་དང་སས་མོ་ལ་འབྲླེལ་བ་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤས་ོསོའ་ིཤླེས་ཚདོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་ང་ོཞྭ་སབ་པས་སྱིད་དནོ་རྒྱལ་རབས་རམོ་པའྱི་
སྐབས་ལ་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་གཞུང་འབྲླེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་པ་དླེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོམོང། དླེ་ཡྱིན་
དུས་དླེབ་དླེའྱི་བདག་དབང་གྱི་ཐོག་ལ་དླེ་འདྲའྱི་དུས་ཚོད་འགོར་འགངས་ཕྱིན་པ་དང་། སྱིར་བཏང་གྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་
དཀའ་ངལ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཨ་ཡོད་ན་སམ། གཞུང་འབྲླེལ་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཔྱད་ནས་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་འདྱི་
བྲྱིས་ཡོད་པས། དླེར་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་མླེད་འགོ། བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསན་མཁན་ཡང་ཡོད་ཀྱི་རླེད། དླེ་ཚོས་
དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞླེས་དགོས་མླེད་འག་ོབསམས་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤདླེ་ནས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་འདྲ་བོ་
ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རླེད། དླེ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ལས་བསམོས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་འཇགོ་དགོས་པར་སོང་། ད་ལྟ་༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་ཡྱིད་ཆླེས་དགླེ་རའྱི་ནང་གསླེས་ང་པ་དླེའྱི་ནང་ལ་གནས་མཆོག་ར་ོརླེ་གདན་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་དགླེ་
སོབ་གངས་ ༨༣ ར་སར་ཤླེས་ཡོན་སོབ་གསོའ་ིགོ་རྟོག་བཅས་ཀྱི་ཆླེད། ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༦་༥༩ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་ཅླེས་
འཁོད་འདུག དླེའྱི་ནང་ལ་ངས་བསམས་ན་སོབ་གྲྭ་དླེའྱི་མཚན་དླེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལའང་ཡག་
པ་ོཡོད་པ་རླེད་སམ། དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱིར་བཏང་བས་ན་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སངོ་སླེ། ཡང་ང་ཚསོ་གནས་
ཚུལ་ཞླེས་པ་དླེ་གླེང་ཡོང་དུས། གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ཕོགས་ངོས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དྲང་པོའ་ི
ཐགོ་ནས་ལང་ཐུབ་པ། སླེར་དནོ་དང་མ་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལང་དགསོ་པ་དླེ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟླེར་ནའང་མྱི་འདུགཤཁས་
བླངས་པའྱི་དམ་བཅའ་ཞྱིག་རླེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་ར་དང་འབྲླེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་འབྲླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་ཀྱི་མཚན་སོན་གནང་བ་རླེད། དླེར་ངས་དགག་བ་དང་མ་རླེད་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། 
ཡྱིན་ནའང་འབྲླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་དླེས་རགོས་དངུལ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལས་ཀ་བླེད་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ང་
ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་གསལ་པ་ོཆགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕླེད་ཀའྱི་སྐོར་ནས། དང་
པ་ོདླེ་ལ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཨ་རྱི་དནོ་ཁང་དང་འབྲླེལ་བའྱི་གནད་དནོ་དླེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆླེས་མཐའོ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ལ་བཅར་ཚར། གཏུགས་ཚར། ད་ལྟ་བཅད་ཁྲ་གཏང་རྒྱུ་རླེད། དླེའྱི་གནད་དོན་དླེ་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་མ་བས་པ་
ཞྱིག་འདྱིར་གླེང་སོང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ནང་ལ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་གླེང་སོང་བླེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
འདྱི་ཐུགས་ལ་འཇོག་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འབྲླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་སངས་ཀྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག ད་ལྟ་བཀབ་
བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་ལས་བླེད་སྱི་ཡོངས་ལ་བསམ་འཆར་ཡངོ་དགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཡོད་པ་རླེད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མར་ཞུ་རྒྱུར། ལས་བླེད་མྱིང་འདོན་དླེ་འདྲ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ད་གྱིན་མྱིང་འདོན་གནང་
མཁན་དླེས་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ལྷག་ཡོད། ལས་
བླེད་མྱིང་འདོན་གནང་ནས་མ་གསུང་རགོས་གནང། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་ཐད་ཀར་འབྲླེལ་བ་ཡོད་པ་
རྣམས་གསུང་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། ངས་གཅྱིག་ལངས་པར་སོང་། གཅྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དྲང་པོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་བསམས་ནས། ངས་བཤད་པ་དླེ་གླེང་ཙམ་བས་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་ཞབས་རྣམ་པ་མཚོན་པའྱི་སྱི་ཚགོས་
ནང་ལ་ད་ོསྣང་ཅན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་མཚམས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་
བླངས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་དོན་ཚན་དང་པ་ོདང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་། དོན་
ཚན་གཉྱིས་པ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་འཆར་དང་འབོད་
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བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དླེར། ༼ཀ༽པའྱི་དང་པོའ་ིཡྱིག་ཕྲླེང་ལྔ་པ་དླེར། བོད་ཕྲུག་ཤླེས་ཡོན་གོང་སྤླེལ་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་
གསུམ་དང་ལྷག་འདུགཤདླེ་དང་གཅྱིགཤདླེ་ནས་དནོ་ཚན་ ༢ པའྱི་ཐགོ་ལ། ཡྱིག་ཕྲླེང་བདུན་པ་དླེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། རྱིག་གཞུང་
དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་བཅ་ོལྔ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུགཤདླེ་ཚོས་ལས་འཆར་ག་རླེ་སྤླེལ་གནང་གྱི་
ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་འདྱི་འདྲྱི་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། གཞན་པ་ཆ་ཚང་ཤླེས་རྱིག་དང་། བོད་ཁྱྱིམ། མ་སུ་རྱི་སོགས་སླེ་
ཚན་ས་ོསོར་སད་པ་ཡྱིན་ཞླེས་གསུངས་འདུག དླེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སད་པ་ཡྱིན་ཟླེར་བ་དང་། དླེར་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞླེས་པ་གསལ་
པ་ོགང་ཡང་མྱི་འདུགཤདླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཤླེས་ཡོན་གོང་སྤླེལ་གཏང་རྒྱུ་དླེར་ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་
ཡྱིག་གྱི་ཆླེད་དུ་ས་ཡ་བཅ་ོལྔ་ལྷག་ཙམ་དླེས་ལས་འཆར་གང་སྤླེལ་ཡོད་དམ། གང་ལ་སྤླེལ་གྱི་ཡོད་དམ། གང་འདྲ་བས་ནས་སྤླེལ་
གྱི་ཡོད་ན་ཞླེས་དང་པ་ོདླེར་དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཡྱིན། 

གལ་སྱིད་སོར་དླེ་ཚའོྱི་གས་དླེས་ལས་འཆར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་
ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་༸སྐུ་མདུན་ནས་གསུང་མ་བནོ་པ་དང་བཀའ་སབོ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། 
བཀའ་སོབ་གནང་ཚད་ཚང་མར། གཞོན་སྐྱླེས་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་ཚང་མར་བོད་སྐད་སོངས་དགོས་པ་རླེད་ཅླེས། གང་ལྟར་ག་བ་
ཡྱིན་ནའང་གསུང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང། ལྷག་པར་དུ་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ལ་སོངས་དགསོ་པ་
རླེད་ཅླེས། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ཤླེས་ཡནོ་གངོ་སྤླེལ་དང་། ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ས་ཡ་བཅ་ོལྔ། ས་ཡ་གསུམ་
བས་པ་དླེ་ཚའོྱི་གས་དླེ། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་འགུལ་སྤླེལ་ཡདོ་པ་རླེད་དམ་མ་
རླེད། ལས་འཆར་དླེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། གལ་སྱིད་དླེ་འདྲ་བསྱིགས་མླེད་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་བཀའ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་དནོ་དུ་ང་ཚའོྱི་མྱི་རྱིགས་དླེ་འཛམ་གྱིང་ནང་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཆླེ་མཐངོ་
ཆླེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་འདྱི་བཀའ་སབོ་གནང་བ་དླེ་ཚོར་ཐུག་ཡོང་དུས། དླེ་ཚ་ོབཀའ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་གཅྱིག 
ལྷག་དནོ་དུ་མྱི་རྱིགས་འདྱི་གསོན་གནས་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་མླེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
དཔལ་འབརོ་དླེ་ཚ་ོགཏངོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུ་མང་པ་ོ
འཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་གྱི་རླེད། ང་ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་བས་ནས་ས་
གནས་ལ་འག་ོདུས། བོད་པའྱི་སུད་ཚངོ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལ་ོརླེ་རླེའྱི་ནང་གྱི་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི་ནང་ལ་ས་ག་ཁ་ོརང་ཧྱིན་
སོར་ ༢,༥༠༠,༠༠༠།༤,༠༠༠,༠༠༠ དླེ་འདྲ་སད་ནས་ལ་ོམང་པ་ོདླེ་འདྲ་སོད་ཀྱི་འདུགཤང་རང་གྱི་ཤླེས་པ་དང་ས་གནས་འག་ོས་ཚང་
མར། ལྷག་དནོ་དུ་ས་གནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོ Lucknow, Jaipur དླེ་འདྲའྱི་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚངོ་སླེ་ཚན་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོ
དང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡག་པ་ོཡོད་ས་དླེ་འདྲ། དླེ་ཚརོ་ངས་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཐླེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་བས་ནས་
ལ་ོདང་ཟླ་བ། ལ་ོདང་ཟླ་བ་བས་ནས་མ་བསད་པར་ང་རང་ཚ་ོསུད་ཚངོ་བ་ཚོས་ཧྱིན་སོར་ ༢,༠༠༠,༠༠༠། ༣,༠༠༠,༠༠༠། 
༤,༠༠༠,༠༠༠ ཙམ་ལ་ོལོར་སད་པ་ལས་དངསོ་གནས་ཀྱི་ཐབས་ཤླེས་བས་ནས་ས་ོས་ོརང་གྱིས་ Mall བཟ་ོའདྲ་བ་ོདང་ཁྲོམ་ས་
གཏན་དུ་ཡངོ་རྒྱུ། ཁྲོམ་སའྱི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ། དཀའ་ངལ་གང་ཡྱིན་ནའང་སླེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་ཡངོ་གྱི་རླེད། མ་འོངས་
པར་ས་ཆ་དླེ་ཚ་ོའཚངོ་དགསོ་བྱུང་ནའང་གོང་གང་ཡང་རག་གྱི་མ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞླེས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་
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ཐླེངས་མང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དླེ་དང་འབྲླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་སུད་ཀྲར་འཚོང་སའྱི་སླེ་ཚན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ང་ཚསོ་དང་པ་ོནས་ལྟ་
རྟགོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། མཐུན་འགྱུར་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བུ་ལནོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དླེ་འདྲའྱི་དགངོས་པ་བཞླེས་ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སླེ་ཚན་
དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟསོ་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཚདོ་བལྟ་བལྟས་ན། ང་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཐགོ་ལ་མཁས་པ་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན་སླེ། བརྒྱ་
ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་དངསོ་གནས་མ་འངོས་པར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུར་ཕན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ངས་འག་ོཡྱི་རླེད་བསམ་
གྱི་འདུགཤལྷག་དནོ་དུ་ཁྲམོ་སའྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཡུལ་མྱི་གཞན་གྱི་འགན་བསྡུར་གྱི་སླེམས་ཁྲལ་དླེ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་མ་རླེད་སམ། དླེ་
འདྲ་སངོ་ཙང་ཁྲམོ་ས་དླེ་ཚའོྱི་ནང་ལ་ཟླ་བ་བཞྱི་ཡྱི་དནོ་དག་ལ་ས་ག་ཧྱིན་སོར་ ༣,༠༠༠,༠༠༠།༤,༠༠༠,༠༠༠ སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། དླེ་ཚརོ་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས། སྔ་འདནོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཆླེན་པ་ོཡོང་བ་འདུགཤདླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
དགངོས་པ་བཞླེས་རགོས་གནང། དགངོས་པ་བཞླེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ཡན་ལག་ཆླེན་པ་ོ
ཞྱིག་བསྒྲུབས་པར་གདླེང་ཚདོ་ཡདོ་ཟླེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རླེད། སྤབོས་པ་ཡདོ་ཟླེར་ནའང་ཕལ་ཆླེར་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་
འདུགཤབས་ཙང་དླེ་ཚརོ་དགངོས་པ་བཞླེས་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་ལྷག་དནོ་དུ་གངོ་དུ་དནོ་ཚན་ཞྱིག་ཞུས་པ་དླེའྱི་
ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་དང་མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་མླེད། ལྷག་དནོ་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེས་བཀའ་
གནང་བ་དླེ་ཚ་ོང་ཚསོ་ལག་ལླེན་བསར་དགསོ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚའོྱི་མྱི་རྱིགས་དླེ་གསོན་གནས་ཐུབ་པར་དླེ་ཚརོ་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་
རྒྱུ་དླེ་ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོཡྱིན་དུས། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རླེད། ལྷག་དནོ་དུ་དཔལ་འབརོ་དླེ་ཙམ་ཡོད་དུས་ཏན་ཏན་
ལས་འཆར་སྤླེལ་དགསོ་ཀྱི་འདུགཤདླེའྱི་ནང་ནས་དབར་ཁ་སུད་ཀྲར་ཚངོ་བར་མ་འག་ོམཁན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལའང་རླེད། 
མཐ་ོསོབ་ནང་ལའང་རླེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལའང་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་ནང་ལ་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ནམ་རྒྱུན་བསབས་པ་ལས་ལྷག་
༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་དངསོ་གནས་ལ་ོཁ་ཤས་ནང་ལ་གཟླེངས་སུ་འདནོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་དླེ་འདྲ་ཏན་
ཏན་འབད་བརནོ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་རོགས་དངུལ་གོ་སྱིག་གྱི་ཕླེཊ་
རྱིཀ་ནའོ་མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་བདླེ་ར་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དླེ་སྔོན་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱིས་རླེན་བས་ནས། གང་ལྟར་
རོགས་དངུལ་དླེ་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་གོས་ཚོགས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
ནས་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་གཙོ་བོ་བས་ནས། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ཕླེཊ་རྱིཀ་ནའ་ོམན་ཐླེབས་རའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་། དགོས་མཁ།ོ ང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཀྱིས་རླེན་བས་ཏླེ། དླེའྱི་འག་ོསོང་མང་བ་ཞྱིག་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
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དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་གཏངོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན། དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་དགོས་མཁ་ོདང་ཆ་
རླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་འབྲླེལ་བ་ཆགས་དུས། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པར་མཚམས་
རླེ་ང་ཚོས་འབུལ་དགོས་པ་ཆགས་དུས་འདྱི་མྱིག་སན་མྱིག་ཐོག་བྱུང་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐོར་ནས་བཤད་ནའང་འདྲ། ཁ་ཐུག་
བཤད་ནའང་འདྲ། རྒྱུ་མཚན་ད་ག་རང་ཆགས་ཡོད། དླེ་མྱིན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དླེ་ཚོ་ཚང་མ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་
དབང་དླེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ངས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤདླེར་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་མང་གཙོའྱི་ནུས་པ་གོང་སྤླེལ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་གྱིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིར་གང་
འདྲ་བས་ནས་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུགཤས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ལ་གང་འདྲ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུགཤདླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་
ཤླེས་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་མྱིན་སོམ་གཞྱི་དང་དླེ་ཚ་ོཚང་མ། བཅའ་ཁྲྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཆ་ཚང་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

དླེ་ནས་ཞྭ་སབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདླེ་ལྡན་མཆོག་གྱི་ཐོག་ལ་ན་ནྱིང་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་ཡོང་དུས་འདྱི་ཞུས་
པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཞྭ་སབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདླེ་ལྡན་གྱི་ནང་མྱིའྱི་ངོས་ནས། བདག་དབང་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ང་ལ་
ཡྱིད་ཆླེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཡོད། ཧྱིན་དྱིའྱི་དླེབ་དླེ་ཡང་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མླེད་པ། སྔོན་འགོ་ཡྱི་ཆ་རླེན་གང་ཡང་མླེད་
པའྱི་ཐགོ་ནས་པར་ཕུད་དླེབ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་བྱུང་སོང། བོད་ཡྱིག་དླེ་ཡང་དཀའ་ངལ་མླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་རག་གྱི་རླེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་གང་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་སྔོན་རྱིས་ནང་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། བས་ཙང་
མ་འོངས་པར་སྔོན་རྱིས་གསར་པ་སླེབ་དུས་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ངས་ཞུས་པ་རླེད། པར་སྐྲུན་གྱི་དཀའ་ངལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་
མ་རླེད་སམ། བོད་ཡྱིག་གྱི་དླེབ་པར་བརྒྱབ་ན་ཁྲོམ་ར་ཚང་མས་མཁྱླེན་གྱི་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་རྱིན་མླེད་མ་གཏོགས་
བསམ་བླ་ོགཏང་གྱི་མ་རླེད། བདག་དབང་གྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཡྱིད་
ཆླེས་དགླེ་ར་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རོ་རླེ་གདན་གྱི་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭའྱི་མཚན་དླེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྲྱིས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལས་
བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་བྲྱིས་ཡོད། དླེ་ནས་བསམ་འཆར་གནང་བ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭའྱི་མཚན་འབྲྱི་དགོས་ཡོད་ན་
བསམ་ཤླེས་བླེད་ཆགོ་གྱི་རླེད། འདྱི་འབྲྱི་ཆགོ་པ་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དླེས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་ནང་ནས། དོན་ཚན་གཅྱིག་ལུང་དྲངས་
ནས་རོགས་དངུལ་ག་ོསྱིག་༼ཀ༽པའྱི་ཡྱིག་ཕྲླེང་ལྔ་པ་དླེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཕྲུག་ཤླེས་ཡོན་གོང་སྤླེལ་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ ༣,༤༨༠,༠༠༠ 
འདྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཤླེས་ཡོན་ལ་བཏང་བ་རླེད། ང་ཚོས་གཏོང་སངས་དླེ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། 
ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་དླེ་ག་བ་སྤླེལ་ཡོད་མླེད་འདྱི་དླེ་རྱིང་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུགཤཤླེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་བཏང་བའྱི་དངུལ་དླེ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ང་ཚོའྱི་ཤླེས་རྱིག་གྱི་སོབ་ཡོན་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་
རླེད། ཤླེས་རྱིག་གྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་འདྲ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་གོང་སྤླེལ་གཏང་རྒྱུ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
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གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནས་ཞུས་ན་ Early grade reading ཟླེར་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་གཏོང་
ཡོད་ཀྱི་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་བཞྱིན་སླེ་ཚན་གཉྱིས་པ་འདྱི་ USAID རོགས་དངུལ་གྱི་སྐོར་རླེད། དླེའྱི་ནང་གྱི་ཡྱིག་ཕྲླེང་བརྒྱད་པ་དླེ་ལུང་དྲངས་
ནས་རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ ༡༥,༩༤༠,༠༠༠ དླེའྱི་ནང་ལ་རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་
གཉྱིས་ཚུད་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། རྱིག་གཞུང་དླེ་ཆསོ་རྱིག་བརྒྱུད་ནས་བདོ་ཀྱི་མཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་སྒྱུ་རལ་དང་། 
དླེ་བཞྱིན་ཐང་ག ཤྱིང་རོས་སོགས་ཤླེས་མཁན་ཚོས་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ན་དླེར་མ་དངུལ་ཕྲན་བུ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། མ་དངུལ་ཕུལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་དླེར་བསྐྱར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དླེ་ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ནང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རླེད། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སྐྱོབ་
དླེ་ཤླེས་རྱིག་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ཚིག་དང་ཐ་སད་ཡག་པ་ོཡོང་བའྱི་ཆླེད་དུ་རྱིག་གཞུང་ཞླེས་བཤད་པ་
རླེད་མ་གཏགོས། ནང་ཁུལ་དབླེ་བ་ཕླེས་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་དང་ཤླེས་རྱིག་བརྒྱུད་ནས་མ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་དླེ་རླེད། གཅྱིག་འདྱི་ 
USAID གྱི་རགོས་དངུལ་དང་། གཅྱིག་འདྱི་ PRM གྱི་རགོས་དངུལ་དླེ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དླེ་
ག་རང་གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྐརོ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སངོ། དླེ་སྔ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་གྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་གཞོན་སྐྱླེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
སྱི་ཚོགས་ས་བརྟན་ཚོགས་འདུ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དགོས་མཁ་ོ
མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ། དོན་དང་ལྡན་པ། བསམ་འཆར་དླེ་དག་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་འབྲླེལ་ཡོད་ཚང་མར་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་
ནས་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཚར་བས། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་འཚོགས་རྒྱུ་བསད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆླེན་ནང་ལ་སན་ཐ་ོཚང་མ་རྣམ་པ་ཚསོ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་ཚོགས་འདུ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་མླེད་
དླེ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཚོགས་འདུ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་དོན་དང་ལྡན་པ་བྱུང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེའྱི་ནང་ལ་བསམ་འཆར་ཡོད་པ་ཚང་མ་བཀའ་
ཤག་འདྱིའྱི་དུས་ཡུན་ལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་ཟླེར་ན་དླེ་བསྒྲུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སམོ་གཞྱིའྱི་ས་ཁྲ་ཞྱིག་བཟསོ་ན་མ་འོངས་པར་
བཀའ་ཤག་སུ་ཕླེབས་པ་ཡྱིང་ནའང་། ས་ཁྲ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་དང་འགྱུར་བ་བཏང་
ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་དགངོས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་བཞྱིན་ཁྲོམ་སའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རླེད། ཏན་ཏན་རླེད། ལང་སོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱིའྱི་འཚ་ོབའྱི་རྟླེན་གཞྱི་དླེ་
ཡང་དགུན་ཁའྱི་ཚོང་ལ་བརྟླེན་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ངའྱི་ཕ་དམ་པས་ཀང་ཚོང་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་རླེད། ད་ལྟ་ངའྱི་སྐྱླེ་
དམན་ཡང་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་འགོ་སོད་མཁན་ཞྱིག་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚོང་གྱི་གནས་སངས་དླེ་ཤཤླེས་ཀྱི་ཡོད། ཁྲོམ་སའྱི་རྱིས་
གཞྱི་ལ་རགོས་པ་བླེད་ཟླེར་དུས་ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ལ་མཐུན་འགྱུར་བ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ལ་སགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྐབས་དང་དུས་ལ། 
དླེ་རྱིང་ཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁྱླེར་ནང་རྒྱ་བསྐྱླེད་མང་པོ་ཕྱིན་ནས་འདྱིས་རླེན་བས་ནས་ཁྲོམ་ས་རྙྱིང་པ་ཕར་བསྡུས་པ་དང་། 
ལམ་ཁ་གསར་བཟ་ོདང་འཛུགས་སྐྲུན་དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུགཤས་ཆ་ག་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྲོམ་སར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
རོགས་པ་བླེད་ཐུབ་པ་དླེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་གཙ་ོབོ་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ང་ཚོས་ཀང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཆོག་གྱི་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སྐུ་ང་ོསྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ས་གནས་གང་སར་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 



24 
 

དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་གཉླེར་ཡྱི་གླེ་འབུལ་དགོས་པ་ཨླེ་འདུགཤམཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་ཨླེ་འདུགཤདླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་
ལྟ་ཆོག་གྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་རྱིང་འདྱིར་ལམ་སང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་མ་འོངས་པར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་དགོངས་པ་
ཡྱིན་ཞླེས་བཤད་ནས་ཁྲོམ་ས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག བསམ་བླ་ོགཏོང་ཆགོ་གྱི་རླེད་དླེ། འཕྲལ་དུ་ངས་ཁས་ལླེན་བས་ཏླེ་དླེ་འདྲ་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་
རླེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཁྲོམ་ས་དླེ་ཚ་ོབརྟན་དུ་གང་འདྲ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུགཤདླེ་འདྲ་སོང་
ཙང་དབུས་ཀྱི་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ། དླེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་སྐྱྱིད་སྡུག་དླེའང་འཛུགས་དགོས་
པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་སགོས་ཀང་འདྱི་ཚའོྱི་ཆླེད་དུ་རླེད། 

མྱི་ལ་ཞུ་བར་བས་པར་ཁྲལ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆ་རླེན་ཡག་པ་ོཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཡོད་ལ་མླེད་ལ་
ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤགོང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སུད་ཚོང་
སྐྱྱིད་སྡུག་ཚང་མར་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ་དླེ་ཁྲལ་དང་དླེབ་སྐྱླེལ། དླེ་བཞྱིན་གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་གཞག་རྒྱུ་དླེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡག་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་དགོས་ངླེས་ཀྱི་ཆ་རླེན་ཚང་ཡོད་ན་ཞུ་སར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཀང་བླེད་ཆོག་གྱི་
རླེད། དླེ་མླེད་ན་དླེ་རྱིང་ཁ་སང་ཚོང་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱོད་རང་གྱིས་ཁྲལ་གང་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་བྲྱིས་ཡདོ་དུས་དཀའ་ངལ་དླེ་
འདྲ་བྱུང་སོང་བ། དླེ་ཚ་ོམ་འཕྲད་པའྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རླེད། གཙ་ོབ་ོདླེ་ལས་ཀ་གང་བས་པ་དླེ་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་ཀ་
བླེད་དགོས་པ། མཚན་ཉྱིད་ཚང་བའྱི་ལས་ཀ་བླེད་དགོས་པ། སྤབོས་པ་མཐ་ོབོའ་ིངང་ནས་བླེད་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུར་ང་ཚོས་ལམ་སོན་
ཞུ་ཆགོ་གྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྲོམ་ས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདྲ་འཛུགས་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་དླེ། དཀའ་ངལ་འཕྲད་
པའྱི་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་བརྒྱུད་ནས། ང་ཚའོྱི་བརྒྱུད་ནས་རོགས་པ་གང་བླེད་ཐུབ་པ་དླེ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རླེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་མ་
འངོས་པར་བསམ་བླ་ོགཏང་གྱི་འག་ོརྒྱུ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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་གཙོ་མཆོགཤདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། དླེ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐོག་མ་དླེར་
ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་ལྟ་ཡོང་དུས་དླེ་སྔ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་འདོད་ཡདོ། ཕག་ལས་དླེ་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་
འདུག ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ང་ཚོས་ཕག་ལས་ག་ཚོད་གནང་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་རྟླེན་འདྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ཕག་ལས་
མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དག་ཤཤུགས་ཆླེན་པ་ོདང་། རྒྱ་ཆླེན་པོ། མྱི་མང་ལ་སོབ་ཐུབ་པ། དླེ་
ཚོ་ཆ་ཚང་ཡོང་རྒྱུ་དླེ་གཙོ་བོ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་མཚན་སན་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུགཤམཛད་འཕྲྱིན་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
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འདུགཤདླེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བོད་ནང་བཞུགས་མཁན་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད། དླེ་བཞྱིན་
གལ་ཆླེ་ཤོས་ཅྱིག གལ་ཏླེ་ང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚསོ་ང་རང་ཚོའྱི་འཆར་སྣང། ང་རང་ཚོའྱི་མྱིག་དཔླེ། ང་རང་ཚོའྱི་རླེ་བ་
འདྱི་རོགས་ཚོགས་ཚོར་འགླེལ་བཤད་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དང་། འཇོན་ཐང་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་དངུལ་ཡོད་
མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གནང་རྒྱུ་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་མ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོགནང་ཐུབ་པར་བརྟླེན། བཀུར་འོས་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གཙོས་པའྱི་དྲུང་ཆླེ་རྣམ་པ་ཚོ། དླེ་བཞྱིན་ལས་བླེད་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་ལྷན་
དུ་རྣམ་པ་ཚསོ་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ནང་ལ་ཕག་དངུལ་རྱིས་འབུལ། ཕར་འགླེམ་གནང་དུས། དླེ་ནང་ནས་ངས་བཀའ་མོལ་ཞུ་
འདདོ་ཡོད་པ་དླེ་ ༡,༧ བུད་མླེད་ནུས་སབོས་གོང་སྤླེལ་ལས་གཞྱི་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྣམ་
པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༤,༡༩༠,༠༠༠ ཕག་དངུལ་བྱུང་འདུགཤལས་གཞྱི་གཞན་པ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཕོན་ཆླེན་པ་ོགང་
ཡང་མ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་དླེ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་ངས་ཐུགས་རླེ་
ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཕག་ལས་ནང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་དནོ་ནང་གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས། དླེའྱི་ཆླེད་དུ་ལས་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག དཔླེར་ན། སྱི་ཞུ་བ་
བུད་མླེད། དླེ་བཞྱིན་གཞུང་འབྲླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་བུད་མླེད་ཚོར་ཟབ་སོང་ཁག་དང་། འག་ོཁྲྱིད་ནུས་པ་སྐྱླེད་སྱིང་
གྱི་ཟབ་སོང་ཁགཤདླེ་བཞྱིན་བུད་མླེད་ཀྱི་ཟླ་མཚན་འཕྲོད་བསླེན་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སན་ཞབས་པ་ཚོར་ཟབ་སོང་གནང་
འདུགཤདླེ་དང་དླེ་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུགཤསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ང་ཚོའྱི་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འདྲ་མཉམ་གྱི་རྣམ་པ་བསླེབ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད་ཅླེས་འདྱི་ངས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། སྱི་
ཚགོས་གང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་འདྲ་མཉམ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དགོངས་སྱིད་ཀྱི་རླེད། དླེར་དངུལ་གཏོང་དགོས་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་དླེ་འདྲ་མཉམ་ཞྱིག་མ་རླེད་
དམ་ཞླེས་འཆད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོས་བུད་མླེད་ཟླེར་དུས་རང་བཞྱིན་ནམ་སྱི་ཡོངས་ནས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་དུས། དཀའ་ངལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་
གྱི་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་མཁྱླེན་པའྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཏན་ཏན་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཡྱིན་
ནའང་སྐབས་རླེ་རྨོངས་པའྱི་རླེན་གྱིས་མྱིན་འགོ། མ་མཁྱླེན་པ་དང་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བའྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་
འདུགཤདླེར་བརྟླེན་འཕྲདོ་བསླེན་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མླེད་ཀྱི་གནས་བབས་ཐགོ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་
ནས་སྐྱླེས་པ་ལས་བུད་མླེད་ལ་དཀའ་ངལ་མང་བ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཕག་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། 

ང་ཚོའྱི་ཟླ་མཚན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐྱླེས་པར་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རླེད། བུད་མླེད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་
ཞྱིག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་བསད་པ་འདྱི་བུ་ཕྲུག་སྐྱླེ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་
འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་བུད་མླེད་ལ་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སླེམས་ཁམས་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་
སྐྱླེས་པ་ལས་ལྷག་པའྱི་དཀའ་ངལ་བུད་མླེད་ལ་འཕྲད་བསད་པ་དླེ་ཚན་རྱིག་པ་རང་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རླེད། འཚ་ེབའྱི་ཐོག་ལ་
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ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བཙན་གཡླེམ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་གྱི་འཚ་ེབའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་བུད་མླེད་ལ་དཀའ་ངལ་མང་བ་ཞྱིག་འཕྲད་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་སྐྱླེས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་
ཞུ་བ་མྱིན། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ལ་གཟྱིགས་ཡོང་དུས་བུད་མླེད་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆླེ་བ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཞུགས་སོད་མཁན་དླེ་སྐྱླེས་པ་དང་བུད་མླེད་གཉྱིས་ཀ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་བུད་མླེད་ལ་
མྱིག་ལྟ་དུས། བུད་མླེད་ཀྱི་ཐད་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་སངས། ང་རང་ཚོས་དཔླེ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བུད་མླེད་ལས་ཀ་
བླེད་མཁན་ལ་ལྟ་སངས། སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤསྐྱླེས་པ་ཞྱིག་དང་སྐྱླེས་མ་ཞྱིག་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་
གྱི་ཁྱད་པར་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་དླེ་ཚ་ོཚང་མས་གང་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་
ནང་ཧླེ་བག་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཧླེ་བག་ཅྱིག་ལྷག་སོད་ཡོད་དུས་དླེ་འདྲ་མཉམ་བཟ་ོབའྱི་ཆླེད་དུ་ང་
ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ག་རླེ་བླེད་དགསོ་འདུགཤསྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་རླེ་བླེད་དགསོ་འདུགཤདླེའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་བཞླེད་གནང་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་འདུག 

སྱིར་བཏང་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བལོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འདྲ་མཉམ་དང་། བུད་མླེད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་
དུ་གཙ་ོབ་ོ༸སྐྱབས་མགནོ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ཕག་ལས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུགཤདླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བུད་མླེད་ཀྱི་
སྐུ་ཚབ་བསླེབ་རྒྱུ་དླེའྱི་ཐད་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བུ་མོའ་ིཐོབ་ཐང་བརད་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
གནང་མཁན་འདུག དླེ་ཐོབ་ཐང་བརད་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་
མཁན་དང་། རྒྱབ་ལ་ལྷག་སདོ་མཁན་ཁོང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་ཐབས་དང་། ཁངོ་ཚོའྱི་འབོད་ས། ཁོང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡར་སླེབ་
པའྱི་ཆླེད་དུ་རྒྱབ་ལྗོངས་འདྲ་མྱིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡར་སླེབ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གཞུང་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ་ཚགས་ཚུད་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 

དླེ་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚསོ་སྱི་ཚགོས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་རླེད། ང་ཚའོྱི་བཙན་བལོ་གཞུང་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཉླེ་ཆར་ལས་བསམོས་ཤྱིག་བསླེབས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚའོྱི་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་
བུད་མླེད་ཀྱི་གནས་བབས་གང་འདྲ་ཞྱིག་རླེད་འདུག རྣམ་པ་ཚསོ་ལྗགས་ཀློག་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ངའྱི་ངསོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཚོས་ལྗགས་ཀློག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་པའྱི་མྱི་མང་གྱིས་གནང་ཡོང་གྱི་རླེད་
བསམ་པའྱི་རླེ་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུགཤབས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ངླེས་པར་དུ་དགངོས་བཞླེད་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ཟབ་སོང་ཁག དླེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ཟབ་སོང་ཁག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སོང་སོད་སངས་ཀྱི་རྣམ་པ་དླེར་
འགྱུར་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། བུད་མླེད་གཅྱིག་པུ་ལ་མ་ཡྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཆ་ཚང་ལ་ཟབ་སོང་
གནང་རྒྱུ། སྱི་ཚོགས་ལ་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའྱི་ཆླེད་དུ་གང་གནང་རྒྱུ་འདུག་ཅླེས་གོས་བསྡུར་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་བུད་མླེད་ལ་སོབ་སོང་སད། ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་བས་ནས་མཐའ་མཇུག་དླེར་སྐྱླེས་པའྱི་
མགོའ་ིཐོག་ལ་མཆོངས་ནས་འཛེག་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ང་ཚ་ོམཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་
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ཚགོས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གཞུང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་། འཛམ་བུ་གྱིང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏང་
རྒྱུར་མཉམ་པོའ་ིརོགས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཆླེད་དུ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ད་
གྱིན་རྣམ་པ་ཚསོ་གསུངས་པ་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དགངོས་པ་དླེ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་བུད་མླེད་ ༡༡ 
འདྱིའྱི་གནས་བབས་ཏོག་ཙམ་དྲགས་པ་ཡོད་སབས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བུད་མླེད་ཀྱི་གནས་སངས་ཨ་ོཙམ་མླེད་འག་ོདགོངས་སྱིད་ཀྱི་
རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཞྱིབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་དུང་བུད་མླེད་སྐུ་ངལ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཆླེད་དུ་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་དངུལ་
གཏང་རྒྱུ་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཐོང་གྱི་འདུག་པས། དླེར་མུ་མཐུད་ནས་གཏོང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གལ་ཏླེ་མུ་མཐུད་ནས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ནུས་སབོས་ལྡན་པའྱི་བུད་མླེད་གང་མང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་མུ་མཐུད་
འབྱུང་རྒྱུ་ཆླེད་དུ། ང་ཚོ་གཅྱིག་པུས་འཇོན་གྱི་མ་རླེད། སྐྱླེས་པ་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་བུད་མླེད་རླེས་མར་སླེབ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་
རླེད། དླེར་བརྟླེན་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཉམ་དུ་འབད་བརནོ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་ལྷན་དུ་ངས་རྣམ་པ་ཚརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཉླེ་ཆར་ལྡྱི་ལྱིར་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་འདུགཤཟབ་སོང་དླེའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་འཆར་ཡག་པ་ོབསླེབ་ཡོང་གྱི་འདུགཤདླེར་བརྟླེན་རྣམ་པ་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་
ཟབ་སོང་གནང་སངས་ཀྱི་རྣམ་པ་དླེར་འགྱུར་བ་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོབཏོན་འདུག་པས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་
ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་རྒྱ་གར་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་ར་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་འགྱུར་ལྡོག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤ(Sexual 
harassment at workplace) ཞླེས་པའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ཞྱིག་འཁྱླེར་ནས་བསླེབས་ཡོད་པ་རླེད། ཁྲྱིམས་འཆར་དླེའྱི་ནང་ལ་
ཆ་རླེན་ཞྱིག་ག་རླེ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་ས་ག་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ནང་ལ་ (Internal 
complaints committee) ཞླེས་པ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་
སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆགས་སོད་མཁན་ཚོས་འག་ོའཛུགས་ས་དླེ་ང་ཚོའྱི་དབུས་བོད་མའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
ནས་འག་ོའཛུགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དླེ་འདྲའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཙུགས་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་
རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། གལ་ཏླེ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་འགལ་མླེད་པ་བགྱིས། ངས་མ་ཤླེས་པ་རང་ཡྱིན། 
གལ་ཏླེ་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ངླེས་པར་དུ་དགངོས་བཞླེད་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 

དླེ་དང་ལྷན་དུ་ངའྱི་ངོས་ནས་ད་ོསྣང་བླེད་ས་དླེ་ང་ཚོའྱི་བུད་མླེད་སླེ་ཚན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོགཤ(WED) འདྱི་
ཆགས་ཀྱི་འདུགཤ(Women’s Empowerment Desk) ཁོང་ཚོའྱི་གནས་བབས་དླེ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞླེས་ངས་རྒྱུན་
དུ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་སོད་ཀྱི་འདུགཤཁོང་ཚརོ་དབང་ཚད་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོཚོར་ནུས་པ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་
ཚོས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཐག་གཅོད་བླེད་པའྱི་དབང་ཆ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
དཔླེར་ན། ཉླེ་ཆར་ང་ཚོས་བཙན་གཡླེམ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བུད་མླེད་ལ་མནར་གཅོད་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་
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ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་སླེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐད་ཁོང་ཚོར་བསམ་འཆར་སད་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་
པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

དླེ་བཞྱིན་ངས་སྔར་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཡྱིན་ན་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གྱི་ཐླེབས་ར་འདྲ་བོ། ཐླེབས་
ར་ཞུས་ནའང་འདྲ་ (Desk) འདྱི་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་འདྱི་སྱིར་བཏང་བས་ན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སླེ་ཚན་ཞྱིག་
ཡྱིན་དགོས་པ་ངའྱི་ངོས་ནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུགཤགལ་ཏླེ་དླེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་ཚོས་ཐག་
གཅོད་གནང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རང་དབང་ཅན་གྱི་ང་ོབོ་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བུད་མླེད་ཀྱི་གནས་
བབས་ཐོག་ལ། བུད་མླེད་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནས་བབས་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་དང་འཚམ་པའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རླེད་བསམས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོད། དླེར་བརྟླེན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ངོས་ནས་དགོངས་འཆར་གང་ཡོད། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ད་གྱིན་འཆར་གཞྱི་ཡོད་
ཅླེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ཞླེས་ང་ཚོས་ལོ་ ༥།༦ སྒུག་མྱི་དགོས་པ་བགྱིས། རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ོགཉྱིས་ཙམ་རྱིང་བཞུགས་
ཀྱི་རླེད། གང་ལྟར་དླེའྱི་ནང་ལ་འཆར་གཞྱི་དླེ་འདྲ་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་
ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤབུད་མླེད་ཀྱི་གནས་བབས་གཅྱིག་པུ་མ་རླེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཁྱད་པར་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག དླེར་བརྟླེན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞླེས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྐྱྱིད་འཛམོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྐྱྱིད་འཛམོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤཐོག་མ་དླེར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཕག་ལས་
གནང་སངས་དླེ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལམ་འགོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྐོར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འདོན་སོད་ཀྱི་
འདུགཤདླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་བློན་གཙོས་པའྱི་ལས་བླེད་རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེ་ནས་གནས་དོན་གཉྱིས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། དང་པ་ོདླེ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ཏླེ་མང་པ་ོཞུའྱི་མྱིན། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གོང་ལ་
གསུངས་ཚར་ཙམ་རླེད། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་ (Online) དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དླེབ་
འབུལ་ཐུབ་པ་དླེའྱི་ཚོད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོའཛུགས་གབས་ཡོད་གསུང་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤད་ལྟ་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་ས་དླེ། ལ་ོགཉྱིས་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༥ སོད་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་དུས་ཏན་ཏན་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རླེན་དླེ་ཡོད་ན་
དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་སངས་འདྱིས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་
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ཚསོ་དངུལ་སད་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་དླེ་དུས་ཚདོ་ཀྱི་རླེན་པས་དང་། སོད་སངས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་དླེ་བདླེ་པ་ོཞྱིག་མླེད་དུས། 
དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ཀ་ཚང་མ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཚོད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་
དླེ་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བའྱི་རླེ་བ་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རླེད། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལྷག་ཙམ་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་
བསླེབས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ཤཤོག་བུའྱི་ཐགོ་ལ་ཐ་ོབརྒྱབ་ཏླེ། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོགཤ(Data entry) དང་། ཆ་ཚང་ཤཤོག་བུའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་ན་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རླེད། དངུལ་གྱི་ཐགོ་
ནས་རླེད། ཕ་གྱིར་ལས་བླེད་དླེར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཨ་སོར་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ལུང་པ་དླེའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཤྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་བླེད་སོད་ཡག་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་སླེམས་ནང་སླེབ་ཡོང་གྱི་
འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དླེ་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་དླེ་རླེད། ངས་ཡྱིད་ཆླེས་བ་རྒྱུར་སང་གྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ཚང་མའྱི་ངླེས་པ་རྙླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དླེར་ལག་བསར་བ་
རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རླེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་རམོ་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོལའང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་གནས་སངས་
འདྱི་ད་ལྟ་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཐབས་ཤླེས་མང་པ་ོབླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་ད་
དུང་བས་ཚར་བ་ལས་བ་རྒྱུ་མང་བ་ཞྱིག་དང། ད་དུང་ཐག་རྱིང་པ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་སླེབ་
སདོ་ཀྱི་འདུགཤགོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རླེད། ང་ཚ་ོབུད་མླེད་བཅུ་འདྱི་གཅྱིག་པུའྱི་ཆླེད་དུ་མ་རླེད། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁགཤབོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་དླེ་ཚ་ོཚང་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་
དུང་ཡང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐངོ་སོད་ཀྱི་འདུགཤགཙ་ོབ་ོང་ཚསོ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཟླེར་དུས། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཞྱིག་
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འགོག་རླེན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོགཤ(Obstacle) ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་
ཆླེ་ཤོས་དླེ་བསམ་བླ་ོགཏོང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤསྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་སངས་དང་། བུད་མླེད་སོ་སོས་
དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་སངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ལྷག་པར་དུ་སྐྱླེས་པ་ཕ་ོཚོས་བསམ་བླ་ོགཏོང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་
བ་ཞྱིག་མ་ཕྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་གང་ཞྱིག་བརམས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱི་བརམས་པ་རླེད་མ་གཏགོས་དངསོ་གནས་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་སྱི་ཚགོས་ནང་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཡོང་གྱི་རླེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆླེས་དླེ་ང་ལ་སླེབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 

མ་གཞྱི་གོང་ལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་བུད་མླེད་དང་དླེ་
བཞྱིན་དུ་སྐྱླེས་པ་ཕ་ོཚོར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུང་གྱི་འདུགཤའདྱི་ཏན་ཏན་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུགཤཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཟླེར་དུས། བུད་མླེད་ནུས་སོབས་སྤླེལ་དགོས་པ་རླེད་ཟླེར་དུས་བུད་མླེད་གཅྱིག་པུར་ཟབ་སོང་
མ་ཡྱིན་པར། སྐྱླེས་པ་ཕ་ོཚ་ོནས་ཀང་དླེའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་འདྲ་མཚུངས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་
ཀྱི་འདུགཤལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སྐྱླེས་པ་ཕ་ོཚོ་ནས་ཀང་དླེའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་པ་དླེ་ཧ་ཅང་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུགཤདླེ་རྱིང་འདྲ་བ་ོཡྱིན་ན་གསོ་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་བག་ོགླེང་གནང་དུས་དྲྱི་བ་འདནོ་སངས་ཡྱིན་
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པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བསམ་འཆར་གནང་སངས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཀུན་སོང་བཟང་པ་ོཡྱིན་ནའང་བསམ་བློའ་ིའཁྱླེར་སོའ་ིཐགོ་ནས་
གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Gap) གཅྱིགཤབར་ཐག་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་སླེབ་སོད་ཀྱི་
འདུགཤདླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། དླེའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས། དླེ་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

གཉྱིས་པ་འདྱི་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ད་ལྟ་བཙན་གཡླེམ་
དང་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་ལ་འཚ་ེབའྱི་ཐོག་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤ(Zero 
tolerance) བཟོད་བསན་ཀླད་ཀོར་ཞླེས་བཟོད་བསན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད་ཅླེས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ལག་
བསར་གང་འདྲ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཉླེ་ཆར་སྱིམ་ལའྱི་ས་གནས་ནང་གྱི་གནས་སངས་དླེས་བླ་ོའཚབ་ཏན་ཏན་བྱུང་སོང། གང་
ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་གྱིས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བགོ་གླེང་བྱུང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་
དླེའྱི་ནང་ལ། ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འགླེལ་བཤད་གནང་དུས་གང་གསུང་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། སྱིམ་ལའྱི་ས་གནས་དླེའྱི་
ནང་ལ་བུ་མ་ོཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་བཙན་གཡླེམ་བྱུང་དུས། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་དླེར་བར་ལན་གནང་སངས་དླེ་དངོས་གནས་
སླེམས་འཚབ་བྱུང་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་དྲྱི་བ་
གཏོང་དུས། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་ཚིག་གཅྱིག་བླེད་སོད་བཏང་འདུགཤདླེ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོཤ(Allegation) ཉླེས་འཛུགས། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་སླེམས་འཚབ་སྐྱླེ་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་འདུགཤབུ་མ་ོཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་
བཙན་གཡླེམ་བྱུང་བ་རླེད་དླེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ངསོ་ནས་ཚགི་བླེད་སདོ་གཏོང་སངས་དང་། དླེར་བར་ལན་སདོ་སངས་དླེ་ཉླེས་
འཛུགས་ཟླེར་དུས། ཧ་ལམ་བུ་མོ་དླེས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སངས་ཡོང་དུས། འདྱི་དངོས་གནས་བཟོད་
བསན་ཀླད་ཀོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་དླེ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ལག་བསར་གཏངོ་མཁན་གཙ་ོབ་ོདླེ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཆགས་ཡོང་དུས། 
ས་གནས་འག་ོའཛནི་ངསོ་ནས་འདྱིར་བར་ལན་གནང་སངས་དླེའྱི་ཐགོ་ནས་དངསོ་གནས་སླེམས་འཚབ་འབྱུང་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཆགས་འདུགཤདླེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་དླེས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་
འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་སྱིར་བཏང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མླེད་ཅྱིག་ལ་བཙན་གཡླེམ་གྱི་གནས་སངས་བྱུང་ན། ང་ཚོའྱི་ལུགས་
སོལ་དླེ་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། དླེ་སྐྱླེས་པ་ཕ་ོདང་བུ་མ་ོགཉྱིས་ཀའྱི་རླེད། ཚང་མས་ལམ་སང་སས་གསང་བས་ཏླེ། དཀའ་
ངལ་དླེ་དངོས་གནས་སླེལ་ཐབས་མ་བས་པར་སས་གསང་བས་པ་དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུགཤགཉྱིས་པ་
འདྱི་བཙན་གཡླེམ་བས་པའྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ལམ་
སང་བུད་མླེད་དླེར་དྲྱི་བ་འདནོ་པ་དང་། བུད་མླེད་དླེའྱི་སདོ་པའྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་འདནོ་པ། ཧ་ལམ་བུད་མླེད་དླེ་ཡྱིས་ནོར་འཁྲུལ་བཟསོ་
པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཆགས་དུས། དླེ་འདྲའྱི་བསམ་བློ་ཆ་ཚང་འདོར་ཐུབ་པས་ང་ཚོ་ཚང་མས་འབད་བརོན་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
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སྱིར་བཏང་བས་ན་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་བག་ོགླེང་འདྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོང་དུས། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་རླེ་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད་ཟླེར་ན། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་བག་ོགླེང་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམ་རླེད། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འཐབ་རོད་ཀྱི་གནས་སངས་དླེའྱི་ནང་ལ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་དླེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོགཤ(Distraction) རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་སད་ན་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་
ཅླེས་པའྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲའྱི་བག་ོགླེང་སླེབ་ཡོང་དུས། དླེ་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རླེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་གོང་གྱི་
ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རླེད། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་ཐབོ་ཐང་འདྱི་བུད་མླེད་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ཆླེ་རུ་འག་ོརྒྱུ་དང་སྐྱླེས་
པ་ཕོའ་ིཐོབ་ཐང་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད། བུད་མླེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་དླེ་གོང་སྤླེལ་ཕྱིན་ན་རང་
བཞྱིན་གྱིས་སྱི་ཚགོས་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚའོྱི་འཐབ་རདོ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག གང་ལྟར་ཚང་མ་ཡར་རྒྱས་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་། ཚང་མར་ཁླེ་ཕན་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས། ལྷག་པར་དུ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་
ཡྱིན་ནའང་རླེད། བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དྲང་བདླེན་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་
ནའང་རླེད། བུད་མླེད་ཚོས་ཐོབ་ཐང་བརད་རྒྱུ་འདྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས། དྲང་
བདླེན་གྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ན། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་ཐགོ་ལ་མཐངོ་ཚུལ་དང་ལྟ་སངས་
དླེ་ཏགོ་ཙམ་ཐུགས་ཕན་གསསོ་ཀྱི་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག 

མཐའ་མ་དླེར་དམྱིགས་ཡུལ་དླེ་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་དླེ་བཟང་པ་ོཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ། གལ་སྱིད་བོད་ནང་
ལ་རང་དབང་ཐོབ། རང་བཙན་ཐོབ་ནས་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཡོད་ནའང་སོ་སོའ་ིསྱི་ཚོགས་དླེ་དྲང་བདླེན་གྱི་སྱི་ཚོགས་མ་ཡྱིན་པ། 
ཕན་ཚུན་མནར་གཅོད་གཏང་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་དང་། བམས་སླེམས་ལྡན་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་མ་ཡྱིན་ན། དྲང་པ་ོབཤད་པ་ཡྱིན་ན་སོ་
སོར་རང་དབང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་ནས་རང་དབང་ཐོབ་ཡོད་ནའང་ས་ོསོའ་ིསྱི་ཚོགས་ནང་དྲང་པ་ོམླེད་ན། དླེར་སྱིང་པོའམ་ཆ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་དླེ་འདྲ་སླེབ་སོད་ཀྱི་འདུགཤདླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཉྱིས་ཀས་སོ་སོའ་ིརང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་འབད་བརོན་བླེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་སླེབ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ག་རང་
ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སྱི་ཚགོས་བཟང་པ་ོཞྱིག་སྐྲུན་དགསོ་པ་དླེའང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་གཉྱིས་ཀར་འདྲ་མཉམ་
གྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་དུ་འཁྲྱིད་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ལ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་རླེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོཤ(Mutually exclusive) ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཅྱིག་བས་ན་ཕར་ཕགོས་དླེ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
མ་རླེད་སམ། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདླེས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་
ཆླེ་ཞུ། བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་ཚན་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་གོན་ས་ཡ་བཞྱི་དང་དགུ་འབུམ་ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་བུད་
མླེད་ནུས་སོབས་ཚན་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་གོན་དླེ་རླེད། དླེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་
བཞྱིན། ཆསོ་རྱིག་དང་། ནང་སྱིད། ཤླེས་རྱིག འཕྲདོ་བསླེན་སོགས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་རང་ལ་དཔགས་པའྱི་བུད་མླེད་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་འག་ོསོང་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་ཆླེན་པ་ོཆགས་པ་ཞྱིག་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཚན་པ་འདྱི་རང་གྱི་འག་ོསོང་ཡྱིན་དུས་དངུལ་འབོར་དླེ་
འདྲ་ཞྱིག་རླེད། སྱིར་བཏང་དངུལ་འབོར་མང་ཉུང་ལས་གལ་ཆླེ་བ་དླེ་བསམ་བློའ་ིབསྒྱུར་བཅོས་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀས་བཀའ་གནང་བའྱི་བུད་མླེད་ནུས་སབོས་སྐརོ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་སླེམས་ལ་འཇོག་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདླེས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཤྱིག་ལུང་དྲངས་པའྱི་ཐགོ་ནས། 
ལས་ཀ་བླེད་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་བུད་མླེད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་སའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚན་པ་
ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་རླེད་གསུངས་པ་འདྱི། ང་ཚསོ་ཤཤླེས་རྟགོས་བྱུང་བ་བཞྱིན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
ལ་སན་སླེང་ཞུས་ཏླེ། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་དབུས་ཀྱི་མང་གཙ་ོཀ་བ་གསུམ་གཙ་ོ
བོར་གྱུར་བའྱི་འབྲླེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་བཀོད་ཁྱབ་ཕྱིན་ཚར་བ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་
དནོ་དག་གཙ་ོབ་ོདླེ་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། ལས་ཁུངས་བླེད་བྲག་པ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་བླེད་མཁན་མྱི་བཅུ་ལས་མང་བ་ཡོད་ན། དླེ་འདྲའྱི་
དཀའ་ངལ་འཆད་སའྱི་ཚན་པ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རླེད། དླེ་ཡང་ཚན་པ་དླེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མླེད་གཉྱིས། དླེ་ཡང་ལས་ཁུངས་ས་ོ
སོར་མྱི་བཞྱི་འཛུགས་རྒྱུ། དླེའྱི་ནང་ནས་བུད་མླེད་གཉྱིས། ཚན་པ་འདྱིའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་གཙ་ོབོ་ཚོགས་གཙ་ོཟླེར་གྱི་ཡོད་
ནའང་འདྲ། དླེ་བུད་མླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་པ་དླེ་རླེད། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སོན་བས་ནས་ཚང་མ་འདྱི་འདྲ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དླེ་ཡང་ཚན་པ་འདྱིའྱི་ཚོགས་གཙ་ོདླེ་བུད་མླེད་ཟུང་དྲུང་ཡང་ན་དྲུང་གཞོན་གང་རུང་སྐ་ོདགོས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་སྱི་
ཡོངས་ནས་ཕྱིན་ཚར་བ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་ཚང་མར་འགོ་སོད་ཀྱི་རླེད། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་འཁུར་དགོས་པའྱི་འགན་དླེ་རླེད། འདྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དླེ་སྔ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། ཉླེ་
ཆར་རང་ང་ཚོས་བཀདོ་ཁྱབ་བཏང་ཚར་བ་རླེད། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་
རླེད། 

སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་ཚན་པ་འདྱི་ཡོད་པ་རླེད། བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་ཚན་པར་ཕག་
ལས་གནང་རྒྱུའྱི་རང་དབང་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་དླེ། ལས་དོན་བ་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རང་དབང་དགོས་ཀྱི་
རླེད། རང་དབང་མླེད་ན་ལས་ཀ་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐད་ཆ་འཆད་དུས་སུ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་
ཀྱིས་དྲུང་ཆླེ་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་པ་དང་། དྲུང་ཆླེས་བཀའ་བློན་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་པ། བཀའ་བློན་གྱིས་གོས་ཚོགས་དང་
རྒྱ་ཆླེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་པའྱི་བསམ་བླ་ོདླེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བང་བསྱིགས་ནས་ལས་ཀ་བླེད་སོད་ཀྱི་ཡོད། 
འགན་འཁུར་ལན་འདླེབས་དླེ་དགོས་ཀྱི་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག དླེ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་ཚན་པ་ལའང་རང་དབང་
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ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ལས་ཀ་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏན་འབླེབས་བས་པའྱི་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་ཚན་
པའྱི་སྱིད་བྱུས་སྱི་ཡོངས། འག་ོབརོད་ཨ་མ་བདུན། ནང་གསླེས་དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ལྷན་ཁང་
གང་དུ་འབྲླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་དླེ་སྔ་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་དླེ་ལྷན་ཁང་ཚང་མར་འདྱི་དང་དླེ་ལྷན་ཁང་འདྱི་དང་
འབྲླེལ་བ་འདུགཤདླེ་ཚ་ོལག་བསར་བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བ་ཚང་མ་བླེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལོ་རླེ་ལོ་རླེའྱི་མཚམས་ལ་ལས་
དནོ་བས་ཡོད་མླེད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་དླེ་འདྲ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་མ་འངོས་པར་ཡྱིན་ནའང་དླེ་
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུ་དླེ་སླེམས་པའྱི་གཏྱིང་ལ་བཞག་ནས་བླེད་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་བཞྱིན་བུད་མླེད་ནུས་སབོས་གོང་སྤླེལ་ཚན་པ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མླེད་ཀྱི་ལས་བླེད་དྲུང་འཕར་དང་དྲུང་ཆླེ་
ཡོད་པའྱི་སོབ་སོན་ཞུ་སའྱི་ཚགོས་ཆུང་དླེ་ནས་སོབ་སནོ་ཞུས། སོབ་སནོ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ལས་ཀ་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་
རྱིས་འགོ་སངས་དང་། རྱིས་ཀྱི་འག་ོསངས། གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདླེབས་སོགས་ཆ་ཚང་སྱིག་འཛུགས་ལ་བརྟླེན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་དླེ་ང་ཚོས་ལམ་སོན་ཞུ་ཡྱི་རླེད་མ་གཏོགས། ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་དང་། ཟབ་སོང་
སད་རྒྱུ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཁ་ོརང་ཚོར་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ནུས་པ་དང་དབང་ཆ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབང་ཆ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མླེད་པ་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་དླེའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་གཡླེང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་
བཞྱིན་མཉམ་ལས་སྐོར་དླེ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། མཉམ་ལས་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དླེས་བུད་
མླེད་ཀྱི་ནུས་སབོས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་བ་རླེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད། 

ལྷག་པར་དུ་སྱིམ་ལའྱི་གནད་དནོ་འདྱི། ལང་སོད་མཁན་འདྱིའྱི་དླེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མ་གཏོགས་ག་ོམ་སངོ། 
གསལ་པོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ག་ོབ་དང་པ་ོཡྱིན། ཁ་སང་སྐུ་ང་ོམཆོག་ནས་ཚགས་པར་སོན་དུས་ཐླེངས་མ་དང་པ་ོམཐོང་བྱུང། དླེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་སར་ཡང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ཚང་མ་དང་འབྲླེལ་ཡོད་ཚང་མར། ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་བཟོད་བསན་ཀླད་ཀོར་ཡྱིན་པ་དླེ་ཚོ་ཚང་མ་ར་སོད་བས་ཏླེ། 
བཀའ་ཤག་ལ་སན་སླེང་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚང་མར་བཀདོ་ཁྱབ་ནན་པ་ོཞྱིག་གཏོང་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བརྒྱུད་
ནས་མ་འོངས་པར་དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དླེ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་རླེད། 
གནོད་འཚ་ེཕོག་སའྱི་གང་ཟག་དླེས་འཆད་དགོས་བསམས་ནའང་འཆད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་
ལ་མཚམས་རླེ་སྐྱླེས་པ་ཁྱ་ོག་ལས་བུད་མླེད་ནང་ཁུལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། འགན་འཁུར་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རླེད་
བསམ་གྱི་འདུགཤདླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞླེས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་བསམ་བློ་གཏོང་ཆོག་གྱི་
རླེད། 

དླེ་ནས་ཕ་ོམོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤླེས་འདྱི། བསམ་བློ་འགྱུར་བ་འདྱི། བསམ་བློ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱིས་
ཁག་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་མཚམས་རླེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རླེད། བསམ་བླ་ོའགྱུར་བ་ཐླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོས་དཀའ་བ་སད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ག་ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མླེད་དླེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
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མཐོང་གྱི་ཡོད་དུས་བུད་མླེད་ལ་འདུ་ཤླེས་འཛིན་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ། ཟབ་སོང་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ད་དུང་ཡང་ཡར་རྒྱས་ལ་
མཐའ་མླེད་དུས། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མ་འངོས་པར་གཟབ་གཟབ་བླེད་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དླེས་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོ་དླེ་གསུངས་པ་རླེད། དྲ་རྒྱའྱི་ཐོ་དླེ་ང་ཚོས་བསམ་བློ་བཏང། དྲ་མཛོད་བཟོས། 
དངུལ་ཡོང་སའྱི་རྒྱལ་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ (Payment Gateway) དླེ་གང་འདྲ་
བས་ནས་བཟ་ོདགོས་འདུགཤགོང་ག་ཚོད་ཉུང་བ་རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤླེས་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཁླེ་ཕན་ག་ཚོད་མང་བ་ལླེན་རྒྱུ་
འདུགཤཚང་མ་གོས་བསྡུར་བས་ནས་འབྲླེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་དླེ་ག་པར་བླེད་སོད་ཡག་པ་ོའདུག གང་དུ་ང་
ཚརོ་རང་དབང་ཆླེ་བ་འདུག དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ཐོག་བསམ་ཞྱིབ་དང་གོས་བསྡུར་བས་ནས་སན་ཐ་ོདླེ་གསོལ་ཅགོ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕུལ་ཚར་
ཙམ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་བསྡུ་རྒྱུ་དླེ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཚོད་
ལྟ་འདྱི། དྲ་རྒྱ་བཟོས་པ་ཙམ་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ད་དུང་ཡང་བློ་ཁླེངས་པ་དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་མྱི་
འདུགཤཡྱིན་ནའང་ཚོད་ལྟ་འདྱི་འག་ོདགོས་པ་རླེད། ཚོད་ལྟ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་དྲ་རྒྱའྱི་མཉམ་དུ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་བསྡུ་རྒྱུ་དླེ་ཡང་
བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་བས། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོཕྱིན་ཏླེ་མ་འོངས་པར་དགླེ་དང་སྐྱོན་གཉྱིས་ལ་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་འགོ་རྒྱུ་རླེད། དླེར་
བརྟླེན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁུལ་ལ། ནུབ་ཕོགས་ལ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ད་རླེས་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ག་ལླེ་ག་
ལླེར་གོམ་པ་སྤོས་ནས་ལུང་པ་གཉྱིས་དང་། ལུང་པ་གསུམ་བས་ནས། མ་འངོས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཆ་ཚང་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་སྡུད་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་དུས་ཚོད་སོགས་གང་ཅྱི་ཐོག་ནས་བསྱི་ཚགས་ཡོང་དུས། 
དངུལ་དླེ་ཡང་ཏག་ཏག དངུལ་རང་མང་པ་ོཉར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཁླེ་ཕན་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་
མ་འོངས་པར་བླེད་ཆོག་གྱི་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གྱི་ཚན་པ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་
འཆར་གང་གནང་བ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་སླེམས་ལ་བཅངས་ནས་མ་འངོས་པར་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་བུད་མླེད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནུས་སོབས་
གོང་སྤླེལ། ཕ་ོམོའ་ིའདུ་ཤླེས་ཀྱི་ཟབ་སངོ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསླེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང། ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཐགོ་
ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་
ལགས། 
 



35 
 

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་
དླེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད། ངས་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་དླེ་ལས་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། དང་པ་ོའདྱི་གངས་ལྗོངས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་དང། གཉྱིས་པ་འདྱི་བུད་མླེད་ནུས་སབོས་གོང་སྤླེལ་ཞླེས་པའྱི་ལས་དནོ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། 
དང་པ་ོདླེར་ཞུ་རྒྱུར། དླེ་སྔོན་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་ལའང་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིར་སར་ཡང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་
རྒྱུར། ཉླེ་བའྱི་ཆར་སུད་ཚོང་དང་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མླེ་སྐྱོན་གྱི་རླེན་པས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངས་གང་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཁོང་ཚོར་ཉླེན་སྲུང་དང་དླེ་བཞྱིན་གན་རྒྱ་ཡག་པ་ོབཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ག་སྱིག་པོའ་ིངང་གནང་ཐུབ་རྒྱུར། 
ཁོང་ཚོས་གནང་ལུགས་གནང་སངས་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་མག་ོའཚོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞྱིག་
གནང་རོགས་གནང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་ཁོང་ཚོར་ཕག་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། བཟང་སདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནད་
འགག་ཆླེན་པ་ོརླེད། མ་འངོས་པར་ང་ཚསོ་བསྱི་ཚགས་ཡོང་བ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་འདྱི་གསུང་གྱི་
འདུག དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཟབ་སངོ་ཤཤུགས་ཆླེ་པ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་དང་། ལྷ་ོཕགོས་ལ་ལས་བླེད་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་ཅླེས་གསུང་གྱི་
འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ལས་བླེད་ཁོང་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལྷ་ོཕོགས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཆླེན་པ་ོཡོད་དུས། དླེ་ལྟ་བུའྱི་ཟབ་སོང་ལྷ་ོ
ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་རླེ་རླེའྱི་ནང་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིངང་གནང་ཐུབ་ན། ཐུགས་ཕན་ཡག་པ་ོགསོས་ས་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གཉྱིས་པ་དླེར་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་དླེའྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཁང་རང་ཆགས་
ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་ཞྱིག་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོབོད་པས་དླེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རླེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ། དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡང་རླེད་སམ། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་འག་ོབཙུགས་ཏླེ་
མྱིག་དཔླེ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ན། དླེ་ངས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་བསམས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ལྟ་མ་ར་འཛུགས་
རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་ཞྱིག་གནང་ན། འདྱིར་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་འག་ོབཙུགས་ཏླེ་གནང་ཐུབ་ན་མྱིག་དཔླེ་བཟང་པ་ོབསྐྲུན་
རྒྱུར་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། ང་ཚོས་གང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང། བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རླེད། 
ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རླེད། གང་ལྟར་འདྱི་ནས་མར་འགོ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ན། ངས་དགླེ་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
ཡོད་དུས། རྣམ་པ་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང། དླེ་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་
གྱི་ལས་དོན་ཞླེས་པའྱི་ཐོག་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་དླེ་གཙ་ོབོ་སོ་སོ་བུད་མླེད་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
དླེ་བཞྱིན་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ནས་ཆ་ཤས་བླངས་ཚར་སོང་། ངས་འདྱི་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་བརྒྱབ་ན་དྲན་བྱུང། དླེ་བཞྱིན་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་གྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགླེལ་བཤད་བསྐྱོན་གནང་དུས། ས་ོསོར་སླེམས་འཚབ་ལྟ་བུ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་
རགོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གང་གསུངས་སོང་ཟླེར་ན། བུད་མླེད་ནུས་སོབས་འཕླེལ་ཡོད་དམ་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚད་འཛིན་ཇྱི་ལྟར་
བླེད་དགོས་ཞླེས་གསུང་གནང་སོང། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ངས་གང་བསམ་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གལ་སྱིད་བུད་མླེད་ལ་དམའ་འབླེབས་དང་། ཐུབ་ཚོད། ད་ལྟ་ག་ོབཞྱིན་པའྱི་བཙན་གཡླེམ་ལ་སོགས་པ། ད་ལྟ་
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བར་དུ་མཚམས་འཇོག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་མཚམས་འཇོག་མ་ཆགས་ཀྱི་བར་དུ་བུད་མླེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་དླེ་འཕླེལ་ཡོད་
པ་མ་རླེད། དླེ་མཚམས་འཇོག་མ་ཆགས་ཀྱི་བར་དུ་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་འགོ་དགོས་ཀྱི་རླེད་སམ། རྣམ་པ་
ཚསོ་སྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་དང་། སྣླེ་འཁྲྱིད་མཁན་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚསོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཤླེས་ཡནོ་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བ་དགའ་ཐབོ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བུད་མླེད་དླེ་ཚ་ོཤླེས་ཡོན་ཐགོ་ལའང་འདུག ལྷག་བསམ་
དང་འཇོན་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ད་ལྟ་བུད་མླེད་ཚོ་འདྲ་མཉམ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་། སྣླེ་འཁྲྱིད་མཁན་གྱི་ནང་ལ་བུད་མླེད་ག་ཚོད་འདུགཤ ཉུང་ཤས་ཤྱིག་རླེད། རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའདྱིར་མྱི་སར་མ་ོགང་
ཞྱིག་དང་བུད་མླེད་བཅུ་དང་བཅུ་གཅྱིག བཀའ་བླནོ་གཅྱིག་དང་དྲུང་ཆླེ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དླེ་ཚརོ་གཟྱིགས་ཏླེ་ང་ཚའོྱི་
བུད་མླེད་ནུས་སོབས་འཕླེལ་འདུག་བསམས་ན། དླེ་རྣམ་པ་ཚོས་དངོས་གནས་ནོར་འཁྲུལ་རང་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བུད་མླེད་ལ་བརྱི་མཐོང་དང་དམའ་འབླེབས་མླེད་པ་དང་། ཐུབ་ཚོད་མླེད་པ་དང་། ཆླེ་
མཐངོ་དླེ་ཚ་ོམ་རགས་ཀྱི་བར་དུ་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་རླེད་ལ། འདྱིའྱི་ཚད་འཛིན་སངས་དླེའང་
དླེ་བཞྱིན་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གང་གསུངས་སོང་ཞླེ་ན། བུད་མླེད་ལ་ནུས་སོབས་དགོས་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོག་རླེ་བས་ནས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ། བུད་མླེད་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བུད་མླེད་ནས་སངས་རྒྱས་
འཁྲུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བུད་མླེད་ནས་མྱི་འབོར་འཕླེལ་རྒྱས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། གལ་སྱིད་རྒྱུ་མཚན་དླེ་
གཅྱིག་པུར་བས་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་སྤླེལ་དགོས་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་ན། དླེ་ལའང་ང་མོས་མཐུན་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བུད་མླེད་སྤྲུལ་སྐུ་མ་སྐྱླེ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་ཚོའང་ནུས་སོབས་འཕླེལ་དགོས་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སྔོན་གྱི་
ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དླེར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། འགོ་བ་མྱི་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བུད་མླེད་དླེ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་དངསོ་གནས་ཀྱི་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཆ་ཤས་ལླེན་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ད་
ལྟའང་། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན་ནུས་སོབས་འཕླེལ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་བུད་མླེད་མང་ཆླེ་བའྱི་ནུས་
སབོས་འཕླེལ་ཡོད་པ་རླེད། འོན་ཀང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ནུས་སོབས་ད་ལྟ་འཕླེལ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་
དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོབཞླེས་ནས་འདྱི་ཆོབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ག་དུས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་འདྲ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མླེད་དླེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་དངསོ་གནས་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། མཚམས་རླེ་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་བུད་མླེད་ཀྱི་སྣླེ་འཁྲྱིད་མཁན་དླེ་ཚ་ོམྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅླེས། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོབུད་མླེད་ཚོར་ཕག་རོགས་
གང་འདྲ་བས་ནས་གནང་དགོས་བྱུང་ནའང་གནང་སླེ། འདྲ་མཉམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སླེབ་ཐུབ་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་སྐྲུན་དགོས་པ་
རླེད་སམ། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མླེད། ད་ལྟ་གོང་ལ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་བཏང་བ་དང་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བློན་གྱིས་བཀའ་ལན་བསྐྱོན་པ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣།༡༤ ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ག་ོསྱིག་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་ར་ཟླེར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཤPRM དང་།ཤདླེ་བཞྱིན་ USAID ཕླེཊ་རྱིཀ་ནའ་ོམན་ཟླེར་བ་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་འཁོད་
འདུགཤདླེ་དག་རོགས་ཚོགས་ཆླེ་གས་ཡྱིན་ས་རླེད། སྱིར་བཏང་དླེ་ཚ་ོའགོད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་ལ།ཤང་
ཚའོྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའམ་སྐྱབས་བཅལོ་བ་ལ་རགོས་སྐྱརོ་གནང་བ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་དང་འབྲླེལ་ནས་
དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་རོགས་ཚོགས་དླེ་ཚོའྱི་མྱིང་འདྱིར་བཀོད་པར་ཚད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དམ།ཤདཔླེར་ན།ཤརོགས་དངུལ་དླེ་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།ཤམ་ར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འགོད་ཀྱི་ཡོད་ཟླེར་བ་ལྟ་བུ། དླེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།ཤགང་ཡྱིན་ཟླེར་ན།ཤའདྱིའྱི་
ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་འཁོད་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་སོ་ས་ོསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་
དུས། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་བོད་པར་རོགས་པ་བླེད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་བླ་མ་བཟདོ་པ་
རྱིན་པ་ོཆླེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྟག་པར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སདོ་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་གྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ནང་ལའང་
མང་པ་ོཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག་ལ།ཤསྱིར་བཏང་གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤལས་བསོམས་ཆླེ་བ་དླེ་ཚོར་ལྟ་སྐབས།ཤདླེ་ཚོའྱི་
ནང་ལའང་འདུགཤཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་ནས་མཇལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁོང་རང་ལ་ཆ་མཚནོ་
པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པ་ོརླེད།ཤམང་པོ་ཞྱིག་ལ་རོགས་པ་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག དླེ་ཚོའང་བཀོད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རླེད་
བསམ་གྱི་འདུགཤགལ་སྱིད་ཚད་ཅྱིག་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བསླེབས་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱླེར་བ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་དང་།ཤདླེ་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ན་འཁྱླེར་གྱི་མླེད་པའྱི་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་ན་གནས་སངས་ཁག་ཁག་རླེད་མ་གཏགོས། ཚད་དླེ་འདྲ་མླེད་
ན་དླེ་ཚའོང་འགདོ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད།ཤདླེ་ཚརོ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་དང་འབྲླེལ་ནས་ཡང་བསྐྱར་དྲྱི་
བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བླ་ཆླེན་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ནས། ང་ཚོའྱི་གཞུང་ལ་རོགས་དངུལ་སོད་མཁན་ཡོད་པ་རླེད་
དམ་མ་རླེད། ཡོད་ན་ག་ཚདོ་ཙམ་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅླེས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དླེ་ཡྱིན། ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན་དླེ་འགོད་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། སྱིར་བཏང་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བླ་ཆླེན་དླེ་ཚ་ོབཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད།ཤརོགས་པའང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་རང་ཚའོྱི་དགོན་པ་དང་ལྷ་སླེ་མྱི་སླེ་དང་།ཤདླེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་
ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་རོགས་པ་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དགོན་པའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་འགན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
འཁྱླེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡར་རྒྱས་ཀང་ཧ་ཅང་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་དུ་སླེར་པའྱི་ནད་པ་ཉམས་ཐག་དང་སོབ་
ཕྲུག་སོགས་ལ་རོགས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། 
འདྱི་ལ་མཉམ་རུབ་ཅྱིག་བླེད་དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་སམ། གཅྱིག་བས་ན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་འདྲ་བསམ་སྱིད་
ཀྱི་རླེད་ལ་གསུང་སྱིད་ཀྱི་རླེད།ཤཁ་སང་འདྱིར་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བསླེབས་སོང་།ཤདླེ་ཡང་བླ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ། དགླེ་བཤླེས་སོགས་ལ་ང་
ཚསོ་ཡར་འབུལ་དགོས་པ་རླེད་མ་གཏགོས་མར་ཞུ་ས་མ་རླེད་ཟླེར་བ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རླེད། དླེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
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ཀང་རླེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་སྔོན་མའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་དང་གནས་སངས་ཤྱིག་རླེད། བླ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
རླེད།ཤསར་དགོན་པ་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤདགོན་པ་ཟླེར་བ་དླེ་སྱིར་བཏང་དབླེན་པ་ཟླེར་བ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགོས་པའྱི་གནས་
སྐབས་ཤྱིག་དང། ང་ཚའོྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་མཁན་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཁྱྱིམ་ནས་ཁྱྱིམ་མླེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསད་པའྱི་གནས་སྐབས་
དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ།ཤམང་ཚགོས་དླེ་ཡར་འབུལ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་མར་ཞུ་མཁན་དླེ་མ་རླེད། འནོ་ཀང་།ཤད་ལྟ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་
གྱི་བླ་ཆླེན་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤབླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕླེབས་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཚད་ཀྱི་མ་རླེད།ཤད་གྱིན་གངོ་ལའང་ཞུས་སོང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་
ནང་ལ་ Crorepati ཟླེར་བ་དླེ་ཡོད་པ་རླེད།ཤབླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁག་དང་བླ་ཆླེན་དླེ་ཚ་ོ Crorepati ཚད་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་སྱིར་བཏང་གཞུང་ལ་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཕུལ་ཡོད་ན་དླེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགོད་དགོས་པ་དང་།ཤ
ཕུལ་མླེད་ན་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དླེ་དང་འབྲླེལ་ནས་ཤོག་གངས་ ༧།༡༤ ནང་ནས་
དནོ་ཚན་ ༡.༤ བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་དནོ་ཟླེར་བ་འདྱི་དང་འབྲླེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཁ་སང་ཁ་
ཉྱིན་འདླེྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་།ཤང་ཚ་ོསྐྱབས་བཅལོ་བདོ་མྱི་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་བརྒྱ་ཆ་ 
༥༠།༥༠ ཆགས་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཆགས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་སོང། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
རླེད།ཤཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མྱི་འབོར་མང་པ་ོཞྱིག་འཕླེལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདཔླེར་ན། ཚིག་འདྱི་འཁོད་སངས་ལ་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་
ཚངོ་ལས་རམ་འདླེགས་ཟླེར་བ་འདྱི། དཔལ་འབརོ་གྱི་རགོས་རམ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚསོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དཔལ་འབརོ་གྱི་
རམ་འདླེགས་བ་རྒྱུ་དླེ་འདྲའྱི་དགོངས་པ་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དཔླེར་ན།ཤཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སྱིར་བཏང་གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོའ་ིཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་། དཔལ་འབོར་གྱི་འཛའ་ཐང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་།ཤརྒྱ་གར་ནང་ལ་སོད་མཁན་
ཞྱིག་དང་ཕ་གྱིའྱི་བར་ལ་གནམ་སའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རམ་འདླེགས་བླེད་རྒྱུར། དཔླེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་
གཅོད་ཁག་གྱི་བོད་པ་མང་པ་ོཡོད་སའྱི་གཞོན་སྐྱླེས་དླེ་ཚོས་མཉམ་རུབ་བས་ཏླེ་ཚོང་གྱི་ཐགོ་ལ་གང་བ་རྒྱུ་འདུག མཉམ་རུབ་བ་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀྱི་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་དནོ་གཅོད་ཁག་ཕ་གྱིར་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལྟ་བུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་དགོངས་པ། ད་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་ང་ཚརོ་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་རླེད་
བསམ་གྱི་འདུགཤ མ་འོངས་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༥༠ ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན།ཤཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་ན་གཞོན་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤཚངོ་
གྱི་དགངོས་པ་བཞླེས་པར་འཆར་གཞྱི་དང་རམ་འདླེགས་བ་རྒྱུ།ཤཡང་ན་མཉམ་རུབ་བས་ནས་འག་ོའཁྲྱིད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་
རླེད་དམ་མ་རླེད། དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། ད་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དླེ་འདྲའྱི་
འཕླེན་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། མླེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་འདྲ་བླེད་དགོས་རྒྱུའྱི་དུས་སུ་བསླེབས་པ་རླེད།ཤལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
ལས་དོན་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་སམ། སྱིར་བཏང་དངུལ་ཕར་གཏང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརླེད།ཤའཛའ་ཐང་གྱི་ཆ་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་མླེད་ནའང་།ཤདཔླེར་ན། ཕར་ཕོགས་ནས་སྣླེ་འཁྲྱིད་
པ་དང་འཆར་གཞྱི་འགོད་རྒྱུ་དང་།ཤཡང་ན་ཕར་ཕོགས་ཀྱིས་རོགས་ཚོགས་དླེ་ཚརོ་དླེ་ལྟ་བུའྱི་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། གཞུང་ཚོགས་སླེར་གསུམ་དླེ་འདྲ་ལ་རོགས་རམ་ཞུས་ནས་དངུལ་དླེ་ཁོང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་རོགས་པ་བ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡོད་ཀྱི་
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རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔླེར་ན།ཤཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ང་ོཤླེས་ཚོར་སྐད་ཆ་འཆད་དུས། མང་ན་ཟ་ཁང་ཞྱིག་གཟུང་རྒྱུ་དང་ཚོང་ཁང་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་གཟུང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དངོས་གནས་བསམ་བླ་ོཞྱིག་བཏང་ན། བོད་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་དུས་ཚདོ་ཉུང་ཉུང་མ་རླེད།ཤཧ་ལམ་ལ་ོ ༣༠།༤༠ ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ཕགོས་ཡངོས་ནས་ལྟ་དུས་སླེར་པ་ཡྱིན་ན་
ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་ཀང། དླེ་འདྲ་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོསོད་མཁན་མཐངོ་རྒྱུ་མླེད་པ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་རླེད། དཔླེར་ན།ཤརྒྱ་མྱི་དང་ཨླེ་ཤླེ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ཚོའྱི་ནང་ཡུ་རབོ་དང་ཨ་རྱི་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ཡོང་སླེ། ཁ་ོ
ཚསོ་ཡར་རྒྱས་འག་ོསངས་ལྟོས་དང་། ང་ཚ་ོབོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོང་ནས་དུས་ཚོད་ཉུང་ཉུང་མ་རླེད།ཤཧ་ལམ་ལ་ོ 
༣༠།༤༠ འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་དླེར་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མླེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོའདྱིས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབྲླེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ལས་དོན་སྐོར་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་བ་རླེད། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་གནང་
སོང། དླེ་འབོད་བསྐུལ་རྣམ་པ་རང་རླེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་བབས་སྐོར་ལ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་གཞན་རྟླེན་གྱི་བསམ་བླ་ོམྱིན་པ། མ་
འོངས་པར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདླེ་རའྱི་ཐོག་ལ་རོགས་སྐྱོར་བ་རྒྱུའྱི་ཕུགས་
རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདམྱིགས་ཡུལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བཟུང་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བླེད་དུས། འདྱི་གཞུང་གྱི་འག་ོསོང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཞན་
བརྟླེན་མ་ཡོང་བར། ནང་ཁུལ་རོགས་སྐྱོར་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོདླེ་འདྲ་བཏང་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཐོག་མ་གངས་ལྗོངས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཚངོ་འབྲླེལ་དླེབ་སྐྱླེལ་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༥ མ་དངུལ་དླེབ་སྐྱླེལ་བས་པ་རླེད། འདྱི་
བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གསུམ་གྱིས་དླེབ་སྐྱླེལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཕྱིས་
སུ་རྒྱ་གར་ནང་གཞུང་གསར་པ་འདྱིས་ཕྱིའྱི་དངུལ་རྒྱ་གར་ནང་མ་འཛུགས་བ་རྒྱུ་དླེ་ཏོག་ཙམ་ཐབས་ལམ་ལས་ས་པ་ོཡོད་པར་
སོང་། དླེ་འདྲའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོའྱི་དངུལ་ཨ་མ་དླེ་བླུག་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་དླེའྱི་ནང་མ་འཛུགས་ག་ཚོད་བྱུང་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ 
༥༡ འདྱི་གཞུང་གྱིས་ཉར་རྒྱུ་རླེད། ཕར་ཕོགས་ལ་ ༥༡ ལས་ཉུང་བ་སད་རྒྱུ་དླེ་མ་འོངས་པར་དླེའང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་བརྒྱ་ཆ་མང་ཆླེ་བ་འདྱི་གཞུང་གྱི་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། གཞན་པ་ཉུང་བ་འདྱི་མྱི་སླེར་པ་ཚང་མ་བསོམས་
ནས་ཆགས་རྒྱུ་དླེ་འདྲར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས། གང་ལྟར་བདག་དབང་གཙ་ོབ་ོདླེ་གཞུང་ལ་ཡོད་པར་བ་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་
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ལ་བཟུང་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་མ་བཙུགས་བླེད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་སུ་ལ་
ཡྱིན་ནའང་ས་ོཕླེ་ཡོད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང། འདྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཁྲྱིམས་ཐོག་
ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་སོར་མ་ོའབུམ་ ༥ འབུམ་ ༡༠ ས་ོསོས་མ་འཛུགས་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་
ཡོད་ན། དླེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་ ཀ་ འདྱི་རླེད་ ཁ་ འདྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་མ་རླེད་ལ་ཁུངས་ཡང་འཁྱོལ་གྱི་མ་རླེད། དླེ་ལས་
གལ་ཆླེ་བ་ཚུར་འབྲླེལ་བ་བས་ནས་ང་ཚོའྱི་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གཙོ་བོ་འགན་བཞླེས་མཁན་སྱི་ཁྱབ་
འཆར་འགོད་པ་ཡོད་པ་རླེད། གཤམ་ལ་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རླེད། ལས་བླེད་ལྔའང་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་ཚ་ོཚང་
མས་དླེའྱི་ནང་མ་འཛུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་མ་རའྱི་མ་དངུལ་ལ་དཔག་པའྱི་ཤླེར་བདག་ཟླེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཤླེར་
བདག་གྱི་ཚད་གཞྱི་འདྱི་ག་ཚདོ་ཡོད་ནའང་ཕར་འབུལ་གྱི་རླེད། དླེ་ཕུལ་བས་ཐགོ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་མ་ར་འཛུགས་མཁན་ཆགས་པ་
རླེད། དླེ་རླེས་ལ་ཁླེ་ཕན་བྱུང་ན་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་རག་གྱི་འདུག བག་ོབཤའ་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་དླེ་ཡོང་གྱི་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དླེ་གཙ་ོབ་ོབརྒྱ་ཆ་མང་བ་འདྱི་གཞུང་གྱིས་ཉར་རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་དླེ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སུད་ཚོང་མླེ་སྐྱོན་སྐོར་བཀའ་གནང་སོང། སྱིར་བཏང་ང་
ཚོས་ཁ་སང་བཀོད་ཁྱབ་ཙམ་མ་ཟད། དླེ་སྔ་དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སུད་
ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་ཚོགས་ཆླེན་སྔ་རླེས་ལ་ང་བཅར་རྒྱུ་བྱུང། ལྷག་པར་དུ་ར་རམ་ས་ལར་ཁོང་ཚོའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ཚོགས་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ཀང་བཅར་རྒྱུ་བྱུང། སྐབས་དླེ་དུས་ལྡྱི་ལྱི་དང་རྒྱ་གར་ནས་ཚོང་ཤག་མང་པ་ོབསླེབས་འདུག དླེ་
ཚ་ོཚང་མར་ང་ཚོས་ཆླེད་མངགས་སྱི་ཐབ་ལ་གདན་འདྲླེན་ཞུས། གསོལ་ཇ་བཀགས་བས་ནས་ཁོང་ཚརོ་ཐུགས་རླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་དླེ་
འདྲའྱི་ལས་རྱིམ་ཐགོ་ནས་འབྲླེལ་བ་བ་རྒྱུ་བྱུང། དླེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདླེ་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། ང་ཚསོ་ད་གྱིན་ཞུས་པའྱི་ཉླེན་
སྲུང་། ནམ་རྒྱུན་ཅ་ལག་འོར་འདྲླེན་སྐབས་སུ་གན་རྒྱ་འཇགོ་རྒྱུ། ཁྲལ་སད་རྒྱུ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཟབ་སོང་ལམ་སོན་ཙམ་མ་ཟད། ཟབ་
སོང་ཡང་འབུལ་གྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསན་ནོར་ཐླེབས་པ་ཞྱིག་ལ། དླེ་སྔ་ང་ཚོས་ཞབས་ཞུ་དང་དངོས་ཟོག་གྱི་
ཁྲལ་ཐོག་ཟབ་སོང་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་བླེད་མཁན་ཡོད་ན་ཕླེབས་ཤོག ལྷག་པར་དུ་རྱིས་རྱིག་པའྱི་མཐ་ོ
སོབ་ཐནོ་མཁན་ཡདོ་ན་ཕླེབས་ཤོག་ཟླེར་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཞྱིག་བས་པ་རླེད། གཞོན་སྐྱླེས་གངས་ ༡༥ ཙམ་ཞྱིག་ཕླེབས་པ་རླེད། 
དླེ་ཚོར་ཟབ་སོང་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་ནས་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ། ལྷ་ོཕོགས་ལ་གཅྱིག 
བང་ཤར་ལ་གཅྱིག བང་ཕོགས་ལ་གཅྱིག་བཞག་ནས་མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུར་བསམ་བླ་ོབཏང་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་
ཕྱིན་ནས་ལྷ་ོཕོགས་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་སླེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ལས་བླེད་དླེ་དླེ་ཙམ་དགོས་
མཁ་ོམླེད་དུས། གནས་སྐབས་ལས་བླེད་དླེ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་གན་རྒྱ་རོགས་ཏླེ་མཚམས་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་ཐོན་
ཚངོ་ལས་རམ་འདླེགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་ནས་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་དང་རྒྱ་གར་ལ་འབྲླེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ། ད་གྱིན་ལས་བསམོས་ནང་
ཡོད་པ་བཞྱིན་སྐུ་ཞབས་ Pankaj གདན་འདྲླེན་ཞུས་ནས་འབྲླེལ་བ་བ་རྒྱུ་ཚང་མ་དླེ་སྔ་ཡང་ཞུས་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་ཞུ་ཡྱི་
རླེད། དླེ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གང་འདྲའྱི་རགོས་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་ང་ཚོས་
དགོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་སླེམས་བཅང་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས། མ་འོངས་པར་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་གནས་བབས་འདྱི་
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སུད་ཀྲར་ཙམ་མ་རླེད། མླེ་སྐྱོན་ག་པར་བྱུང་པ་ཡྱིན་ནའང། དངོས་རས་ཚང་མ་ཉན་སྲུང་བ་རྒྱུ་དླེ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བ་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་དླེ་སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཆོག དླེ་བཞྱིན་སུད་ཚོང་དབུས་ཀྱི་སྐྱྱིད་སྡུག་ཙམ་མ་ཟད། 
ཚོང་ལས་བདླེ་ཚོགས་ཟླེར་ནས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དླེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་ནས་དགོངས་པའྱི་ཐོག་
བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡང་གང་འདྲ་ཞྱིག་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མླེད། དླེ་འདྲའྱི་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། 
དླེའྱི་ནང་ནས་ཚོང་པ་ཆླེན་པ་ོདླེ་ཚོའྱི་མ་ར་གང་འདྲ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་
གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཨ་རྱིར་ང་ཚོའྱི་འབྲླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་གཉྱིས་ཕླེབས་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་ལྷག་
བསད་པ་ཚང་མར་ཡྱིག་འབྲླེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་བས་ཏླེ་བཏང་ནས་མ་འཛུགས་ཀྱི་དུས་འགངས་དླེ་ཕར་འགངས་
ནས་གཞག་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་སོད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ སྔོན་ལ་ཡག་པ་ོབྱུང་ན། དླེར་ལ་ོ
གཉྱིས་ཏག་ཏག་འག་ོདུས་དངུལ་ཁང་ལ་དངུལ་བཅོལ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གསསོ་ཀྱི་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་
མ་འཛུགས་དླེ་ང་ཚོས་དམྱིགས་ཚད་འདྱི་འཛིན་སོད་ཀྱི་ཡོད། དླེའྱི་ནང་སུ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་ཞུགས་བླེད་ཆོག་གྱི་རླེད། དླེ་བཞྱིན་
གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཚགོས་མྱི་དླེ་སྔོན་གསུམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ད་
ལྟ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་སྤར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས། ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་
འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱི་ལས་གཞྱི་ལ་འགོ་དགོས་རྒྱུ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་མ་འགལ་བ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆླེན་པ་ོདང་མ་འགལ་བ་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་བསམ་
བླ་ོབཏང་ནས་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད། དླེ་ཚོ་ཚང་མ་རྱིང་མྱིན་གོང་རྱིམ་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱིན། གཙ་ོབོ་དླེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མའོ་ིབཀའ་འཁྲལོ་དང་དླེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོདགསོ་རྒྱུ་འདྱི་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་
ནས། ང་ཚོས་མ་འོངས་པའྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུར་བསམ་བླ་ོགཏོང་སོད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ཚང་མས་ཕྱྭ་ར་ཟུར་བཞྱི་ནས་བཀགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རླེད་བསམ་
གྱི་འདུག དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། དླེ་ཚོ་ཚང་མ་ནུས་
སོབས་སྤླེལ་དགོས་རྒྱུ། ནུས་སོབས་ལ་ཚད་གཞྱི་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། བུ་ཡྱིན་ནའང་དླེ་
བས་ཁྱད་པར་གལ་ཡོད་པ་མ་རླེད། གང་ལྟར་བོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡག་པ་ོཆགས་དགོས་རྒྱུ། སྱི་པའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་ཆགས་དགོས་པ། ཨ་མ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་དགོས་རྒྱུ། ཨ་ཕ་བཟང་པ་ོཆགས་རྒྱུ། བུ་མ་ོབཟང་པ་ོཆགས་རྒྱུ་སོགས་དླེ་
འདྲ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཚང་མས་ནུས་པ་སྤུངས་དགོས་ཀྱི་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཚན་པའྱི་ངསོ་ནས་ག་རླེ་ཐུབ་པ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་
རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དང་དུས་ལ་སོབ་དང་མ་སོབ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་ཚད་
པའྱི་ཐགོ་ལ་ག་རླེ་བཀའ་གནང་བ་འདྱི་སླེམས་བཅངས་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོརྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཅའ་ཁྲྱིམས་དནོ་ཚན་དྲུག་
པའྱི་ནང་མཉམ་འབྲླེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་དང་། བོད་མྱི་གནས་སའྱི་ས་ཆའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་རྱི་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་
བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འདྱི་ཡང་ཁྲྱིམས་ཐོག་ནས་བཀུར་བའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། 
རྒྱ་གར་ནང་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པར་གནས་དགོས་རྒྱུ། དླེ་ཚང་མས་སླེམས་ལ་འཆང་རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་
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སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དླེས་རོགས་དངུལ་ག་ོསྱིག་སྐོར་ལ་ལུང་ཞྱིག་དྲངས་ནས་དླེའྱི་ནང་མཚན་འཁོད་རྒྱུར་ཚད་གཞྱི་ཡོད་པ་རླེད་
དམ་མ་རླེད་གསུང་རྒྱུ་འདྱི། མཚན་འཁོད་རྒྱུ་དླེ་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་འདྱི་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ། ནང་སྱིད། ཤླེས་རྱིག འཕྲོད་བསླེན། ཆོས་རྱིག དྲྱིལ་བསགས་ཚང་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མར་སོ་
ས་ོསོའ་ིརགོས་དངུལ་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་བཀདོ་པ་འདྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་
དང་སླེ་ཚན་ཁག་ལ་བཀྲམ་བཞག་པའྱི་དངུལ་འདྱི་མ་གཏོགས། དླེ་མྱིན་ཚང་མ་དླེའྱི་ནང་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོར་དངུལ་
གནང་མཁན་ཡོད་ན་མཚན་མ་འཁོད་པའྱི་སླེམས་ཁྲལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་ཚད་གཞྱི་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རླེད། ད་
གྱིན་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་བཏང་པའྱི་དངུལ་དླེ་འདྱིའྱི་ནང་མཚན་བསླེབས་པ་རླེད། དླེ་མྱིན་དཔླེར་ན། སུད་
ཚངོ་གྱི་འབུམ་ ༤ དླེ་ཡང་འདྱིར་བྲྱིས་བཞག་ཡོད། འབུམ་ ༤ གནང་བ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་གདུང་སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད་ལ་ས་ཡ་ ༥ ལྷག་
ཙམ་རག་པ་རླེད། ད་ལྟ་ས་ཡ་ ༥ དང་ལྷག་ཙམ་ནས་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱིས་འབུམ་ ༤ རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དླེ་ཡང་འདྱིའྱི་
ནང་འབྲྱི་སྐབས་ཚད་གཞྱི་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞུས་པ་འདྱི་དཔླེ་མཚོན་བས་ནས་སྱིར་བཏང་གྱི་སྔནོ་རྱིས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ལས་བསོམས་
ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་མཇལ་གྱི་མྱི་འདུག དླེར་ཚད་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་ནང་མ་བསླེབས་པ་དླེ། འདྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་མླེད་ཙང་མ་བསླེབས་པ་
རླེད། དླེ་མྱིན་ཆོས་རྱིག་དང་ནང་སྱིད། ཤླེས་རྱིག ཕྱི་དྲྱིལ། འཕྲོད་བསླེན་ཆ་ཚང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་སླེར་ག་ཚོད་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་རགོས་དངུལ་སོད་མཁན་ཆ་ཚང་དླེའྱི་ནང་སླེབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ནང་མ་སླེབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ག་རླེ་རླེད་
ཟླེར་ན། འགོ་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་ར་བརྒྱུད་ནས་ག་རླེ་ཡོང་བ་དླེ་འདྱིར་བྲྱིས་ཡོད་པ་རླེད་མ་
གཏོགས། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་མ་ཡོང་བ་འདྱི་ང་ཚོས་དླེའྱི་ནང་འགོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
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འདྱི་བཀདོ་པ་ཡྱིན་ན་སང་ཉྱིན་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་རྱིས་ཁྲ་འདྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་བས་པ་མ་ཟད། 
རྒྱ་གར་ཆླེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་བླེད་དུས་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་དླེ་རྱིང་ཁ་སང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡྱིན་དུས། མ་བསླེབས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་འདྱི་རླེད་མ་གཏོགས། དླེ་མྱིན་མྱི་སླེར་སུས་ག་རླེ་གནང་བ་ཚང་མ་ང་ཚོར་དངུལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ན། དླེར་བསླེབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་
པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚད་གཞྱི་མླེད། སླེབ་ཀྱི་མླེད་པ་དླེ་ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་བསླེབ་མླེད་ཙང་རླེད། ར་བའྱི་ནང་སྱིད་དང་འཕྲོད་
བསླེན། ཤླེས་རྱིག་ཚང་མའྱི་ནང་གང་ཟག མྱི་སླེར། བོད་པ། སླེར་པ། ད་གྱིན་མཚན་སོས་པ། མཚན་མ་སོས་པ། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ད་
གྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུས་པ་འདྱི། འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་ཏླེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཐླེབས་རར་མ་བསླེབས་པ་འདྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་གང་འབརོ་བ་དང་བཏང་
བ་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འབྲྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་བྲྱིས་པ་ཡྱིན་ན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་ནས་ཞལ་རྫུན་ཆགས་ཀྱི་རླེད། སྔོན་རྱིས་
བཀའ་ཁྲོལ་གང་བྱུང་བ་བཞྱིན་འག་ོསདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་ཚད་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་སྔནོ་རྱིས་སྐབས་སུ་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་མ་ཆད་པ་བས་ནས་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རླེད། སྐབས་དླེ་
དུས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོདླེར་མ་སླེབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་འདྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་མཚན་མ་བསླེབས་
པ་ཞླེས་དྲྱིས་པ་བཞྱིན་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བླ་ཆླེན་ཁག དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱིས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་རང་ཁ་
རང་གསའོ་ིགནས་བབས་ཐགོ་ནས། སྱི་ཚགོས་ཁྱོན་ཡངོས་ཀྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ཐགོ་ལ་ཐུགས་འགན་ག་ཚོད་བཞླེས་ཡདོ་པ་
དླེ་དངུལ་བཀདོ་པ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་དླེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཆོས། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཚང་མས་སྐུ་ལས་སྐྱོན་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་
གཞུང་གྱིས་སབོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེ་མླེད་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་མ་བཀོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་འགོད་ཀྱི་རླེད། ང་ཚསོ་ཆླེད་མངགས་འབོད་བསྐུལ་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ར་བའྱི་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ངས་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པ་མ་རླེད། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་
དུས། དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱི་དང་
འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐོར་དླེ་བཀའ་གནང་བ་རླེད། ཏན་ཏན་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་གསུངས་པ་དླེ་སྐུ་
ང་ོསྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་ཚོད་དཔག་གནང་བ་རླེད། ཚདོ་དཔག་འདྱི་ཉླེ་བ་ོའདྲ་བ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་འཆར་
གཞྱི་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་འོངས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ཚོར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གོ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་རྒྱུའྱི་
ཆླེད་དུ་རོགས་དངུལ་མང་ཆླེ་བ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་པ་ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་མ་ཡྱིན་པར། ཡར་རྒྱས་
འག་ོབཞྱིན་པ་དང་ཚད་དམའ་པ་ོཡྱིན་པ་དླེ་འདྲ་ལ་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་མླེད་དུས། དླེ་ལྟར་ཡོང་གྱི་མ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚའོྱི་གལ་སྱིད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་ཁོངས་སུ་རྱིས་འག་ོཡོད་
པ་རླེད། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་དང་སྐད་ཡྱིག་སོང་བརར་དླེ་འདྲ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་དླེ་འདྲ་ཏོག་ཙམ་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ང་ཚོས་
དཔག་ཚོད་ཀྱི་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པར་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚསོ་ཐུབ་པ་
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དླེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་གང་དངུལ་བྱུང་བ་འདྱི་ཕར་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་བཞག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ ༥ དང་ ༥༠ 
གཞོན་སྐྱླེས་འདྱི་ཐླེངས་མ་དང་པ་ོདང་། ཐླེངས་མ་གཉྱིས་པ་ཚོགས་པ་རླེད། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ས་མྱིག་ཆ་བག་ོབས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་གཞོན་སྐྱླེས་དང་ང་ཚོའྱི་དབར་འབྲླེལ་ཐག་ཉླེ་བོ་བཟོ་རྒྱུ། འབྲླེལ་ཐག་ཉླེ་བོ་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་
འོངས་པར་ཚང་མས་འགན་འཁུར་ཐུབ་པའྱི་བསམ་བླ་ོདླེ་འདྲ་གཏོང་གྱི་ཡོད། དཔླེར་ན། ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་
གཞྱིའྱི་ནང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་མཚམས་བཞག་པ་རླེད་མ་གཏོགས། འདས་པའྱི་དུས་ལ་ཧ་ལམ་ལོ་ལྔ་དང་ཕླེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་
སོབ་སོན་པ་འདྱི་བུད་མླེད་གཞོན་སྐྱླེས་མཉམ་འབྲླེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ། ལས་གཞྱི་ཚད་མཐོན་པ་ོབླེད་མཁན་གྱི་བུད་མླེད་
གཅྱིག་གྱིས་སབོ་སོན་བས་ནས་ཧ་ཅང་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང། དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་དུང་ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
ལ་ཡོད་མཁན། དཔླེར་ན། ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དླེར་མཚོན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་
བཞུགས་མཁན། རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ཀ་བླེད་མོང་མཁན། དླེ་བཞྱིན་མཉམ་འབྲླེལ་གྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ཀ་བླེད་
མོང་མཁན། ས་ོནམ་ཞྱིང་ལས་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ཀ་བླེད་མོང་མཁན། དླེ་འདྲ་ང་ཚསོ་བཙལ་ནས་འབྲླེལ་བ་བཏགས་ནས་ཁངོ་
ཚོའྱི་ཉམས་མོང་། བསབ་བ་ག་རླེ་བླང་རྒྱུ་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་དགོངས་པར་འཁརོ་བ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས། ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ངོས་ནས་དླེ་འདྲ་ཧ་ཅང་
གྱིས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོང་རྒྱག་མཁན་དླེ་འདྲ་ང་ཚསོ་རགོས་སྐྱརོ་བས་
པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚརོ་ཡང་ཁ་ོཚསོ་ཚངོ་བཙལ་རྒྱུར་གང་འདྲ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔླེར་ན། ཡར་ཐནོ་ཚངོ་
ལས་རམ་འདླེགས་ལས་གཞྱི་ཚན་པའྱི་མཛེས་བཟ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དླེར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ངས་མྱིང་འབོད་མྱི་དགོས་པ་
བགྱིས། འདྱིའྱི་མཛེས་བཟ་ོདླེར་དང་པ་ོཡར་རྒྱས་བཏང་བར་བས་པར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལས་བླེད་བུ་མ་ོཁྱླེད་ཚ་ོཕ་གྱིར་
འག་ོདགོས་པ་རླེད་ཞུས་ནས། ང་ཚོའྱི་བུ་མ་ོཚང་མ་ཕྱིན་སོང། དླེ་འདྲ་བས་ནས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་
རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག དླེར་བརྟླེན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ས་ོསོའ་ིརང་པའྱི་སང་ལ་ས་ོས་ོལངས་ནས་ལས་ཀ་བླེད་མཁན་
རྣམས་ལ་བདོ་མྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་རྒྱུ། སྐྲ་བཟས་པ་ཡྱིན་ན། སྐྲ་འབྲླེག་ཏུ་འག་ོདགསོ་རྒྱུ། དླེ་ཡྱིན་དུས་དངུལ་འདྱི་སོར་མ་ོབཅུ་ཞྱིག་
མཐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དླེ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་རང་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རོགས་པ་བས་ནས་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དླེ་འདྲ་མླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་མ་འངོས་པར་ ༥ དང་ ༥༠ ཕུགས་རྒྱང་གྱི་བསམ་བླའོ་ིཐོག་ནས་ཕླེད་
ཀ་ཕླེད་ཀ་ཆགས་དུས། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་བང་རྱིམ་ཞྱིག་འཁོར་སོད་ཀྱི་ཡོད། འཆར་གཞྱི་སྱིག་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་དླེ་རྱིང་འགྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་འདྲའྱི་བསམ་བླ་ོའདྱི་ཏན་ཏན་འཁརོ་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བསམ་བླ་ོའཁོར་བ་དང་སྦྲགས་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་ཡང་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བླེད་སངས་བླེད་ལུགས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ཐླེབས་རའྱི་ངསོ་ནས་ཕྱི་དངུལ་བླང་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཁྲོལ་ཡོད་པ་རླེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་གར་ནང་བསར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་
འདྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་རླེས་ལ། གནས་བབས་དླེའྱི་ཐོག་ནས་
གང་འདྲའྱི་རང་དབང་འདུག ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་བླེད་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་༌༌༢༠༡༩ ལས་བསོམས་སྱིང་
བསྡུས་ཐོག་བཀའ་འདྲྱི་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་འདུག ཐོག་མར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། འདྱི་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་རག་ནས་དཔླེ་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག བོད་པའྱི་སུད་ཀྲར་འཚོང་མཁན་རླེད། རྟ་དྲླེལ། ཙག་ཙིག་ཚོང་རྒྱག་
མཁན། སྣུམ་འཁོར་གཏོང་མཁན། དབར་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཚང་མར་བུ་ལོན་བཏང་ནས་ཕན་ཐགོས་བྱུང་པར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་སྔོན་ལའང་ཐླེངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བུ་ལོན་འདྱི་ཚོང་གཅྱིག་པུར་མྱིན་
པར་ཕྲུ་གུའྱི་ཤླེས་ཡོན་ཐོག་ལ་བུ་ལོན་ཞྱིག་གཡར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དླེང་སང་སྱི་ཚགོས་ནང་ཤླེས་ཡནོ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ནས་ཕ་མ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུའྱི་ཤླེས་ཡནོ་ཐགོ་
ལ་གལ་ཆླེན་པ་ོརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་ནའང་དླེ་བཞྱིན་ཤླེས་ཡོན་ལ་ད་ོསྣང་སད་ནས་བརྒྱ་ཆ་སྔནོ་མ་དང་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། 
དླེང་སང་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པོ་རག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་ཤླེས་རྱིག་གྱིས་སོབ་ཡོན་རོགས་པ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་དླེའྱི་དངུལ་འདང་ངླེས་ཤྱིག་མླེད་དུས། སོབ་ཡོན་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་སོད་ཀྱི་འདུག སོབ་ཡོན་མ་
འདང་བའྱི་རླེན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ས་ོསོའ་ིསོབ་ཚན་དླེ་མ་བླངས་པར་སོབ་ཚན་གོང་ཆུང་བ་དླེ་འདྲ་ལླེན་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་འདུག 
ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཁག་ཁག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གལ་སྱིད་རྒྱ་གར་མྱི་སླེར་འདྲ་བོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོས་དངུལ་ཁང་ལ་འགོ་ནས་དངུལ་གཡར་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་འདུག ང་ཚ་ོབོད་པ་ཡྱིན་དུས་དངུལ་ཁང་ལ་དངུལ་གཡར་བར་
འག་ོབ་ཡྱིན་ན། ཚོང་རྒྱག་མཁན་ནམ་སུད་ཀྲར་འཚོང་དུ་འག་ོམཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་
སོབ་ཡོན་ཐགོ་ལ་དངུལ་གཡར་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན་
ཆླེད་དུ་བུ་ལོན་ཞྱིག་བཏང་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཆགས་ས་རླེད་སམ། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དླེང་སང་ཤླེས་ཡནོ་འདྱི་གལ་ཆླེན་པརོ་རྱི་སདོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་དླེའྱི་ཐོག་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདྱིང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་
དླེར་ད་ལྟ་བུད་མླེད་ནུས་སབོས་གོང་སྤླེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གོས་བསྡུར་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། སྔོན་མ་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ལ་བུད་མླེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་མང་པ་ོབྱུང་ནས། ང་ཚ་ོད་ལྟ་བཙན་བོལ་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་བུད་མླེད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཟླེར་ནས་གཅྱིག་འཛོམས་ནས། དླེའྱི་སྐབས་སུ་གོས་བསྡུར་བས་ནས་བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོ
དླེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚསེ་ ༡༢ ཉྱིན་མ་ོལ་བཟསོ་ཡདོ་པ་རླེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚསེ་ ༡༢ ཉྱིན་མོར་བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟླེར་དུས། ང་ཚ་ོ
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ནང་ཁུལ་བསམ་ཚུལ་བཏོན་ནས་བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དླེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག འདྱིའྱི་ཉྱིན་མོར་བུད་མླེད་སླེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོརླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ ཀྱི་ཉྱིན་མོར་བོད་ལ་བུད་མླེད་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ས་ོསོའ་ིརང་སོག་བོད་སྱི་པའྱི་དོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཉྱིན་མ་ོརླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དླེའྱི་ཉྱིན་མོར་བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོ
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ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས། སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བླངས་ནས་གོས་བསྡུར་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། 
བྱུང་བ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་བོད་ཀྱི་བུད་མླེད་ལྷན་ཚགོས་འདྱི་བདོ་པའྱི་ཚགོས་པ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་པ་རླེད། བུད་མླེད་ཀྱི་
ཚོགས་པ་གཅྱིག་པུར་དླེའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོ་མང་ཆླེར་ཕལ་ཆླེར་ཡྱི་གླེ་སོད་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་
ཤག་ལའང་ཕལ་ཆླེར་ཕག་བྲྱིས་འབུལ་ཡོད་ཀྱི་རླེད། བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདླེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ མ་ཡྱིན་པར་གཞན་པ་ཞྱིག་
ལ་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རླེད་བས་ནས་ཕག་བྲྱིས་ཕུལ་ཡོད་པ་རླེད། སྐད་ཆ་དླེ་བར་ཞྱིག་ལ་འཇམ་མཁན་འདྲ་བོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བོད་ཀྱི་བུད་མླེད་ཉྱིན་མ་ོཟླེར་ནས་ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚསེ་ ༡༢ ཉྱིན་མརོ་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་བུད་མླེད་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་གྱིས་ཚགོས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོདམངས་ལ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་
བོད་ཀྱི་བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་བུད་མླེད་ལྷན་ཚོགས། ཚོགས་པ་ཆླེ་ཤོས་ཤཤྱིག་གྱིས་རླེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་འདྱི་ལག་
བསར་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ད་ལྟ་བུད་མླེད་ནུས་སོབས། བུད་མླེད་
ནུས་སོབས་ལབ་ནའང་། བུད་མླེད་ནུས་སབོས་མང་ཤོས་འདྱི་བོད་ཀྱི་བུད་མླེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤླེལ་སོད་ཀྱི་འདུག་སམ། ད་ལྟ་
འདྱིར་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བུད་མླེད་ལྷན་ཚགོས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ནུས་སོབས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ས་གནས་ཁག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ས་གནས་བུད་མླེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་བས་ནས་ནུས་སོབས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་
རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོའདྱི་དུས་ཚདོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་གཏན་ཁླེལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བུད་མླེད་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལའང་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་འདྱི་བུད་མླེད་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ངས་རླེ་སྐུལ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། སོ་སོས་ཚོགས་པ་ཆླེན་པ་ོདླེའྱི་ནང་ལས་ཀ་མང་པ་ོབས་པ་
ཡྱིན་དུས། ཚོགས་པ་འདྱི་རླབས་ཆླེན་ག་ཚོད་ཡོད་མླེད་མགོ་འཚོས་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོའདྱི་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཨ་མའྱི་ཉྱིན་མ་ོཡྱིན་ནའང་རླེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་ཐུགས་ཕན་གསསོ་ས་རླེད་སམ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕླེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་རྟགོ་ཞྱིབ་བླེད་པའྱི་སན་ཐའོ་ིཐོག་ལ་བག་ོགླེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། དླེའྱི་
ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆགོ་ལ་དྲྱི་བ་དང་དླེ་འདྲའྱི་དོན་གནད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། དང་
པ་ོདླེར་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་གསལ་བ་བཞྱིན་ཞུས་ན། ར་རམ་ས་ལའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཟ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་
དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟབ་སོང་འགའ་ཕུལ་གནང་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
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ནའང་དླེ་དང་མཉམ་དུ་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཟ་ཁང་དང་། ཚོང་ཁང་གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་གཙང་ཁླེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་
འབབ་དླེ་འདྲ་འབུལ་མཁན་བྱུང་སོང་ངམ་མ་སོང། དླེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་གྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ཟ་ཁང་དང་། ཚོང་ཁང། 
མགོན་ཁང་རྱིགས་གཉླེར་སོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོའྱི་
བཅའ་ཁྲྱིམས་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་དགོངས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་གཙང་ཁླེའྱི་བརྒྱ་ཆ་དླེ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་གོ་རྟོགས་སྤླེལ་རྒྱུ་དང། ལམ་སོན་བ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་མ་སོང་ཟླེར་ནས་དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་
དོན་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་བར་སྐབས་ཞྱིག་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་སུད་ཚོང་བ་དླེ་ཚོར་སྐྱླེད་འབབ་
ཆུང་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་གཡར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་བས་ན་དླེ་རྱིང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གྱི་སུད་ཚོང་
མྱི་གངས་ ༩༠༠ ལ་རྒྱ་གར་སོར་མ་ོའབུམ་གཉྱིས་རླེར་གཡར་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་དླེ་འདྲ་གནང་སོང། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚ་ོགས་དླེ་ང་
ཚོས་མ་ར་དླེ་ཚ་ོཚུར་སོག་དགོས་རྒྱུ་ངླེས་ཅན་དང་། སྐྱླེད་འབབ་སོག་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་འགངས་ཆླེན་
པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་དང་མཉམ་དུ་གཙང་ཁླེའྱི་ཡོང་འབབ་དླེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་སྐབས་དླེ་དུས་ཆ་རླེན་ལྟ་
བུ་གཞག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་འཁོར་སོང་ངམ་མ་སོང། མ་འོངས་པར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དནོ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚསོ་འག་ོསོང་གང་ལ་གང་འཚམ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་ཡྱིན་ནའང། གོས་ཚོགས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་རླེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བུད་མླེད་དང་འབྲླེལ་བའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ལླེན་གྱི་འདུག དླེ་རྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ང་
ཚ་ོདླེར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་ལས་དོན་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་དང་
འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་སྐྱླེས་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འགླེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང། སོ་སོས་སླེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་སྤུང་རྒྱུ་
དང་དླེ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་དླེར་ཞུ་རྒྱུ་
འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། བར་སྐབས་བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཟླེར་ནའང་མྱི་འདུག དླེང་སང་གྱི་འག་ོསངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ཟླེར་ནའང་མྱི་འདུག བུད་མླེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་བཟསོ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བུད་མླེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆླེན་ཚོགས་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་བཞྱིན་བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་གཏན་འབླེབས་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་སད་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ཕོགས་
བསོམས་བླེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་བུད་མླེད་དླེ་ཚསོ་ཆླེ་ས་ནས་འཐབ་རོད་ཀྱི་གནས་སངས་རླེད། སྱི་ཚོགས་
ཀྱི་གནས་སངས་རླེད། སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་འགན་འཁུར་ཕོགས་རླེད། ཐ་ན་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་ལ་འགན་འཁུར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བུད་མླེད་སླེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལ་ངླེས་པ་
རྙླེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ངམ་མ་སོང། དླེ་འདྲ་བྱུང་སོང་ན། འདྱིར་དཔླེ་མཚནོ་འགའ་ཞྱིག་གསུང་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་
ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། བུད་མླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་
རྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ནང་ལ་མླེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཟླེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརྱིས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིའྱི་ལས་དནོ་བླེད་ཡངོ་དུས། ལས་དནོ་འདྱིའྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྟ་བུ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཐནོ་གྱི་འདུག དླེ་གཅྱིག་གསུང་
ཐུབ་ན་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐགོས་མླེད་ན་བསམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་
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གསུངས་ཀྱི་འདུག སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་གསུང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་མྱིང་འདྱི་གངས་ལྗོངས་དཔལ་
འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་ཟླེར་འདུག གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྲ་བ་ོཅྱིག་གསུང་གྱི་མླེད་འག།ོ དླེ་ཡྱིན་
དུས་དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་རླེད། དླེར་མ་འཛུགས་གནང་ཕོགས་རླེད། བརྒྱ་ཆ་གནང་ཕོགས་རླེད། རྒྱ་གར་
གཞུང་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཕོགས་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ཞྱིག་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་གཉྱིས་ཙམ་ཕར་ཨ་རྱིར་ཕླེབས། 
ཨ་རྱིར་ཕླེབས་ནས་གྲུབ་འབྲས་ལྟ་བུ། ཨ་སོར་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་གཉྱིས་ཙམ། གང་ལྟར་འབུམ་བཅུ་གཉྱིས་ཤྱིག་གནང་
འདུག དླེ་ཚོ་འབྲླེལ་ཡོད་ཨ་སོར་གནང་མཁན་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མ་རའྱི་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་
འཇོག་དགོས་ཀྱི་རླེད། མ་ར་བཞག་པ་འདྱིའྱི་སྐྱླེད་འབབ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ད་ོབདག་ལ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་མ་ར་
འཇོག་དགོས་པ་འདྱི་ངླེས་པར་དུ་ར་རམ་ས་ལར་ཚུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕ་གྱིར་ཕྱི་རྒྱལ་རང་ལ་དངུལ་དམར་འདྱི་
ཉར་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོགས་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་མླེད་དམ་བསམས་ནས་
དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་མཐའ་མ་དླེར་ཁྲོམ་སའྱི་གནད་དོན་སྐོར་དླེ་རླེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ནས་འདྱི་
གསུངས་སོང། ཁྲོམ་སའྱི་གནས་སངས་དླེ་ཚོ་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་བསམ་བླ་ོགཏོང་ཡོང་དུས། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཁྲོམ་ས་དླེ་ཚོའྱི་
གནས་སངས་ཚང་མ་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཟླེར་ནའང་མྱི་འདུག བརྟན་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག ཚང་མར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་
རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་འབྲླེལ་ཡོད་ཕ་གྱིར་ཞུ་གཏུགས་བས་ནས་རྟག་པར་འག་ོདགསོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག དླེ་ཚའོྱི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆླེར་བཞླེས་ནས། སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་འགན་འཁུར་ནས་ཕ་གྱིའྱི་གནས་སངས་འདྱི་
དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐུབ་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པོ་རླེད་སམ། དླེ་བཞྱིན་ཉླེ་ཆར་ང་ Ooty ལ་ཕྱིན་པ་རླེད། 
Kodaikanal ལ་ཕྱིན་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་སུད་ཚོང་གྱི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁྲོམ་སའྱི་གནས་སངས་
ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་ནས་ཁྲོམ་སའྱི་ས་ཆ་དླེ་བརྟན་པ་ོཡོད་མླེད་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག གཉྱིས་ནས་
ཁྲོམ་སའྱི་རྱིན་འབབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ས་རྱིན་འདྱི་ཡར་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོསྤར་ཡོང་དུས། ཁླེ་བཟང་དླེ་ཙམ་མླེད་པ་དང་། ང་ཚོར་
ཡོང་འབབ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོམླེད་དུས། གནས་སངས་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
འབྲླེལ་ཡོད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་དུས། ཟབ་སོང་སད་ནའང་འདྲ། གནས་སངས་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
འབྲླེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མཉམ་དུ། དཔོན་རྱིགས་མཉམ་དུ་ག་ོསྡུར་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ནའང་དླེ་ཚ་ོདཀའ་ངལ་རྣམས་སླེལ་ཐུབ་
དགསོ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདླེས་ང་ཚོའྱི་འཚ་ོརྟླེན་རགོས་སྐྱརོ་ལས་གཞྱི་ཆླེ་བ་འདྱི་དང་། ཉུང་བ་
འདྱི་ང་ཚོའྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དླེ་བཞྱིན་འབོད་བསྐུལ་དླེ་ཤླེས་ཡོན་གྱི་བུ་ལོན་
སྐོར་དླེ་རླེད། ཤླེས་ཡོན་གྱི་བུ་ལོན་འདྱི་གཏོང་དགོས་པ་རླེད་གསུང་རྒྱུ་དང་། དླེ་ཡང་སབས་བདླེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཤླེས་
ཡོན་བུ་ལནོ་སདོ་དུས། གལ་སྱིད་ཕ་མ་འདྱིར་མླེད་པ་བོད་ནས་ཡྱིན་ན། ཕ་མས་སུད་ཚངོ་གྱི་བུ་ལནོ་ལླེན། རྟ་བྲླེལ་གྱི་བུ་ལནོ་ལླེན། 
དླེ་བཞྱིན་ཁ་ལོའ་ིག་འཁོར་དླེ་ཡང་ལླེན། ཤླེས་ཡོན་བླངས་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ང་ལ་ཚརོ་བ་འདྱི་ཤུགས་
ཆླེན་པོ་ཡོད། ངས་དླེ་དང་མཉམ་དུ་དཔླེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་ངས་ར་བ་ནས་ངོ་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། ང་
ཞོགས་པ་གྱིང་སྐོར་ལ་སྐོར་བ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། རྨ་ོམ་ོགཅྱིག་ཐུག་སོང། ང་རང་དང་ངའྱི་ལས་བླེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གསལ་
བསགས་དླེ་འདྲ་མཐངོ་འདུག ཁྱོད་ཚོས་དླེང་སང་བུ་ལོན་ཧ་ཅང་གཏོང་གྱི་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོརླེད། ཡྱིན་ནའང་ཉླེན་ཁ་ཡོད་
པ་རླེད་ད།ོ ང་རྨ་ོམ་ོཡྱིས་སླེམས་ཁྲལ་ཡྱིན། ངའྱི་བསམ་པར་བུ་ལོན་གཡར་དགོས་པ་རླེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས། རྨ་ོམ་ོ
དླེས་མག་ོངའྱི་དཔྲལ་བ་ལ་གཏུགས་ནས་ང་ལ་ལབ་པར་བསླེབས་སོང། དླེ་དུས་ང་ལ་བསབ་བ་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རག་སངོ། དླེ་
ལབ་དུས་ངས་ལས་གཞྱི་འདྱི་སྤླེལ་གྱི་མྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། གང་ལྟར་ང་ཚརོ་བུ་ལནོ་དགོས་ཡདོ་རུང་མླེད་རུང་འདྱི་བསམ་
བླ་ོགཏང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག ང་ཚོར་དགོས་ནའང་མ་དགོས་ནའང་བླང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཐོབ་ཐང་ལྟ་
བུ་ཞྱིག འདྱི་དགོས་ངླེས་ཅན་ལ་འགོ་རྒྱུ་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། ངས་རྨོ་མོ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ཁྱླེད་རང་སླེམས་ཁྲལ་མ་
བགྱིད། ང་ཚོས་དླེ་འདྲ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ལབ་པ་ཡྱིན། རྨ་ོམ་ོརང་གྱི་སླེམས་ཁྲལ་ཡྱིན་ལབ་ནས་གསུང་དུས། ཨ་ཙི། ངས་ང་ོཤླེས་ཀྱི་
མླེད། ངས་ཕར་མྱིང་ཡང་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། ཡྱིན་ནས་དཔྲལ་བར་གཏུགས་ནས་ངླེད་གཉྱིས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དླེ་དུས་ངའྱི་བསམ་བློའ་ིནང་
ལ་བསབ་བ་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བསླེབས་སོང། ངས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་མ་བས་པ་གང་ཡང་མ་རླེད། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་དུང་བུ་ལོན་གཏོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཏང་ནས་འགོ་རྒྱུ་རླེད། འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་པ་
རླེད། ག་འཁོར་སྐོར་ལ་མཁྱླེན་གྱི་རླེད། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། དླེ་ཚོ་ད་དུང་ནན་པོ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་འབྲླེལ་ཡོད་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བར་བརྟླེན་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཆགས་ཡོད་མ་གཏོགས། སྐབས་རླེ་ང་ཚ་ོདླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཟག་རླེ་གཉྱིས་
གཅྱིག་གྱིས་ཁྱད་མཚར་དླེ་འདྲ་བས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དླེ་རྱིང་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
ནས་སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ཚང་མས་ལླེན་ཆོག་ཆོག་དང་བླེད་ཆོག་ཆོག་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག སོ་སོར་དགོས་མླེད་ན་བཞླེས་རྒྱུ་
མླེད་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག ཤླེས་ཡནོ་གྱི་བུ་ལོན་འདྱི་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་
ཤླེས་ཡོན་བུ་ལོན་སད་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་གསུམ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུ་དང་། དླེ་ནས་ལོ་གཉྱིས་སོབ་སོང་བ་རྒྱུ། དླེ་ནས་ལས་ཀ་འགོ་
འཛུགས་དགོས་པ་རླེད། ལས་ཀ་མ་བླེད་པར་དངུལ་འདནོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་བླེད་དུས་སྐོར་ར་འདྱི་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་ོཡོད་པ་
རླེད། དླེ་ག་ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་མ་བས་ན་དླེ་རྱིང་ལམ་སླེང་ངས་ཁས་ལླེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་བསྡུར་མ་བྱུང་བ་མྱིན། ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང། ཚང་མ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོལྟ་དགོས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆ་
རླེན་ཡདོ་པ་རླེད། ཕ་མ་ཡོད་མླེད་དླེ་ཚོར་ང་ཚསོ་ལྟ་དགསོ་རྒྱུ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ནས་ཕླེབས་པ། དངསོ་གནས་སོབ་སངོ་
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ཡག་པ་ོཡོད་མཁན། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་སབོ་ཡནོ་འདྱི་ཉུང་ཉུང་གང་ཡང་མ་རླེད། ཉུང་ཤོས་འདྱི་
སངོ་ཕྲག་བཞྱི་བཅུ་ཞླེ་ལྔ་རླེད། ང་མཐ་ོསོབ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ ༡༥ ནང་ནས་གཅྱིག་ལ་རག་པ་གས་རླེད། 
སོར་མོ་ ༩༠༠༠ ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལྕགས་སམ་གཅྱིག་ཁྱླེར་ནས་མཐ་ོསོབ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དླེང་སང་ང་ཚོས་
དངུལ་བླེད་སོད་བླེད་སངས་རག་ལས་འདུག ད་ོབདག་ས་ོསོས་དངུལ་བླེད་སོད་ཡག་པ་ོབླེད་མ་ཐུབ་ན་སོབ་ཡོན་འབུམ་གཅྱིག་
སད་ནའང་འདང་གྱི་མ་རླེད། འབུམ་གཉྱིས་སད་ནའང་འདང་གྱི་མ་རླེད། བླེད་སོད་བླེད་ཤླེས་པ་ཡྱིན་ན་བླེད་སངས་བླེད་ལུགས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་ངའྱི་མཐ་ོསོབ་གནས་བབས་དང་ད་ལྟའྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་གནས་བབས་གཉྱིས་ལ་གནམ་སའྱི་
ཁྱད་པར་ཡོད་དུས་འག་ོསོང་ཡང་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལག་ཐགོ་ཁ་པར་དང་འག་ོསོང་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་
མར་གཏོང་དགོས་པ་རླེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མས་རྒྱས་སོས་རྣམ་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ངས་ཞོར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཤླེས་ཡོན་བུ་ལོན་ཚད་གཞྱི་འདྱི་ངས་ཁས་
ལླེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་དླེ། གོས་བསྡུར་ཏན་ཏན་བས་ནས་བསམ་ཤླེས་བས་ནས་མ་འོངས་པ་ཡངོ་གྱི་རླེད་ཟླེར་ནས་དླེ་རྱིང་ངས་ཁས་
ལླེན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ང་ཚསོ་གོས་བསྡུར་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་བསྡུར་བས་ནས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དགླེ་སྐྱོན་ཚང་མ་
བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག དླེ་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་སྐོར་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་བག་ོགླེང་མང་པ་ོབྱུང་བ་རླེད། བུད་མླེད་ཉྱིན་མ་ོའདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་བས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ས་འཇུག་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དླེབ་ཐླེར་ནང་ལ་ཡོད་དུས། དླེ་ལས་ལྷག་པའྱི་ལང་སོད་མཁན་གང་ཟག་འདྱིས་
གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། བུད་མླེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་རླེད། བུད་མླེད་ཉྱིན་མ་ོའདྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་རླེད། དླེ་དང་བུད་
མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་ཧ་ཅང་གྱི་འབྲླེལ་བ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་རོད་གཞྱི་ཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་
ང་ཚོས་བརད་རྒྱུ་འདྱི་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤླེལ་གཏང་རྒྱུ་འདྱི་དླེ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་རླེད། ད་ལྟ་གསུང་བསད་རྒྱུའྱི་སྱིག་
འཛུགས་མཉམ་དུ་མཉམ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་བླེད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོམཉམ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་འདྱི་གལ་ཆླེ་བ་རླེད་འདུག 
མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བས་ནས་ནུས་སོབས་སྤླེལ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདླེ་དླེ་རྱིང་འདྱིར་གསུངས་
ནས་ངས་ཁས་ལླེན་བ་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཉྱིན་མ་ོའགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་དླེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་
བུད་མླེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོའདྱི་གངས་སྐྱྱིད་ལ་བུ་མ་ོཁ་ཤས་འཛོམས་ཟླེར་བ་དླེ་མ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་ T-Building 
ཚགོས་ཁང་ཆླེན་མོའ་ིནང་ལ་གངས་སྐྱྱིད་ལས་བླེད་ཆ་ཚང་འཛམོས་པ་རླེད། སྐུ་ང་ོསྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་རླེད། ཕག་
སྦྲླེལ་སྐུ་ང་ོཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བ་རླེད། ངས་སྔནོ་འག་ོཡྱི་གཏམ་བཤད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་བས་པ་རླེད། ང་ཚའོྱི་
དྲུང་ཆླེས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས། དླེ་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བུད་མླེད་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སླེ་ཚན་
བདུན་དབླེ་བ་ཕླེས་ནས། ཚགོས་ཆུང་བདུན་བཟསོ་ནས་བསམ་འཆར་ཚུར་བསྡུས་པ་རླེད། བསམ་འཆར་འདྱི་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཚུར་
འབརོ་སོད་ཀྱི་ཡོད། བུད་མླེད་ཁ་ཤས་མ་རླེད། དླེའྱི་ནང་སྐྱླེས་པ་ཁྱ་ོག་དང་བུད་མླེད་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛམོས་པ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་འཛོམས་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བའྱི་སྐད་ཆ་མ་རླེད་དླེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ འཛོམས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚོར་བཀོད་མངགས་བླེད་སོད་ཡོད། བས་ཙང་བུད་མླེད་སྱི་
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ཡོངས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་
བཀའ་གནང་རྒྱུར། ཟ་ཁང་དང་མགནོ་ཁང། ཚངོ་ཙག་ཙགི་ར་རམ་ས་ལའྱི་ལམ་ཁ་ཟུར་ལ་ཁྲམོ་སནོ་མཁན་འདྱི་ལ་ཅ་ལག་བཙངོ་
རྒྱུ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང། འཚོང་སངས། རྟགས་རྒྱག་སངས། ད་གྱིན་གོང་དུ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་བུད་མླེད་ 
༢༠།༢༠ བས་ནས་བུད་མླེད་ཀྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སླེ་ཚན་བཙུགས། མཉམ་རུབ་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ཕླེས། དངུལ་ཁང་ཕླེས་ནས་ཟླ་བ་
རྟག་པར་དླེའྱི་ནང་ལ་སོར་མ་ོ ༢༠༠ བླུགས། འདྱི་ང་ཚོར་འབྲླེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁ་ོརང་ཚོས་ཉར། ཕར་ཚུར་མ་ར་བ་རྒྱུ་དླེ་
འདྲའྱི་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བང་སྱིག་ནས་ཡག་པ་ོའག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཚང་མ་ལམ་ཁ་ཟུར་གྱི་ཁྲོམ་འདྱི་དག་རླེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Micro, Small & Medium Enterprises ཟླེར་གྱི་རླེད། ཚོང་ཆླེ་བ། ཆུང་བ། འབྲྱིང་བ། ཆུང་བ་དླེ་
ཆླེ་རུ། ཆླེན་པོ་དླེ་དླེ་ལས་ཆླེ་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཙག་ཙིག་འདྱི་ཡག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་དླེ་འདྲའྱི་ Ministry of Micro, Small & 
Medium Enterprises (MSME) བརྒྱུད་ནས། ང་ཚོས་ཚོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་འདྲ་བརམས་ནས་ཁྱད་ལས་གདན་འདྲླེན་
ཞུས། ཁོང་ཚོའྱི་ཚོང་དླེ་བུད་མླེད་ཀྱིས་བཟོས་པ་རླེད། དླེར་རྟགས་མཚན་འགོད་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Trade 
mark ཚངོ་གྱི་ཚོང་རྟགས་འདྱི་བརྒྱབ་ནས། སྐྱབས་བཅོལ་བུད་མླེད་ཀྱི་བཟསོ་པའྱི་རྟགས་བརྒྱབ། དླེ་འདྲ་བླེད་དུས་འག་ོསངས་
འག་ོལུགས་མ་འདྲ་བ་བས་ནས། མྱིས་དགའ་མོས་བ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་གནང་ནས་ཟབ་སོང་ཕུལ་པ་རླེད། ཟ་ཁང་
ལའང་ཟབ་སོང་ཕུལ་པ་རླེད། ཟ་ཁང་ལ་ཁ་ལག་ཚད་ལྡན་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ། དཔླེར་ན། Tofu ངས་འདྱི་བོད་སྐད་མ་ཤླེས། Tofu 
བཟ་ོསངས་ཐོག་ལ་ Tofu ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གྱིམ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། Tofu འདྱི་ཆུ་དཀྱུས་མའྱི་བཟོས་པ་དང་ཆུ་འདྱི་ Reverse 
Osmosis Water (R.O) ཡྱི་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་བཙགས་བརྒྱབ་ནས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རླེད། 
R.O machine ཆུང་ཆུང་ནང་བཟསོ་ན། Tofu འདྱི་སང་ཉྱིན་གནདོ་སྐྱནོ་ཉུང་བ་དང་དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་འདྲ་ཡན་ཆད་ཐགོ་
ལ་ཟབ་སོང་སད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚང་མ་ཟབ་སོང་སད་ནས་གང་ལྟར་དོན་དག་ཡང་སྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
བཀའ་གནང་རྒྱུ་འདྱི། ཟབ་སོང་ཕུལ་སར་གཙང་ཁླེའྱི་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཟླེར་ན། ད་ལྟ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
གཞན་པ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་སར་བ་རླེད། མ་འོངས་པར་ཡག་པ་ོཆགས་ན་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ལམ་སོན་རྟག་པར་ཞུ་
སདོ་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་དླེ་བཞྱིན་དླེའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་དུས་རླེས་མ་ར་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་པུར་
མ་རླེད། ལས་བསོམས་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཆགས་པ་རླེད། ས་ཆ་འགའ་ཤཤས་ལ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་དླེ་འདྲ། སླེ་ར་ལྡུན་
ཁུལ་དླེར་བཏང་པ་རླེད། བོད་པའྱི་ཚོང་གྱི་ལྟྱི་གནས་ག་པར་ཆླེ་བ་འདུག དླེར་ཕྱིན་ནས་ཁྱད་མཁས་མྱི་སྣ་གདན་འདྲླེན་ཞུས་ནས་
དླེ་འདྲ་བླེད་སདོ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་སུད་ཚངོ་གྱི་བུན་གཏོང་སྐོར་ལ་རླེད། སུད་ཚངོ་གྱི་བུན་གཏོང་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་
པོ། ཡག་པོ། སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་ཆླེད་མངགས་བཙུགས་པ་རླེད། འདྱི་ཡྱིས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ། 
ནང་མྱིའྱི་འཚོ་བ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ། སྔོན་མ་ང་ཚོས་འབུམ་གཅྱིག་གཏོང་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་ ༩༡༣ ལ་བཏང་པ་རླེད། དླེ་ཉུང་
དྲགས་འདུག་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་ནས་ང་ཚོས་ད་ལ་ོའབུམ་གཉྱིས་གཏང་རྒྱུ་བས་པ་རླེད། དངུལ་ཉུང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཉུང་བ་ཁྱབ་
ཀྱི་རླེད། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡང་མྱི་རླེ་རླེ་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ནས་སྐད་ཆ་དླེ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ད་ཞག་ས་གནས་ཁ་ཤས་
ལ་ཕྱིན་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིས་བསམ་བློ་མ་བཏང་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་རླེད་འདུག དླེ་འདྲའྱི་
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སྐབས་སུ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བས་ནས་མ་བས་ན་ཡོང་རྒྱུ་མྱི་དུག གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ཚུད་ལ་མ་
སོག་ན་སདོ་ཀྱི་མ་རླེད་ཅླེས་གསལ་པ་ོངས་མྱི་མང་དཀྱིལ་ལ་ལབ་པ་ཡྱིན། ས་ཆ་མྱིང་འབོད་ཀྱི་མྱིན། འདྱི་ད་ོབདག་དླེས་མཁྱླེན་གྱི་
ཡོད་ཀྱི་རླེད། དླེ་འདྲ་མ་བྱུང་ན་ཁྱླེད་རང་གྱིས་ཚང་མར་གནོད་སྐྱླེལ་གྱི་རླེད་ཅླེས་དླེ་འདྲ་ཞུས་ནས། སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ལ་
འགན་མ་སྤུངས་ན། དླེའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མ་བས་ན་རླེས་མ་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོང་དུས་སྐབས་ལ། དླེ་འདྲའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་
ཚསོ་གཟབ་གཟབ་སྱིག་སྱིག་བས་ནས་གཞུང་གྱི་དངུལ། ད་གྱིན་རྨ་ོམ་ོདླེའྱི་བསབ་བ་དླེ་ལླེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་ཧ་ཅང་གྱི་ར་ཆླེན་
པ་ོརྱི་སདོ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཚ་ོཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་མ་བས་ན། ད་ལྟ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཡདོ་པ་མ་རླེད། 
ད་དུང་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་ཆླེ་རུ་ཆླེ་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དླེ་ནས་སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་དླེ་འདྲའྱི་བུན་ལོན་གཏོང་བས་སྐབས་སུ་སྔོན་འགོ་ཡྱི་ཆ་རླེན་ཐོག་ནས་ཆད་འགོ་རྒྱུ་འདྱི་ང་
ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རླེན་གང་ཡང་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། བརྒྱ་ཆ་གསུམ་འདྱི། འཚོ་རྟླེན་རོགས་སྐྱོར་བཤད་པའྱི་
སྐབས་སུ་སྐྱླེད་འབབ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་དོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བུན་གཏོང་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐྱླེད་ཀ་
ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོལམ་ཁ་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་དླེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚསོ་མ་འངོས་པ་བསྡུས་འདུག་ལབ་
རྒྱུ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་སླེ། སུད་ཚོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ཁ་སྔོན་ཙམ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་
སྐབས་སུ་ད་གྱིན་ཁྲོམ་སའྱི་ཚོང་ཁང་ ༢༦༠༠་་་༢༧༠༠ ཞྱིག་མྱིན་འགོ། ས་གནས་ ༢༠༥ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་དུས། ང་ཚོར་ཞལ་
འདླེབས་སོད་མཁན་ས་གནས་ ༢༠ མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རླེད། འབུམ་བཞྱི་འདྱི་ས་གནས་ཉྱི་ཤུ་ཡྱི་རླེད། དླེ་འཕྲསོ་ཀྱི་ས་གནས་ 
༡༨༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདླེབས་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། སླེར་སོ་སོའ་ིདང་བླང་དཔྱ་དངུལ་
བརྒྱུད་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདླེབས་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད། སོར་མ་ོ ༥༠་་་༦༠ དླེ་འདྲ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད། ༡༠༠ དླེ་འདྲ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད། 
འདྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་ལབ་ན་ངས་ཧམ་པ་ཆགས་ཀྱི་རླེད། སྱིག་འཛུགས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ས་གནས་ ༢༠ མ་
གཏོགས་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་ ༡༨༠ འདྱི་མ་འོངས་པར་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགསོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཨ་རྱི་ཁུལ་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཨ་རྱི་
སོར་འབུམ་གཉྱིས། དངུལ་འདྱི་ད་ལྟ་འབོར་རྒྱུ་རླེད། དངུལ་ཁ་ོརང་ཚོས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཁས་ལླེན་བས་ནས། ང་ཚོའྱི་ལས་
བླེད་འབྲླེལ་ཡོད་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཚུར་ཕླེབས་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པའྱི་ངོས་ནས་ང་ཚ་ོའདྱིར་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་དང་མཐུན་པའྱི་ Share ཡྱི་ཤཤོག་བུ་དང་། ཆ་ཚང་བཟོས་ནས་ཕར་བཏང་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་
ཡོང་སངས་ཡོང་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་དངུལ་འདྱི་ཕར་ཉར་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕྱི་རྒྱལ་དངུལ་དླེ་རྒྱ་གར་ལ་མ་
འཛུགས་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། མ་ར་ཚུར་བཙུགས་ན་མ་གཏོགས་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་མླེད་དུས་ཚུར་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་དླེ་རླེད། ཕ་
གྱིར་ཉར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་ཚུར་བཙུགས་ནས་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་གཉྱིས་རག་རྒྱུའྱི་གདླེང་ཚོད་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཡོད། 
གང་ལྟར་རག་གྱི་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་འཕར་མ་རག་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡོད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ོརང་གཉྱིས་ཕར་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་
སུ་འགོ་སོང་ཙམ་མ་ཟད། ད་དུང་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཅྱིག་འཕར་མ་དླེ་འདྲ་ཞལ་འདླེབས་བརྒྱག་རྒྱུ་བྱུང་འདུག མྱི་འགའ་
ཤས་ཀྱིས་གནང་འདུག སྐབས་དླེ་དུས་དངུལ་འབོར་ཆླེ་དྲགས་ནས་དླེང་སང་ང་ཚོས་དངུལ་འབོར་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་བཏང་ནས། 
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ཚང་མ་ལ་འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་འདྲའྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་ཀང་ཕར་འགང་བས་པ་ཡྱིན། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་འོངས་པར་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་ཡོད། ར་སའྱི་དངུལ་འདྱི་མ་བཏང་ཐབས་མླེད་རླེད། 
དངུལ་ཁང་ལ་མ་བླུགས་ཐབས་མླེད་ཆགས་ཀྱི་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་མྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
ཡྱིན་དུས་མ་ར་ཚུར་འཛུགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སྐྱླེད་ཀ་དང་ཚང་མ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༥ 
རླེད། བརྒྱ་ཆ་ ༤ རླེད། ལོ་ ༥ རླེད། དླེ་འདྲ་ངས་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ས་མ་རླེད། འབྲླེལ་ཡོད་དང་ཁྱད་ལས་པ་ཁ་ོརང་ཚོས་
གནང་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཁྲོམ་སའྱི་དཀའ་ངལ་གསུངས་སོང། དངོས་གནས་བདླེན་པ་རླེད། ཁྲོམ་ས་ཚང་མ་བརྟན་པ་ོམླེད་པ། 
སྐབས་གཅྱིག་ལ་གཞུང་གྱི་ས་ཆ། སྐབས་གཅྱིག་ལ་སླེར་པའྱི་ས་ཆ། ང་བདླེན་པའྱི་མླེ་ལྕླེ་བསྐོར་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། སྱི་
འཐུས་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ལམ་སུད་ཚངོ་ས་ཆར་མ་བསླེབས་པ་མླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། ཨུ་ཊྱི་ 
(Ooty) ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ནའང་། མ་གྱིར་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་དང་ཕླེད་ཀ་མ་གཏོགས་བསད་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། ལམ་ཁར་འག་ོབའྱི་
སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་འདྱི་གོ་ནས་ DC ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་ DC ཐུག་རྒྱུ་བྱུང། DC ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་པའྱི་གནས་
སངས། བོད་པ་འདྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ཡྱིན་པ། གཞྱིས་ཆགས་ལ་རྒས་འཁོགས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཕྲུ་གུ་སོབ་སོང་གྱི་འགོ་སོང་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དླེར་ཁླེ་ཕན་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ། ཁང་ག་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཞུས་ནས་ DC ལ་སྐྱབས་
འཇུག་ཞུས་ནས་འདྱི་སྤར་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅླེས་སན་ཞུ་དླེ་འདྲ་འབུལ་གྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཁྲོམ་ས་འདྱི་དླེ་རྱིང་ངས་
ཁས་ལླེན་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་དླེ། ཁྲོམ་སའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་གང་འདྲ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ས་ཆ་ཡག་པ་ོདླེ་ཚ་ོད་དུང་ཡག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་དླེ་འདྲ། ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ཁྲོམ་ས་ ༥་་་༦ གཅྱིག་པུར་བལྟས་ན། ང་
ཚོའྱི་ཁྲོམ་སའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ལབ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། ཁྲོམ་ས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ཡྱིན་ལབ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་
འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། ཧ་ལམ་ས་ཆ་ང་ཚོར་དག་པ་ལྟ་བུ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་རླེད། རྒྱ་གར་གཞུང་བཀའ་དྲྱིན་ཧ་ཅང་ཆླེན་
པ་ོརླེད། བོད་པ་ཚང་མ་ག་པར་འག་ོནའང་འག་ོཆོག་རྒྱུ། ཚངོ་བརྒྱབ་ནའང་རྒྱག་ཆགོ་རྒྱུ། མཐངོ་ནའང་མ་མཐངོ་ལྟ་བུ་བས་ནས། 
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ནམ་ཡང་བརླེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་འཆད་དགོས་
བསམས་སོང། ཐོག་མ་དླེར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་མར་ལྟ་ཡོང་དུས། ཕག་ལས་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཧ་ཅང་གྱི་
ཡག་པ་ོགནང་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མླེད་དུས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡག་ནས་ཡག་ཏུ་གནང་
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ཐུབ་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་འབྲླེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་རླེད། དྲུང་ཆླེ་རླེད། གཤམ་འོག་ལས་བླེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐུགས་རླེ་
ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གནད་དོན་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གང་རླེད་ཟླེར་ན། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་སྐོར་དླེ་ཡྱིན། ར་
བའྱི་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་འདྱི་མཐོང་ཆླེན་པ་ོཆགས་པ་དང། 
འདྱི་དླེང་སང་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ། རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་
ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཚང་མར་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ལ་དླེ་དླེ་བཞྱིན་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཆླེ་མཐོང་འདྱི་སྲུང་སྐྱོབ་བླེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་དང་
མཉམ་དུ་བོད་པས་བདོ་མྱི་ལ་ཕན་ཐགོས་མཁན་ཞྱིག་དང། བོད་པས་བདོ་མྱི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་མཐུན་འགྱུར་སརོ་མ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། སངོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་སདོ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་དླེ་ཚ་ོཡང་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དཔླེར་ན། ང་ཚའོྱི་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་
འདྱི་མཐངོ་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་ཞླེས་གསུང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་གྱི་ཡྱི་གླེ་ཞྱིག་ཡོད་ཙང་འདྱི་ཇྱི་བཞྱིན་ལག་
བསར་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། དླེ་དང་དླེའྱི་ཞོར་ལ་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། དཔླེར་ན། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དང་པ་ོབཟ་ོདུས། མྱི་གཅྱིག་
གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་སྐབས་ཀྱི་པར་ཞྱིག་སར་བཞག་ཡོད་ན། དླེའྱི་རླེས་ལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཚར་དུས་ཕར་ཕགོས་འབྲླེལ་ཡདོ། དང་
བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་སོན་ས་དླེར་སོན་དུ་འག་ོདུས། འདྱི་ཁྱླེད་རང་ཡྱིན་ནམ་ཟླེར་ནས་ཐླེ་ཚམོ་དང་དོགས་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོང་སླེ། དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་ཤྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་དླེའྱི་སྔོན་ལ་ཁོ་རང་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་གཅྱིག་
བཟསོ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་བསྐྱར་འདྱི་བརླེ་པ་ོབརྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་མླེད་དུས། མྱི་དླེ་དཀའ་ངལ་སང་ལ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ཡང་སོས་སུ་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གྲྭ་བཙུན་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། གྲྭ་བཙུན་ཡྱིན་དུས་སྐབས་སུ་ཁ་ོརང་གྱི་དང་
བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་གྲྭ་པ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། གྲྭ་པའྱི་པར་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། བཙུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བཙུན་
མའྱི་པར་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚ་ེནང་གང་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་དུས་གྲྭ་པ་ལོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། བཙུན་མ་
ལོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ཡང་དླེའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་གྱི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དླེ་སྔོན་མ་བསྒྱུར་བཅོས་
གཅྱིག་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་བསྐྱར་གཏང་རྒྱུ་མླེད་དུས། པར་སང་ལ་གྲྭ་པའམ་བཙུན་མའྱི་པར་ཞྱིག་སར་བཞག་ཡོད་དུས། 
རླེས་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་དང་སྐྱླེས་དམན། ཡང་ན་ཁྱ་ོག་ཁྲྱིད་ནས་འག་ོདུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕྲད་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་བཟའ་ཚང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་བཟའ་ཚང་གཅྱིག་མྱི་ཚ་ེཡོངས་རགོས་འཁྱོལ་གྱི་རླེད་
ཟླེར་ནས་ཁས་ལླེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་ནའང་བྱུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རླེད། དང་པ་ོབཟའ་ཚང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་བཟའ་ཚང་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱ་ོགའྱི་མྱིང་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བུད་མླེད་ཀྱི་མྱིང་ཡྱིན་
ནའང་རླེད། དླེ་བྲྱིས་ཡོད་དུས་རླེས་ལ་བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་ནས་ཡང་བསྐྱར་བཟའ་ཚང་གཞན་པ་གཅྱིག་འགྱིག་ཡོང་དུས། མྱིང་
བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕྲད་སོད་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་དུས། དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསན་རྒྱུ་འདྲ་བ་ོའདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛནི་ཡྱི་གླེ་རླེད་ལབ་བསད་རྒྱུ་དླེ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་
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དུས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བོད་པར་ཕན་མ་ཐོགས་ན་ཏག་ཏག་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སམ། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་དང་མཉམ་དུ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཡོང་དུས། འདྱི་བོད་པ་དླེ་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་བརླག་འག་ོཡྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ཡྱི་
གླེ་བཟ་ོམཁན་འདྱི་མྱི་རླེད། མྱི་ཡྱིས་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རླེད་མ་གཏོགས་གནམ་ནས་མར་བབས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རླེད། དླེ་
ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱི་བདླེ་སྡུག་གྱི་ཆླེད་དུ་ང་ཚོའྱི་ཆླེ་མཐོང་ཡང་མ་བརླག་པའྱི་ཐོག་ནས། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ཀྱི་ཆླེ་
མཐོང་མ་བརླག་པའྱི་ཐགོ་ནས། མྱི་མང་གྱི་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་བའྱི་ཆླེད་དུ། ངླེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་
པ་རླེད་མ་གཏོགས། འདྱི་སྔོན་མ་ནས་དླེ་ལྟར་རླེད། ད་ལྟའང་དླེ་བཞྱིན་ཡྱིན། མ་འོངས་པའང་དླེ་ལྟར་ཡྱིན་གསུངས་ན། རྱིམ་པས་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང། ང་ཚ་ོདང་བླང་དཔྱ་དངུལ་གྱི་
ལས་ཀ་དླེའྱི་དབང་གྱིས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བཅར་སོད་མཁན་བོད་པ་མང་ཤོས་ཡྱིན་
གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཅར་མཁན་དླེ་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཅར་བ་རླེད། ཕག་ལས་གནང་
མཁན་གྱིས་ར་འཛིན་ཡྱི་གླེ་ལ་སོགས་པ་འདྱིའྱི་ལག་བསར་འོག་ལ་འག་ོདགོས་དུས། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་
ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་མཚམས་རླེ་མཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་ཡོང་དུས། གལ་སྱིད་ལས་བླེད་ཚསོ་བཟདོ་སམོ་དླེ་འདྲ་མ་བས་པ་
ཡྱིན་ན། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཟག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་དླེས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བླེད་དླེ་ཚོ་རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་འདུག་ཅླེས་པའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཆླེ་མཐངོ་ལ་གནདོ་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འབྲླེལ་ཡདོ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་ཚང་མར་ངས་འབདོ་
བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དླེ་སྐྱནོ་བརདོ་ཞྱིག་རླེད་བསམས་ནས་ཕགོ་ཐུག་མ་འག་ོབའྱི་རླེ་བ་ཡདོ། མཚམས་རླེ་ཕགོ་ཐུག་དླེ་འདྲ་འག་ོ
བ་ཡྱིན་ས་རླེད། གང་ལྟར་འདྱི་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དླེ་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དླེབ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གང་སར་ཕླེབས་ནས། གང་ལྟར་ད་ལྟ་བར་དུ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་
བསྐྱོན་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤམ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་གང་མང་མང་ཞྱིག་ཕླེབས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་
འདུགཤང་ཚའོྱི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་རླེ་བ་གཙ་ོབ་ོདླེ་གང་རླེད་འདུག་ཟླེར་ན། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ཀྱི་
གོང་ཚད་དླེ་སྤར་རྒྱུ་དང་བཅག་རྒྱུ་ཐོག་ལ་མྱིན།ཤགང་ལྟར་ཚང་མས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ར་དླེ་ཡྱིན་གསུང་ཡོང་
དུས། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚང་མས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུར་དམྱིགས་ར་བཟུང་པ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་
མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ས་ཆ་གང་མང་མང་ཞྱིག་ལ་ཕླེབས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤབཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ས་ཕོགས་ཁག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་དླེ། ངླེས་པར་དུ་ཐུགས་བསམ་བཞླེས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདླེའྱི་རླེས་ལ་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་རླེད།ཤམ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་རླེ་བ་བརྒྱབ་སའྱི་དམྱིགས་ར་ཟྱིན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད།ཤདླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་རླེད།ཤསྱི་ཁྱབ་འགན་འཛནི་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕླེབས་ནས་གང་ལྟར་
ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དླེ་འདྲ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡདོ་ས་རླེད།ཤདླེར་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཡདོ།ཤགོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ཆླེའྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་དླེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་དླེ་
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འདྲའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཉམ་དུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འབྲླེལ་ཡོད་ལས་
བླེད་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང། ང་ཚོའྱི་དགོན་སླེ་ཁག་ལ་ཕླེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤགང་ལྟར་མ་འཛུགས་བ་
རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སླེར་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤསྱི་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤཚོགས་སླེ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤགང་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ཚོར་ཕླེབས་ཐུབ་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ལྷག་པ་དླེ་འདྲ་རྒྱ་གར་ནང་ནས་རག་
སྱིད་པ་རླེད་ཅླེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབུད་མླེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང།ཤབུད་མླེད་
ནུས་སོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང།ཤརྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད།ཤམཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མར་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོད།ཤཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ཚོར་བ་གང་བསླེབས་སོང་ཟླེར་ན། བུད་མླེད་ནུས་སོབས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ལ་ོབསྟུད་མར་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བཙན་གཡླེམ།ཤབཙན་གཡླེམ།ཤབཙན་གཡླེམ་ལབ་ནས་མང་པ་ོབཤད་སོང།ཤངས་འདྱི་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུགཤདངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བཞག་པ་དླེ་དཔལ་ལྡན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་རླེད།ཤའབྲླེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་སུའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤགོས་ཚོགས་ནང་གླེང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གང་ལྟར་ཐག་གཅོད་དང་ལས་དོན་དླེ་སྒྲུབ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤདླེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དླེ་རང་བཙན་མླེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞྱིག་རླེད།ཤབོད་ནང་
ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤལོ་རྟག་པར་གོས་ཚོགས་ནང་བཙན་གཡླེམ་དླེ་འདྲ་གླེང་སོད་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་ནང་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་དླེ་ཚོར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་འཚབ་སླེབ་ས་རླེད།ཤའདྱི་རྒྱ་གར་
ལུང་པར་ལ་ོརྟག་པར་བཙན་གཡླེམ་སྐོར་གླེང་སོད་ཀྱི་འདུགཤའདྱི་གང་འགྱིག་གྱི་མླེད་ན་བསམ་པའྱི་ཐུགས་འཚབ་བསླེབས་ན། དླེ་
ངས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤདླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་གླེང་མྱི་དགསོ་པར་ངླེས་པར་དུ་དླེའྱི་རྱིགས་དླེ་ཐག་
གཅོད་ནན་པ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་རླེད།ཤང་ཚོས་བཟོད་བསན་ཀླད་ཀོར་ཡྱིན་ཞླེས་གསུང་ཡོང་དུས། ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པར་
གང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་འཁྱླེར་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབཙན་གཡླེམ་གྱི་
རྱིགས་དླེ་ང་ཚརོ་ཡག་པ་ོགང་ཡང་རླེད་མྱི་འདུགཤའདྱིས་ཕན་གནོད་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མླེད་དླེ་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུགཤབུད་མླེད་
ནུས་སོབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ར་བའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤགནང་དགོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤནུས་སོབས་སྤླེལ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤའཕླེལ་མཁན་ཞྱིག་
གྱིས་འཕླེལ་དགོས་རྒྱུ་དླེ་ལས་འགན་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྤླེལ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་དླེ་རྱིང་གོ་རྒྱུ་ལ། བུད་མླེད་
ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་གྱི་བུད་མླེད་ཚང་མ་བུད་མླེད་ཚོགས་པས་ནུས་སོབས་སྤླེལ་
བཞག་པ་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ནུས་སབོས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའཕླེལ་བསད་འདུགཤདླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བུད་མླེད་ཚགོས་པའྱི་ངསོ་ནས་བུད་
མླེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ངླེས་པར་དུ་ཐུགས་བསམ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཚང་མས་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུགཤགོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་གྱི་བུད་མླེད་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རང་འགན་རང་གྱིས་ཁུར་ནས་ས་ཕོགས་གང་དུ་སོང་བ་
ཡྱིན་ནའང། ལས་འགུལ་གང་སྤླེལ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནུས་སོབས་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་པུར་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤགོས་ཚོགས་ར་
བའྱི་ནང་བཤད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། འབྲླེལ་ཡོད་ཚང་མ་ནུས་སོབས་འཕླེལ་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། མ་འཕླེལ་བ་དླེ་ཚོར་སྤླེལ་བར་སོང་ན་
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ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་རླེད་སམ། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཐུགས་གཡླེང་མླེད་པར་སྤླེལ་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ
བུད་མླེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཤ༡༠༠ཤརྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད།ཤམ་འོངས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད།ཤགང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདླེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་རྱིགས་གཅྱིག་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིལས་བསམོས་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆླེར་
ཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིལས་གཞྱི་
ཐོག་ལ་དངུལ་བགོས་འགླེམས་གནང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དླེའྱི་ནང་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་ཁ་ཐུག་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆླེར་
འགྱིག་ས་རླེད་བསམས་པ་ཞྱིག་འདུག དང་པ་ོདླེར་ད་ལྟ་རོགས་དངུལ་ག་ོསྱིག་ཟླེར་བ་དླེའྱི་ནང་ལ་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་
ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤླེས་ཡོན་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༌༤༧ ཞྱིག་གནང་འདུག དླེ་ཐད་ཀར་སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭ་ལ་དླེ་ལྟར་གནང་བ་ཡྱིན་
ནམ། ཡང་ན་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སྐྱླེས་
ཚོགས་འདུའྱི་ཆླེད་དུ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༌༤༢ དླེ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ས་བརྟན་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཆླེད་དུ་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ ༤༌༥༩ ཞྱིག་གནང་འདུག བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་གལ་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དང་། ང་རང་
ཚོའྱི་གསུང་རྒྱུན་ལ་ག་སྱིག་སྡུག་ས་ནས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བཞྱིན། གལ་སྱིད་ང་ཚ་ོད་དུང་ལ་ོ ༥༠ ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་པ་
ཡྱིན་ན། དླེའྱི་དོན་དག་ལ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ད་ལྟ་ནས་སྱིག་དགོས་རྒྱུ་དླེའྱི་དནོ་ལ་ཡྱིན་པ་འདྲ། དླེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་ག་རླེ་དྲན་
གྱི་ཡོད་ཟླེར་ན། མྱི་རྱིགས་གསོན་པོར་གནས་དང་མ་གནས། འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་བས་ནས་གནས་དང་མ་གནས་ཟླེར་བ་འདྱི། 
མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་ཐུག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་གསོན་པ་ོགནས་པ་ཡྱིན་ན། 
མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་གནས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་གནས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིག་གཞུང་དླེར་བརྟླེན་པའྱི་འག་ོ
སོད་ཉལ་གསུམ་གྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་སོད་པ། བོད་མྱི་རྱིགས་རང་གྱི་གཤྱིས་ཀ་ལ་གནས་བསད་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། སྐད་
ཡྱིག་འདྱི་མ་གནས་པ་ཡྱིན་ན་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་དགོས་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ཤ
ཙམ་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་བར་མྱི་འབོར་གྱི་ཚད་མཉམ་དླེ་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ཤ༥༠།༥༠ ཐགོ་ལ་ཏག་ཏག་སླེབ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ནས་མར་ལྔ་བཅུ་ཕྱིན་པའྱི་རླེས་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་གནས་
སངས་ག་རླེ་ཆགས་ཀྱི་རླེད།ཤདླེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་འགོ་ནས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སངས་ག་རླེ་ཆགས་ཀྱི་
རླེད།ཤའདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དྲག་ཆགས་འདུག་སམ།ཤདླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཡོང་རྒྱུའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
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སྐབས་དླེ་དུས་ཚོགས་འདུ་བ་ཚང་མས་ས་ོསོའ་ིཕ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འག་ོཐུབ་རྒྱུར་དགོངས་བཞླེད་ག་
རླེ་ཡོད།ཤའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་ོབསྡུར་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགང་ཡྱིན་ཟླེར་ན།ཤའདྱི་ཧ་
ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུགཤང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་མང་པ་ོམཉམ་དུ་འཛོམས་སྐབས། སྐད་དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་ར་མ་ལུག་
རྒྱག་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།ཤརྱིམ་པས་རྱིམ་པས་ང་ཚ་ོད་ལྟ་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕླེབས་མཁན་གྱི་ཕ་མ་ཕལ་ཆླེ་བ་བོད་སྐད་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོམཁྱླེན་མཁན་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཀྱི་རླེད།ཤཚགོས་འདུར་ཕླེབས་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚ་ོགང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རླེད། མ་འོངས་པར་
དླེ་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚ་ོགང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རླེད།ཤདླེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དྲག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག་བསམས་ནས་ངས་དླེ་ལྟར་དྲན་གྱི་ཡོད།ཤ
ལྷག་པར་ད་གྱིན་གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའབྲླེལ་ཐག་ཉླེ་བ་ོཡོང་བའྱི་དོན་དག་ལ་ཚོགས་འདུ་འདྱི་
ཚ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཅྱིག་གསུངས་སོང་།ཤལྷག་པར་དུ་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་བོར་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མཉམ་རུབ་བླེད་པའྱི་
སྐབས་སུ། རུབ་རུབ་ཆགས་པ་རླེད་དླེ། དླེའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་དུ་ཕླེབས་དུས། དབྱིན་སྐད་མཁྱླེན་མཁན་ཚ་ོདབྱིན་སྐད་
མཁྱླེན་མཁན་མཉམ་དུ་ཕར་ཕླེབས་པ་དང་། བོད་སྐད་སྐྱནོ་མཁན་ཚ་ོབོད་སྐད་སྐྱོན་མཁན་མཉམ་དུ་ཚུར་ཡོང་བ་ལྟ་བུ། གང་ལྟར་
དླེ་དུས་སོ་སོའ་ིསྐད་རྱིགས་ག་རླེ་བླེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དླེ་ཚ་ོཕར་ཚུར་འབྲླེལ་ཐག་ཉླེ་བོ་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཁྱོན་
ཡོངས་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་རླེ་བ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་དླེ་ཕལ་ཆླེར་
སོད་ཀྱི་མ་རླེད་དྲན་གྱི་འདུགཤདཔླེ་མཚོན་འདྱི་འདྲ་བོ་ཧ་ལམ་ཕལ་ཆླེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤབོད་སྐད་མ་
མཁྱླེན་མཁན་དླེ་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་སླེབ་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་ཕར་བུད་འགོ་རྒྱུ།ཤགང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཁོང་ལ་འབྲླེལ་བ་
བླེད་རྒྱུར་སྐད་ཡྱིག་གྱི་འདང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤདླེ་འདྲ་སོང་ཙང་སོ་སོས་ཤླེས་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་ག་པར་བླེད་སོད་གཏོང་གྱི་
འདུག དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཕར་འག་ོབསད་རྒྱུ་མ་གཏགོས། བོད་རྱིགས་རང་གྱི་མཉམ་དུ་ཚུར་འབྲླེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་འདྱི་
ཚ་ོད་ལྟ་ང་ཚརོ་ཡོང་དང་ཡོང་བཞྱིན་པ་རླེད།ཤལྷག་པར་དུ་ཤTCV བོད་ཁྱྱིམ་ནང་ལ་དབར་ཁའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་
པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཤTCV ནང་ལ་ཚུར་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འདུགཤཁོང་ཚོས་རླེ་བ་ལ་བོད་པའྱི་འག་ོསངས་འདྱི་ཚ་ོགོམས་གཤྱིས་
ལ་འཇགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དླེ་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་རླེད་དླེ།ཤཡྱིན་ནའང་འདྱིར་སླེབ་དུས་ཁངོ་རང་ཚ་ོཁྱུ་གཅྱིག་ལ་ཕར་འག་ོ
བཞག་པ་མ་གཏོགས། བྱིངས་མཉམ་དུ་འབྲླེལ་མ་ཐུབ་པ།ཤསྐད་ཡྱིག་གྱི་རླེན་པས་འབྲླེལ་བ་བླེད་མ་ཐུབ་པར་སོང་། འབྲླེལ་བ་མ་
ཐུབ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབྱིན་སྐད་བླེད་སདོ་གཏང་རྒྱུ་ཆགས་ཡོང་དུས། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་འདྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོ
ཞྱིག་བརྱིས་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤདླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་གཞྱི་འདྲ་
ཡདོ་དམ། དགོངས་བཞླེད་དླེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདླེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བླང་ཞབས་
ཞུ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཆླེད་དུ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༢ གནང་འདུགཤདང་བླང་ཞབས་ཞུ་བ་ག་ཚདོ་དང་། ལས་གཞྱི་གང་འདྲ་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་གཉྱིས་གནང་བ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགཞན་བྱིངས་རླེས་སུ་ལས་ཁུངས་སོ་
སའོ་ིཐགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རླེད།ཤཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་བཞླེས་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་སྐར་མ་གསུམ་རླེ་འབུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དླེ་ནས་སུ་གང་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། སྐར་མ་གསུམ། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱིར་འཐླེན་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྐར་མ་གསུམ། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱིར་འཐླེན་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པསོ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལ་བསྔགས་
བརོད་གནང་བ་དླེར་ངས་འགོ་ལས་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མླེད་པ་ནང་
བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། དླེ་ནས་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་གསར་བཟ་ོདང་ནརོ་
བཅསོ་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔླེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་སོགས་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་
ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག དླེབ་བཟ་ོདུས་དླེ་སྔ་མྱི་སྐྱ་ཆགས། གངས་མཛོད་ནང་ལྟ་དུས་དགླེ་འདུན་པ་ཡྱིན་པ་དླེ་འདྲ་མཇལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་པར་བརླེ་པ་ོབརྒྱག་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོགང་ཡང་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་པར་མཉམ་དུ་
ད་ོབདག་གྱི་མྱིང། སྐྱླེས་ལ་ོསྐྱླེས་ཚེས། ནོར་བཅོས་འདྱི་ཐླེངས་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཐླེངས་མ་གཉྱིས་པ་བླེད་ཆོག་གྱི་མླེད་པ་དླེ་
གསལ་པ་ོརླེད། པར་འདྱི་དཀའ་ངལ་ཆླེ་བ་གང་ཡང་མ་རླེད། མྱི་ཟླེར་བ་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ནས་ཡར་འཚར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། གྲྭ་
བཙུན་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོམྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཆུང་ཆུང་ནས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་དག་རྫུན་མ་ཡྱིན་མྱིན་བལྟས་ཡོད་ན་འབྲླེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་རྒྱབ་གཉླེར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་
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འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་འདྲྱི་རད་ཅྱིག་གནང་གྱི་རླེད། ང་ཚོས་མྱིང་དང་ཚང་མ་སོན་དུས་འདྱི་རླེད། ནོར་
བཅོས་གཉྱིས་པ་བཀག་པ་འདྱི་ད་ོབདག་གྱི་མྱིང་ཚང་མ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་འདྱི་རླེད། དླེ་ནས་ཁྲུང་སའྱི་སྐོར་དླེ་གསུངས་པ་རླེད། 
ཏན་ཏན་རླེད། ང་ཚོར་བཟའ་ཚང་ལ་དཀའ་ངལ་དླེ་འདྲ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་བར་ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་རླེད། 
ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་ལ་བཟའ་ཚང་གྱི་མྱིང་ཡང་འབྲྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕ་མའྱི་མཚན་ཡང་འབྲྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
ད་ོབདག་གྱི་མཚན་དང་སྐྱླེས་ལོ་སྐྱླེས་ཚེས། ཕ་ཡུལ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་འབྲྱི་དགོས་ཀྱི་མླེད་དུས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་གངས་མཛདོ་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་མ་རླེད་དླེ། གང་ལྟར་ཡང་སྱིང་ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་འབུལ་དུས། བཟའ་ཚང་སུ་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ་འདུག ང་ཚརོ་བྱུས་གཏགོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྐབས་རླེ་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་ཁ་པར་འབརོ་གྱི་རླེད། ང་ཚསོ་
ནམ་ཡང་ཨང་ཀྱི་འདྱི་རླེད། མྱིང་འདྱི་རླེད། སྐྱླེས་ལོ་སྐྱླེས་ཚེས་འདྱི་རླེད་མ་གཏོགས་དླེ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་སད་ནས་
དཀའ་ངལ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད་ལ། དླེ་སྔ་བས་མླེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་བླེད་ཀྱི་མ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འདྲ་རླེད། སོ་
སོའ་ིལ་ོརྒྱུས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། ནོར་བཅོས་གཉྱིས་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་དླེ་ཡོང་སྱིད་ཀང་དླེང་
སང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་འགའ་ཤས་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་དླེ་ལའང་འགྱུར་བ་འགོ་མྱི་
དགོས་པ། མང་ཚོགས་ལའང་ཕན་ཐགོས་པའྱི་བསམ་བླ་ོབང་སྱིག་གྱི་ཡོད། འདྱིས་ག་ཚོད་ཐུགས་ཕན་གསོ་དང་མ་གསོས་ཁག་
ཁག་རླེད། དླེབ་ལྗང་ཁུའྱི་མཚན་མཐོང་ཉར་དགོས་པ་འདྱི་ངས་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པོར་རྱི་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚ་ོགང་ཟག་གཅྱིག་
གྱིས། དླེ་རྱིང་འདྱིར་གཅྱིག་འབུལ། འདྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་སང་ཉྱིན་གཞན་པ་ཞྱིག་ཕུལ་ན། ལས་ཁུངས་དླེས་སྣླེ་འཁྲྱིད་ན་ཁྱད་
མཚར་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་འདུག འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་བས་པ་འདྱི་དླེ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ར་འཛིན་ལམ་
སནོ་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོམྱི་དགོས་པ་དང་། འདྱིའྱི་ཆླེ་མཐོང་ཉར་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་དང་
བསམ་གཞྱི་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་དླེ་ཚོ་འགྱུར་བཅོས་བླེད་དགོས་དང་མྱི་དགོས། 
བས་ནས་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་སོགས་བལྟས་ནས། མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་བ་འདྱི་ང་ཚསོ་འག་ོཡྱིན་འག་ོཡྱིན་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཟའ་ཚང་དང་པར་བརླེ་རྒྱུ་འདྱི་ངས་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོགང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་ནས་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་ཚ་ོཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་སྔ་ང་རང་གནས་བབས་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་
སུ་ངས་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། དླེ་རྱིང་ང་འདྱིར་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་གནས་བབས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུས་ནའང་། ཁོང་ཚོའྱི་བཟང་སོད་
དང་སྐད་ཆ་འཆད་སངས་ཐོག་ལའང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད། ད་དུང་ང་ཚ་ོམྱི་འགའ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་འཁྱླེར་ཡོང་། 
ཡྱིག་ཆ་གཞན་པ་འགྱུར་བ་ཕྱིན། ཕླེད་ཀ་སོན། ཕླེད་ཀ་མ་སོན་དླེ་འདྲ་གནང་ནས། དང་པ་ོནས་ཆ་ཚང་བསན་བཞག་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་རླེད། ཕླེད་ཀ་བསན་ནས་ཚོད་ལྟ་འདྲ་བ་ོབས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཚརོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
བཟདོ་པ་སོམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུ་འདྱི་རླེད། དཀའ་ངལ་སླེལ་མ་ཐུབ་
ནའང་བསབ་བ་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་པ་དང་། མཐའ་ན་ཐབས་ལམ་དང་བཅས་པ་བསབས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད། མཚམས་རླེ་ཐབས་
ལམ་སནོ་དུས་ལུང་དླེ་འདྲ་བགངས་ནས་དཀའ་ངལ་དླེ་འདྲ་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལས་བླེད་ཀྱི་ངསོ་ནས་རྣམ་འགྱུར་
བསན་བཞག་པ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད། རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་
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ལ་མཐའ་མླེད་དུས་དླེ་དག་བསབ་བ་བརྒྱབ་ནས། བཟང་སོད་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་པ་འདྱི་ང་རང་ལ་འགན་ཡོད་དུས། མ་འོངས་
པ་ཡྱིན་ནའང་བཟོད་སོམ་བླེད་དགོས་པ་དླེ་དག་ལ་ཏན་ཏན་བཟོད་སོམ་ཆླེ་ཐག་ཆོད་ཤ་སག་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ད་དུང་བཟོད་སོམ་དླེ་
ལས་ཆླེ་བ་བླེད་ཆགོ་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་ནས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚའོྱི་
འབྲླེལ་ཡོད་གཉྱིས་ཕར་ཕླེབས་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་དླེ་དག་ལ་བསྔགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ད་དུང་ལས་ཀ་དངོས་
སུ་བ་རྒྱུ་དླེ་མང་བ་ལྷག་སོད་དུས་དླེ་དག་ཞུ་ཆོག་གྱི་རླེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་
ཁག་ལ་འབྲླེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ལྷ་ོཕོགས་སུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་འབྲླེལ་བ་ཞུས། འག་ོབཙུགས་ནས་བཞག་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་དུ་
དླེ་དག་ཚང་མ་དླེ་རྱིང་འདྱིར་ཀ་དང་ཁ་ཞླེས་སྐྱོན་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སླེ། དུས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚ་ོཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རླེད་བསམ་
གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མ་འཛུགས་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་རླེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། འབྲླེལ་ཡོད་
ལས་བླེད་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ལས་སྐྱོན་གྱི་ཡོད་དུས། དླེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དླེ་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སོབས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་དགོངས་འཆར་གསུངས་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་བཙན་གཡླེམ་རྱིགས་མ་ཡོང་བ་ཞླེས་པ་འདྱི། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་མྱིའྱི་བསམ་བློར་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་དུ། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགོག་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདས་པའྱི་
དཀའ་ངལ་དང་ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོར་ལྟ་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་ཚང་མ་དང་བཀའ་བློན་ཚང་མ་འདྱིར་ཡོད་དུས། བཀའ་
ཤག་ནང་ལ་ང་ཚསོ་གང་འདྲ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀདོ་ཁྱབ་ནན་པ་ོབཏང་ནས་མ་འངོས་པར་དླེ་ལྟར་མྱི་ཡོང་བའྱི་བཟདོ་བསན་
ཀླད་ཀོར་འདྱི་ཀླད་ཀོར་རང་ལ་ལྷག་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བཀོད་ཁྱབ་གཏང་རྒྱུ་དང་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་གང་སར་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གཡང་རླེའྱི་
སང་ལ་ཡར་སོན་ལྟ་བུ་ཆགས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་གླེང་མྱི་དགོས་པར་ཆགས་པའྱི་ཉྱིན་
མ་ོཞྱིག་ཡོང་བ་ལ། ཚང་མས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུའང་སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཚང་
མ་ཆོས་ཁས་ལླེན་མཁན་དང་འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུ་ཤཤླེས་སྐྱླེས་མཁན། དླེ་ནས་ཆད་པའྱི་མྱི་རྱིགས། ༸གོང་ས་
མཆགོ་གྱི་འགོ་ལ་ཡོད་དུས། བཟང་སོད་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་དགོས་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། ང་ཚོས་བཟང་སདོ་དང་
ཆསོ་མང་པ་ོའཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོགང་ཡང་མ་རླེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་མྱི་ཡོང་བ་
བ་རྒྱུར་སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་བཞླེས་དགོས་པ་རླེད་ཅླེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་པས་སུ་ཇ་ཱབོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སྐརོ་དླེ་རླེད། ས་ཡ་ ༡༤༌༤༧ གསུངས་པ་འདྱི་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ལའང་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་
རགོས་དངུལ་ཞྱིག་གྱིས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་སུ་ཇཱ་བདོ་ཁྱྱིམ་གྱི་འག་ོགོན་ཚང་
མ་ཚུར་བླངས་ནས། དངུལ་ཕར་ཐད་ཀར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་ཕ་གྱིར་ཐུགས་ཕན་གསསོ་
པའྱི་ཆླེད་དུ་འདྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་རོགས་དངུལ་ཞྱིག་གྱིས་བརྒྱུད་ནས་སྐུར། ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་འགོ་སོང་བཏང་
ནས་ཟླ་གསུམ་གྱི་མཚམས་ལ་འག་ོསོང་བཏང་། དངུལ་འཛནི་ཚུར་བླངས་ནས་དངུལ་ཕར་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་འག་ོདང་
འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། ད་ལྟ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང། ཕ་སྐད་གཙ་ོགྱུར་དགོས་པ་འདྱི་ངོས་
ལླེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཞོན་སྐྱླེས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་སྔ་རླེས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གཞོན་སྐྱླེས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་
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བོད་ཀྱི་སོན་ར་ཡྱིན་པ། མྱི་རྱིགས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཆླེད་མངགས་
ང་རང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་མྱི་སྣ་གདན་འདྲླེན་ཞུས་ནས། བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཞནོ་སྐྱླེས་ཀྱི་ནང་ལ་ཏན་
ཏན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བོད་སྐད་ཡག་པ་ོམ་མཁྱླེན་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་གྱི་མཁྱླེན་པ་སོགས་ཡོང་གྱི་འདུག མཚམས་རླེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
ལ་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀ་བོད་པ་ཡྱིན་པ་ལས་ཕ་མ་ཡ་གཅྱིག་བདོ་པ་ཡྱིན་མཁན་ཚསོ་བདོ་སྐད་ཡག་པ་ོརྒྱག་གྱི་འདུག ང་ནྱི་ཕླེད་ཀ་ཡྱིན་
པའྱི་སླེམས་ཁྲལ་འདྱིས་གང་ལས་ཡག་པ་བླེད་མཁན་མྱི་ཁ་ཤས་དླེ་འདྲ་ངས་མྱིང་ཡང་འདོན་རྒྱུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་ཚ་ོཚང་མའྱི་
མཚན་འདྱིར་འབོད་དགོས་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཕ་སྐད་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་འབྲླེལ་ཐག་ཉླེ་བ་ོཆགས་པ་
དང་མག་ོའཚསོ་རྒྱུ། དླེར་དབྱིངས་འཕར་ནས་དང་བླང་ཞབས་ཞུའྱི་ནང་ཚུར་འཛུལ་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག སྱི་ཚགོས་
ལ་འགན་འཁུར་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་ཡང་དང་བླང་ཞབས་ཞུའྱི་ནང་ཡོད་པ། བུ་ཡང་དང་བླང་ཞབས་
ཞུའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ངོས་ལླེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དླེ་བཞྱིན་དུ་སྱིར་བཏང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སྐྱླེས་དླེ་ཚ་ོཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་ནས་ཚོགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད། 
ང་ཚོས་དངུལ་གཏོང་བ་རླེད་མ་གཏོགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབ་ར་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་
ཚགོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་བརྟན་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་ཆླེན་དླེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༩ པའྱི་ནང་ཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ། 
ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་སླེ་ཚན་གཅྱིག་རླེད། ཤླེས་ཡོན་སླེ་ཚན་གཅྱིག་རླེད། འཕྲོད་བསླེན་སླེ་ཚན་གཅྱིག་རླེད། སྱི་ཚོགས་ས་བརྟན་
སླེ་ཚན་དླེའྱི་ནང་དཔལ་འབོར་དང་ནང་སྱིད་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཁྱོན་ཡོངས་ལཤླེས་ཡོན་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཁྱད་
མཁས་མྱི་སྣ། རྱིག་གཞུང་གྱི་མྱི་སྣ། དླེ་ལྟ་བུ་གདན་འདྲླེན་ཞུས་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་ཐོག་ལའང་དླེ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་ཡོད། འཕྲོད་བསླེན་ཐོག་ལའང་འབྲླེལ་ཡོད་ཚང་མ་གདན་འདྲླེན་ཞུས། ཤླེས་ཡོན་ཐོག་ལའང་
ཚང་མ་འཛོམས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་དུས། བཀའ་བསྡུར་མང་ཆླེ་བ་ཞྱིག་བོད་སྐད་ནང་ལ་གནང་བ་རླེད་དླེ། ཁྱད་མཁས་མྱི་
སྣ་དང་ཆླེད་ལས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དཔྱད་ཞྱིབ་སན་ཐ་ོདླེ་ཚོ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཡོད་དུས། ཨྱིན་སྐད་དང་བོད་སྐད་གཉྱིས་ཀ་བྱུང་
ཡོད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་ཕ་སྐད་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་རྱི་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་
དང་། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་ཕ་སྐད་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། རྱིང་མྱིན་ཚང་མ་གཙ་ོབོ་ཕ་སྐད་གལ་འགངས་
ཆླེན་པ་ོརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལྟླེ་བ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་སྐོར་
ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་འཁོར་དང་འཁོར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བླང་ཞབས་ཞུའྱི་ཐགོ་ལ་
དངུལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བཏང་བ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་དང་བླང་ཞབས་ཞུ་བ་ ༤༧ དླེ་ཚོར་ལམ་གོན་གནས་སླེལ་
ལས་ཕགོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕགོས་ཀྱི་དདོ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚད་ཅྱིག་དང་བཞུགས་ས་འདྱིར་ག་ོསྱིག་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
བཞུགས་ས་འདྱིར་ག་ོསྱིག་གྱི་ཁང་པ་མླེད་ན། ཁང་དོད་ཕྲན་བུ་ཕུལ་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་
ལ་དླེ་རྱིང་ཞགོས་པ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ལ་དང་ཞབས་གནང་མཁན། དབུས་ལ་གནང་མཁན། ལས་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་
ཐགོ་ནས་དང་ཞབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོགོན་འདྱི་རགོས་དངུལ་ནས་གཏངོ་སདོ་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ཚ་ོཚང་
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མ་ཕན་ཐགོས་ངླེས་ཅན་ཡངོ་སདོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡོང་བ་མ་ཟད་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ཕྱིན་ནས་
འགན་འཁུར་བ་ཆགས་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ཚུར་ང་ཚོར་འབྲླེལ་བ་གནང་ནས་འདྱི་འདྲའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང། ང་ཚོའྱི་
དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་སྐོར་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ། སྐབས་རླེ་ངས་འཆད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་མྱི་རྒན་པས་གཞོན་སྐྱླེས་ལ་
བཤད་པ་ལས་གཞོན་སྐྱླེས་ཀྱིས་གཞོན་སྐྱླེས་ལ་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དང་། གཞོན་སྐྱླེས་ཀྱིས་གཞོན་སྐྱླེས་ལ་གདུང་
སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཤད་ན་གཞོན་སྐྱླེས་ནང་ཁུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁངོ་ཚོར་
འཆད་རགོས་ཞླེས་ཚང་མའྱི་གོག་འཕྲྱིན་ཁ་བང་བསགས་ནས། མྱི་རླེ་རླེར་བཀའ་བླནོ་རང་གྱི་ཡྱི་གླེ་བཏང་བ་དླེ་འདྲ་བླེད་མོང། དླེ་
འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་ཐབས་ལམ་དླེ་འདྲ་བཙལ་སདོ་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དླེ་རྱིང་འདྱིར་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་སྱི་ཡོངས་ཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་བ་དང་། བསམ་འཆར་གནང་བ་ཚང་
མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བ་དང་། ང་ཚ་ོད་དུང་ལས་ཀ་བས་ཚར་བ་ལས་བ་རྒྱུ་མང་བ་ཡོད་དུས། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཚང་མས་རྱིག་པ་
བསྱིམས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་མཉམ་བསྡུས་ཐགོ་ནས་གནང་རྒྱུ་དླེ་བས་ཀང་གལ་ཆླེ་བ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་
ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགླེང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་
རྱིམ་གསུམ་པ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་
བསྡུས་འདྱི་སན་སོན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚསེ་ ༢༡ ལ་བཀྲམ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང། སན་སོན་གནང་
མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ པའྱི་
ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 
ཀ ཁྱབ་ཁངོས་སབོ་ཁག་དང་ལ་ོའཁརོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས། 
༡། སབོ་ཕྲུག་དང་དགླེ་ལས་ཀྱི་གངས་འབརོ། 
ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཆླེ་འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་བསོམས་གངས་ ༦༤ ཡོད་
པའྱི་ནང་ལ་ོའཁོར་འདྱིའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༦༥༡༣ ཡོད་ཁོངས་བོད་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༦༦ དང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་
ཀྱི་བུ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༢༦ ཡུལ་མྱིའྱི་བུ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༨ ཡོད། དགླེ་རྒན་ལས་བླེད་ཁྱནོ་བསམོས་གངས་ ༡༩༥༧ ཡོད། 
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༢། ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས། 
༢་༡ འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཀྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས། འདྱི་ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆླེན་
མོའ་ིཁངོས་འཛནི་རྱིམ་ ༡༢ ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༦ གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༡༤༧ ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་དངསོ་སུ་ཞུགས་ཏླེ་
རྒྱུགས་འཕྲདོ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༩༣ བྱུང་བའྱི་སྱི་ཡོངས་རྒྱུགས་འཕྲདོ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧་༠༧ སོན་པ་བྱུང་ཡོད། 
༢་༢ འཛནི་རྱིམ་ ༡༠ པའྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས། 
ལ་ོའདྱིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆླེན་མོའ་ིཁངོས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ པ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༢༦ གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ 
༡༢༦༡ ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་ཏླེ་རྒྱུགས་འཕྲོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༡༣༡ བྱུང་བའྱི་སྱི་ཡོངས་རྒྱུགས་
འཕྲདོ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢་༣༣ སོན་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཁ། ཤླེས་ཡནོ་ལས་དནོ་ཁག 
༡། སབོ་དླེབ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལས་དནོ། 
འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དླེབ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཟྱིན་ཏླེ་ལག་བསར་གནང་མུས་དང་། འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་བོད་
ཡྱིག་སོང་དླེབ་བསམོས་གངས་ ༦༠༠༠ པར་སྐྲུན། བང་ཨ་རྱི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་བོད་ཡྱིག་སབོ་དླེབ་དང་བསབ་གཞྱིའྱི་
ར་འཛིན་རགས་ཟྱིན་བཟ་ོའགོད། འཛིན་རྱིམ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཨང་རྱིས་སོང་དླེབ་རམོ་བསྱིགས་ཀྱིས་དླེབ་གངས་ ༣༠༠༠ 
པར་སྐྲུན། གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འཁྲྱིད་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག  འཛིན་རྱིམ་
གསུམ་པའྱི་རང་བྱུང་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་དླེབ་གཏན་འབླེབས་ཀྱིས་དླེབ་གངས་ ༡༢༠༠ འགླེམས་སྤླེལ། འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པའྱི་ཚན་
རྱིག་སབོ་དླེབ་ཀྱི་སོབ་ཚན་བཞྱི་གཏན་འབླེབས་བཅས་གནང་། 
༢། ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟླེན་པའྱི་བཟང་སདོ་སབོ་སྤླེལ་གྱི་ལས་འཆར། 
བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ། མཐ་ོསོབ་བཅས་པར་ཟླ་གངས་དྲུག་རྱིང་ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟླེན་པའྱི་བཟང་སདོ་སབོ་སྤླེལ་
གྱི་གསུང་བཤད་ག་ོསྱིག་དང་། དླེ་འབྲླེལ་ཐ་སད་དང་དཔླེ་མཚནོ་བཅུའྱི་སོབ་ཚན་གཏན་འབླེབས། ར་སའྱི་ཉླེ་འཁརོ་སབོ་ཁག་གྱི་ལྟ་
གྲུབ་དགླེ་རྒན་དང་། དགླེ་འོས་སོང་བརར་བ་སོགས་ལ་སོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལླེན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སོང་། ལྷ་ོཕོགས་མོན་གོར་
གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སོབ་དགླེ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་། དླེ་བཞྱིན་ཤཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་སླེ་ཁག་གྱི་བརྟན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་སྐབས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟླེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོབ་སྤླེལ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསྱིགས་
ཀྱིས་དླེབ་གངས་ ༡༥༠༠ ཐམ་པ་པར་འགླེམས་ཞུས། 
༣། གཞྱི་རྱིམ་ཤླེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལས་དནོ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་སོབ་སླེ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་ལྷན་དུ་བསྐྱངས་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་དགོངས་དོན་
སོབ་སླེ་སོ་སོའ་ིཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རྒྱུས་སོན་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆླེད་ཕླེབས་ཀྱིས་དགླེ་རྒན་གངས་ 
༦༦༡ དང་ཕ་མ་གངས་ ༥༦༠ ལ་ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ག་ོརྟགོས་སྤླེལ་བ་དང་། དླེ་བཞྱིན་རྒྱུས་སོན་པ་གངས་ ༡༠ ལ་བོད་མྱི་
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རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ལ་ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ང་ོསདོ་གནང་ཕགོས་དང་། བྷུན་ཏར་དགླེ་འསོ་རྣམས་ལ་ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག 
དླེང་རབས་ཀྱི་བླེད་སའོ་ིལམ་ནས་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་ཕགོས་ཀྱི་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
༤། བདོ་ཡྱིག་གཞགོས་འདླེགས་རྒྱུ་ཆ་འདནོ་སྤླེལ། 
ཕ་ཡུལ་ཤླེས་བའྱི་བང་མཛདོ་འདནོ་ཐླེངས་ ༡༩༥ ནས་ ༢༠༣ བར་དང་། གངས་ལྗོངས་འདོན་ཐླེངས་ ༢༤ པ། གྱིང་སྒྲུང་། སྨྱུག་
གསར་ ༢༢་པ་བཅས་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཟྱིན། བྱིས་པའྱི་དཔླེ་ཚོགས་ཁངོས་བྱིས་སྒྲུང་གཉྱིས་དང་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་རྒྱུན་ཤླེས་
དཔླེ་དླེབ་གཅྱིག་བཅས་དླེབ་རླེར་གངས་ ༣༠༠༠ པར་འགླེམས། བྱིས་པའྱི་འགུལ་བརྙན་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་ཕོགས་ཚད་གཉྱིས་དང་
གསུམ་ལྡན་གྱི་འགུལ་བརྙན་གཉྱིས་བཟ་ོསྐྲུན་གྱིས་འགླེམས་སྤླེལ་ཞུས། ཕོགས་མཚུངས་ཉམས་ཞྱིབ་དླེབ་ཕྲླེང་གཉྱིས་པ་བོད་ཀྱི་
བྱིས་པའྱི་རམོ་རྱིག་དང་། བསབ་བ་མུ་ཐྱི་ལའྱི་ཕྲླེང་བའྱི་འགླེལ་པ་བཅས་རམོ་བསྱིགས་ཀྱིས་པར་སྐྲུན་ཞུས། 
༥། བྱིས་པའྱི་ཀླགོ་རལ་ལས་གཞྱི་དང་གླུ་གཞས། 
རྱིམ་པ་དང་པ་ོནས་བཞྱི་པ་བར་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་ ༥ གསར་རོམ་གྱིས་དླེབ་གངས་ ༣༠༠༠ དང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ཡོད་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་
གགས་ཅན་ ༡༤ བོད་སྒྱུར་གྱིས་དླེབ་གངས་ ༢༥༠༠ བཅས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགླེམས་སྤླེལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། ཕོགས་ཚད་
གཉྱིས་ལྡན་གྱི་བྱིས་པའྱི་གླུ་གཞས་ ༥ བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཡང་འག་ོམུས། 
༦། གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་དགླེ་རྒན་འསོ་སངོ་དང་། སབོ་ཁྲྱིད་ཐབས་ལམ། 
ལ་ོགཅྱིག་དང་ཕླེད་ཀའྱི་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་དགླེ་རྒན་འོས་སོང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ འག་ོའཛུགས་ཞུས་པའྱི་ལས་གཞྱི་
འག་ོམུས་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཁྲྱིད་ཐབས་ལམ་ཡར་རྒྱས་ཆླེད་ཚད་མཐའོ་ིརྱིག་རལ་ཞླེས་པའྱི་འཁྲྱིད་ཐབས་ཉྱི་ཤུའྱི་རགས་
ཟྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༢ ནས་ ༢༤ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་ཞུས། 
༧། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཤླེས་ཡནོ་ལྷན་ཚགོས་དང་ཤླེས་ཡནོ་སབོ་སནོ་ཚགོས་ཆུང་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལས་དནོ།  
ཤླེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་སོབ་སྱི་ཟུར་པ་ཐར་ལམ་སོལ་མ་ལགས་ནས་ལྷ་ོཕོགས་སླེལ་ཀོབ་དང་མོན་ག་ོ
སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ཤླེས་རྱིག་དང་འབྲླེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་ཁག་ལག་བསར་དང་སོབ་སླེ་ས་ོསོས་གནང་དགོས་
རྱིགས་ལ་མཇུག་གནནོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
ག ཟབ་སངོ་དང་། འསོ་སངོ་། ཚགོས་འདུ་ཁག 
འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཉྱིན་སབོ་གྲྭ་ཁག་དང་སླེར་གྱི་འཛནི་སྐྱོང་འགོ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བཙན་བལོ་
བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པར་དགླེ་རྒན་གྱི་འོས་ཆོས་ཚང་ཞྱིང་ཤླེས་ཚད་ལྡན་པའྱི་
དགླེ་རྒན་བསྐ་ོགཏོང་ཐུབ་ཐབས་སུ་དགླེ་རྒན་འོས་སོང་དང་། ད་ཡོད་སོབ་སླེ་ཁག་གྱི་སྔོན་འགོ་དང་། གཞྱི་རྱིམ་གོང་འོག་བར་
གསུམ་གྱི་དགླེ་རྒན་རྣམས་ལ་ལས་ཞོར་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱད་ལས་སོབ་ཚན་ཐགོ་གནས་ཚད་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་སུ་ཟབ་སངོ་
དང་། འསོ་སངོ་། སོང་བརར་སོགས་ག་ོསྱིག་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་གཤམ་གསལ། 
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༡། བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི། 
ཕ་མ་དང་། སྔོན་འགོ་ཡྱི་དགླེ་རྒན། སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༡༧༡ ལ་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་འཁྲྱིད་
ཐབས་དང་། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགླེ་རྒན་གངས་ ༦༢ ལ་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་འཁྲྱིད་ཐབས་ལླེགས་བཅོས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཐོག་དྲག་
གས་དགླེ་རྒན ༤༩ ལ་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་འཁྲྱིད་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུས་སོན་ལས་རྱིམ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
༢། དཔླེ་མཛདོ་དགླེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་ཆླེད་ལས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི། 
དཔླེ་མཛདོ་དགླེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་ཆླེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་ཆླེད་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་དཔླེ་མཛདོ་དགླེ་རྒན་གངས་ ༡༨ ལ་སླེང་
ལོར་དུ་རྟླེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ཤཤླེས་ཡོན་ལྟླེ་གནས་ཁང་གཉྱིས་ལ་ཉྱིན་གངས་ལྔའྱི་རྱིང་ལྟ་སྐོར་འཁྲྱིད་ཡོད་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ས་ཁུལ་
ས་ོསོའ་ིདཔླེ་མཛོད་དགླེ་རྒན་གངས་ ༥༡ ས་གནས་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་དང་ཉམས་མོང་བརླེ་རླེས་གནང་
ཡོད། 
༣། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་ཚན་རྱིག་འགླེམས་སནོ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་དྲུག་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༧ དང་། སྣླེ་ཁྲྱིད་དགླེ་རྒན་ ༨ བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭར་
ཚན་རྱིག་དང་། ཨང་རྱིས། ཁརོ་ཡུག་བཅས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་བརདོ་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ཐགོ་འགླེམས་སནོ་ཐླེངས་གཉྱིས་པ་ག་ོསྱིག་ཞུས་
ཏླེ་རླེ་ཕུད་དྲུག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འགླེམས་སོན་ཐླེངས་ ༤༥ པའྱི་ནང་ཚུད་ཐབས་སད་རྒྱབ་གཉླེར་ཞུས་ཁོངས་ནས་གཉྱིས་
འདླེམས་སྒྲུག་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༤། ཚན་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟླེ་གནས་ཁང་ཁག་གཉྱིས་ལ་ཉམས་གསགོ་གྱི་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་པ། 
ཚན་རྱིག་ཉམས་གསོག་ལས་གཞྱི་ཐླེངས་ལྔ་པའྱི་ཁངོས་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ ༩ སླེང་ལོར་དུ་རྟླེན་གཞྱི་བས་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱླེ་
དངསོ་ཚན་རྱིག་ལྟླེ་གནས་ཁང་དང་། པུ་ཎླེ་རྒྱ་གར་ཚན་རྱིག་ཤླེས་ཡནོ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་སབོ་གཉླེར་ཁང་གཉྱིས་སུ་འདླེམས་གཏོང་
ཞུས། 
༥། ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་སབོ་ཁྲྱིད་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ་ཟབ་སངོ་། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ཚོད་ལྟ་གནང་ཡུལ་གྱི་སོབ་ཁག་བཞྱིའྱི་
དགླེ་རྒན་གངས་ ༣༨ དང་། ཤླེས་རྱིག་ལས་བླེད་ ༡ ས་ཾབ་ོཊའྱི་ལས་བླེད་ ༡ བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་མྱི་གངས་ ༤༠ ལ་ཉྱིན་གངས་
བཞྱིའྱི་རྱིང་ཀམ་པུ་ཊར་ཤླེས་ཡོན་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་མ་ཟད། སོབ་དགླེ་དླེ་དག་ནས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོ་དང་ཉླེ་
འཁརོ་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགླེ་རྒན་ ༡༧༧ ལ་ཟབ་སངོ་ཕུལ་ཡོད། 
༦། བརྙན་དླེབ་ Engage Learning Magazine བླེད་སདོ་གཏངོ་ཕགོས་ཟབ་སངོ་། 
གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཨྱིན་ཇྱི་དང་། ཚན་རྱིག ཁརོ་ཡུག་ཤླེས་བ་བཅས་ཀྱི་ཤླེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་སད་འབྲླེལ་ཡོད་
དགླེ་རྒན་གངས་ ༢༣ ལ་ Engage Learning Magazine ཞླེས་པའྱི་བརྙན་དླེབ་བླེད་སདོ་གཏངོ་ཕགོས་སྐརོ་གྱི་ཟབ་སངོ་
ག་ོསྱིག་ཞུས། 
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༧། མནོ་ཊླེ་ས་ོརྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་མཐུནཔའྱི་སྔནོ་འག་ོཡྱི་ཨང་རྱིས་འཁྲྱིད་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སངོ་། 
ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་སྔོན་དགླེ་ ༡༡ དང་། སཾ་བ་ོཊའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྔོན་དགླེ་ ༡༨ མ་སུ་རྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྔོན་དགླེ་ ༣ སླེར་
སོབ་སྔོན་དགླེ་ ༡ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་སྔོན་དགླེ་ ༣༢ ལ་མོན་ཊླེ་སོ་རྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་མཐུན་པའྱི་སྔོན་འགོ་ཡྱི་ཨང་རྱིས་འཁྲྱིད་
ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
༨། གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་དགླེ་རྒན་ཁག་ལ་ཟབ་སངོ་། 
གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་དགླེ་རྒན་གངས་ ༣༥ ལ་དགླེ་རྒན་ཆླེད་ལས་དང་སོབ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སོགས་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ་པཱལམཔུར་ཉླེ་ཁུལ་དུ་རྟླེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ཨཱཝྱིཥཀརྰ་ (आविष्कार) ཚོགས་པ་དང་ཟུང་འབྲླེལ་
གྱིས་ཟབ་སངོ་ཐླེངས་གཉྱིས་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
༩། གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སབོ་ཕྲུག་གྱི་འབྲྱི་རལ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི། 
གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་འབྲྱི་རལ་གོང་མཐརོ་གཏོང་ཐབས་སུ་སོབ་གྲྭ་ ༡༧ གྱི་བོད་ཡྱིག་དགླེ་རྒན་རྣམས་
ལ་སོབ་ཁྲྱིད་ཐབས་ལམ་གྱི་རྒྱུས་སོན་ལམ་སོན་གནང་ཡོད། སོབ་གྲྭ་བཅུའྱི་ནང་རྒྱུས་སོན་པ་ཆླེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་དགླེ་རྒན་དང་སོབ་
ཕྲུག་གཉྱིས་ཀར་རྒྱུས་སོན་གནང་ཁམོ་བྱུང་བར་ཕན་ཐགོས་ཆླེན་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 
༡༠། འཛནི་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་འག་ོཁྲྱིད་ཟབ་སངོ་། 
རང་རླེའྱི་གཞོན་སྐྱླེས་ཁྲོད་མ་འོངས་འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་སྐྱླེད་སྱིང་སད་སྔ་ལ་ོབཞྱིན་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་འག་ོཁྲྱིད་ཟབ་སངོ་ཐླེངས་
དྲུག་པ་གོ་སྱིག་ཞུས། ཟབ་སོང་ནང་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ ༣༡ ནས་སོབ་ཕྲུག་ཕ་ོམ་ོབསོམས་གངས་ ༢༨༢ མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡདོ། 
༡༡། ཤླེས་རྱིག་ཚགོས་ཆླེན་ཐླེངས་བདུན་པ་བསྐངོ་ཚགོས་གནང་། 
རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་རྟླེན་གཞྱི་བས་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་དགླེ་ཆླེ། དགླེ་རྒན་བཅས་ཁྱོན་
བསོམས་ཚོགས་བཅར་བ་གངས་ ༢༣༡ ལྷག་མགོན་འབོད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༣ ནས་ ༢༥ བར་ཉྱིན་གསུམ་
རྱིང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤླེས་རྱིག་ཚོགས་ཆླེན་ཐླེངས་བདུན་པ་བསྐོངས་ཚོགས་ཀྱིས་བརོད་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་དགུའྱི་ཐོག་
གསུང་བཤད་དང་། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན། བགོ་གླེང་སོགས་གནང་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་དགུ་ལ་ཆ་
བགསོ་ཀྱིས་གསོ་གཞྱི་ཁག་བཞྱིའྱི་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་སངས་བཤད་ཀྱིས་གསོ་ཆདོ་གཏན་འབླེབས་གནང་ཡདོ། 
༡༢། ཕ་མའྱི་ཚགོས་ཆླེན་ཐླེངས་གཉྱིས་པ་བསྐངོ་ཚགོས་གནང་། 
ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆླེན་ཐླེངས་གཉྱིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ར་སར་
བསྐངོས་ཚགོས་ཞུས། ཚགོས་ཆླེན་དླེར་ས་གནས་ཁག་ ༥༤ ནས་ཕ་མའྱི་འཐུས་མྱི་གངས་ ༡༣༡ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ། 
༡༣། བྷུཏཾར་དགླེ་འསོ་མཐ་ོསབོ། 
བྷུཾཏར་དགླེ་འོས་སོང་བརར་ཁང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་ཕྲུག་ ༢༩ ཡོད་པ་དག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་སོབ་མཐར་སོན་རླེས་ཤླེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀར་བཏང་འཛནི་འགོ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་མཇུག་སྱིལ་གནང་གཏན་ཁླེལ་ཡདོ། 
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ང་། སབོ་ཕྲུག་གྱི་ཤླེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ལ་ཕན་པའྱི་གཞགོས་འདླེགས་ལས་གཞྱི། 
༡། སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དཔླེ་མཛདོ་ལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་མཐུན་རླེན་སར་བ། 
སོབ་ཕྲུག་ཚོས་དྲྭ་ཐོག་ནས་དཔླེ་དླེབ་ཀློག་ཐུབ་ཐབས་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དཔླེ་མཛོད་རྣམས་གོག་འཕྲུལ་ཅན་ལ་སྒྱུར་ཐབས་
སོགས་ཀྱི་ཆླེད་སབོ་ཁག་ ༢༩ ཡྱི་དཔླེ་མཛདོ་ལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་མཐུན་རླེན་སར་ཡདོ། 
༢། དཔླེ་མཛདོ་ཆླེད་དཔླེ་དླེབ་མཐུན་འགྱུར། 
འདྱི་ལས་ནས་རྱིས་བླངས་ཟྱིན་པའྱི་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དཔླེ་མཛོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཐབས་ཆླེད་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་ཚད་དང་འཚམ་པའྱི་དཔླེ་དླེབ་གསར་ཉ་ོཞུས། 
༣། དགླེ་རྒན་ཆླེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་བླེད་ས་ོསྤླེལ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར། 
དགླེ་རྒན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ་སོབ་གྲྭ་ ༣༢ ནང་དགླེ་རྒན་ཆླེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་ཏླེ་དགླེ་རྒན་
ཁྱོན་བསོམས་གངས་ ༨༠༣ ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་རྱིས་བླངས་ཟྱིན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གོང་
མའྱི་སོབ་ཁག་བརྒྱད་ནང་དགླེ་རྒན་ཆླེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ལ་སན་པའྱི་དཔླེ་དླེབ་གསར་ཉ་ོདང་དཔླེ་སམོ་གསར་འཛུགས་ཞུས། 
༤། Engage Learning བརྙན་དླེབ་འགླེམས་སྤླེལ། 
སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་། ཨང་རྱིས། རོམ་རྱིག ཁོར་ཡུག་ཤླེས་བ་སོགས་ཀྱི་ཤླེས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་དང་
དགླེ་རྒན་རྣམས་ནས་གཞོགས་འདླེགས་རྒྱུ་ཆའྱི་ཚུལ་དུ་བླེད་སདོ་སད་སབོ་ཁག་ ༡༢ ལ་ཟླ་བ་གཉྱིས་རླེའྱི་བརྙན་དླེབ་ Engage 
Learning ཞླེས་པ་འགླེམས་སྤླེལ་ཞུས། 
༥། གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་འཛནི་ཁང་བཀདོ་སྱིག་ལས་གཞྱི། 
ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པར་སོབ་ཁྲྱིད་དང་སོབ་ཕྲུག་ནང་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་བླེད་བདླེའྱི་
སད་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་འཛནི་ཁང་ ༡༦ ནང་འཛནི་ཆས་གསར་ཉ་ོཆླེད་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༦། སྔནོ་འག་ོཡྱི་སབོ་གྲྭ་རྣམས་ལ་ཨང་རྱིས་སངོ་བརར་བཅད་ཤགོ་དླེབ་གཟུགས་སུ་པར་སྐྲུན་ཞུས། 
མོན་ཊླེ་སོ་རྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་མཐུན་པའྱི་ཨང་རྱིས་འཁྲྱིད་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཐོབ་པའྱི་སྔོན་དགླེ་རྣམས་ལ་ཨང་རྱིས་སོང་བརར་
བཅད་ཤོག་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་བདུན་དླེབ་གཟུགས་སུ་པར་བསྐྲུན་གྱིས་སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགླེམས་སྤླེལ་ཞུས། 
༧། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དགུན་དུས་ཟླ་གཅྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་ག་སྱིག་དང་། དླེ་བཞྱིན་ JEE ཚུད་
རྒྱུགས་ལས་འཆར། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གང་ལླེགས་ཡོང་ཐབས་ཆླེད་དགུན་དུས་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་སོབ་
ཕྲུག་ ༢༡༦ ལ་ཟུར་སངོ་འག་ོགོན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། དླེ་བཞྱིན་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་
ཀྱི་ JEE ཚུད་རྒྱུགས་ག་སྱིག་གང་ལླེགས་ཡོང་ཆླེད་ཚན་རྱིག་སླེ་ཚན་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཁག་གསུམ་ནང་ Avanti Learning 
Center དང་མཉམ་འབྲླེལ་གྱིས་ཟུར་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
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༨། དབུས་བདོ་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱི་རགོས་སྐྱརོ་སབོ་ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར། 
དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཐོབ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཁག་ལྔའྱི་རོགས་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཞུ་ལླེན་གྱིས་སོབ་ཁག་སོ་སོར་བགོ་
འགླེམས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས། 
༩། མ་སུ་རྱི་གཏན་སབོ་དང་མནོ་ག་ོས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ་གཉྱིས་ལ་དགླེ་རྒན་མཐུན་འགྱུར། 
མ་སུ་རྱི་གཏན་སབོ་ཏུ་རས་སོར་རྱིག་པའྱི་དགླེ་རྒན་ཚད་ལྡན་མླེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐབས་ཆླེད་རས་སོར་རྱིག་པའྱི་དགླེ་རྒན་
ཞྱིག་ལ་ཟུར་དུ་སོབ་དོད་ཕུལ་ཏླེ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དགོང་དྲ་ོཚོུད་རླེར་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་ཁྲྱིད་ཀྱི་མཐུན་རླེན་སར། ཕོགས་
མཚུངས་མོན་གོ་སོབ་གྲྭར་དངོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སོབ་ཚན་ཆླེད་དགླེ་རྒན་འཕར་མ་ཞྱིག་དགོས་གལ་གྱུར་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ལོར་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡནོ་ལས་གཞྱི་འགོ་སབོ་མཐར་སོན་ཏླེ་ཕྱིར་ཕླེབས་གནང་བ་ཞྱིག་དགླེ་རྒན་དུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་། 
༡༠། ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོའ་ིམཐུན་འགྱུར། 
ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་སོབ་ཁྲྱིད་ལས་གཞྱིའྱི་ཚདོ་ལྟའྱི་ལས་འཆར་འགོ་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་ལ་ཀམ་པུར་ཊར་ ༡༡༣ དང་། ཊླེབ་
ལླེཊ་ (Tablet) ༡༦༧ སས་ལམ་བརྙན་འཕྲྱིན་ (CCTV) ༣༨ སོགས་གསར་ཉའོ་ིམཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 
༡༡། ཕ་མར་བྱིས་པའྱི་སྒྲུང་དླེབ་བག་ོའགླེམས། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མླེད་ཐོག་ཡོད་པའྱི་སོན་ར་བྱིས་པའྱི་དླེབ་ཕྲླེང་ཆ་ཚང་རླེའྱི་བསོམས་གངས་ 
༣༦༦ ཏླེ་ཁྱོན་དླེབ་གངས་ ༡༤༦༤༠ རྱིན་མླེད་འགླེམས་སྤླེལ་ཞུས། 
༡༢། དབར་ཁའྱི་གུང་སླེང་སྐབས་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་ཁྲྱིད་ཆླེད་མཐུན་འགྱུར། 
དབར་ཁའྱི་གུང་སླེང་སྐབས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བོད་ཨྱིན་གཉྱིས་དང་། ཨང་རྱིས། ཚན་
རྱིག་སགོས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་ཆླེད་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཡངོ་བ་ཞུས་དནོ་ལྟར་ཐབས་འཚལོ་ཞུས། 
༡༣། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུའྱི་འབྲྱི་རམོ་ལས་འགུལ། 
རྱིས་ལ་ོའདྱི་བཞྱིན་བོད་མྱི་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་གཞུང་མང་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུའྱི་ལ་ོའཁརོ་ལ་སྲུང་བརྱི་
ཞུ་གཏན་ཁླེལ་བ་བཞྱིན། འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བཀྲྱིན་རླེས་དྲན་གྱི་རྱི་མ་ོདང་འབྲྱི་རོམ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤླེལ་ཏླེ་
སོབ་ཁག་ས་ོསོའ་ིཕུལ་བྱུང་རྱི་མ་ོདང་འབྲྱི་རོམ་ཁག་རྒྱ་གར་སྱིད་འཛནི་དང་། སྱིད་བླནོ། སོབ་གྲྭ་ཆགས་ཡུལ་མངའ་སླེ་བླནོ་ཆླེན། 
ས་གནས་དཔནོ་རྱིགས་སོགས་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཅ། བ་དགའ་དང་ཕག་འཁྱླེར། 
༡། སྱིག་ཞུགས་མྱིན་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་ཉམས་ཞྱིབ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕག་འཁྱླེར། 
སྱིག་ཞུགས་མྱིན་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ལ་འདྱི་ལོའ་ིསྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་དགླེས་སོན་ཉྱིན་ཉམས་
ཞྱིབ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕག་འཁྱླེར་གནང་ཡོད། 
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༢། ཕུལ་བྱུང་འབྲྱི་རམོ་དང་ཡྱིག་གཟུགས་བ་དགའ། 
རྒྱ་བལ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་འབྲྱི་རལ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་དང་བོད་ཡྱིག་
ཡྱིག་གཟུགས་ལ་སྔར་ལྷག་ད་ོདབྱིངས་བསྐྲུན་ཆླེད་ལོ་ལྟར་བོད་ཡྱིག་འབྲྱི་རོམ་དང་ཡྱིག་གཟུགས་འབྲྱི་རལ་གོ་སྱིག་གྱིས་རོམ་
ཡྱིག་དང་ཡྱིག་གཟུགས་རླེ་ཕུད་སོན་པ་གསུམ་རླེ་ལ་བ་དགའ་སྩལ་གནང་མ་ཟད། སྨྱུག་གསར་དུས་དླེབ་ནང་འགླེམས་སྤླེལ་
གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། 
༣། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་སབོ་ཕྲུག་གཟླེངས་རྟགས། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ སོབ་ལོའ་ིའཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡངོས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆླེན་མོའ་ིསྐབས་རྱིག་ཚན་ས་ོསོའ་ིབརྒྱ་ཆ་
རླེ་ཕུད་སོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༢ ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་སོབ་ཕྲུག་གཟླེངས་རྟགས་དངུལ་འབརོ་གཏན་འབླེབས་ལྟར་གནང་ཡདོ། 
༤། བདོ་ཡྱིག་རླེ་ཕུད་བ་དགའ། 
རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ལ་གདླེང་འཇགོ་དང་འབྲླེལ་མ་འོངས་པར་བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་ལ་ཧུར་བསྐྱླེད་གནང་ཆླེད་ ༢༠༡༧ ལོའ་ིསོབ་
དུས་སྐབས་སབོ་ཁག་ ༣༦ གྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༧༦ ལ་བདོ་ཡྱིག་ཨང་རྱིམ་རླེ་ཕུད་སོན་པའྱི་བ་དགའ་གནང་ཡདོ། 
༥། ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁརོ་བའྱི་གཟླེངས་རྟགས་དང་བུམ་སྐྱནོ་གསུམ་བྲལ་གྱི་བ་དགའ། 
རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཤླེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤླེས་ཡོན་སྱི་དང་ལྷག་པར་རང་རྱིགས་བུ་ཕྲུག་
རྣམས་ཀྱི་ཤླེས་ཡོན་སོབ་སོང་ཆླེད་སྱི་ཞུ་ལླེགས་བསྒྲུབས་ཀྱིས་ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁོར་མཁན་དགླེ་ལས་གངས་ ༨༤ ལ་གཟླེངས་
བསོད་བ་དགའ་དང་། དླེ་བཞྱིན་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སོབ་གཉླེར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཤཤླེས་སོད་གཙང་གསུམ་
སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་རླེ་ཕུད་སོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མ་ོགངས་ ༡༢༠ ལ་བུམ་སྐྱོན་གསུམ་བྲལ་གྱི་གཟླེངས་བསོད་ཕག་འཁྱླེར་
གནང་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚོགས་འདུ་
བར་གསླེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༥ 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་རྱིམ་ ༥ པ་དླེ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ་ོཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ི
ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་གནང་རྒྱུ་དླེ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན་མུ་
མཐུད་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 
ཆ། ཤླེས་ཡནོ་རྟགོ་ཞྱིབ་དང་གཟྱིགས་སྐརོ། 
༡། ལ་ོའཁརོ་ཤླེས་ཡནོ་རྟགོ་ཞྱིབ། 
དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དགླེ་རྒན་གྱི་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་སངས་དང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤླེས་སོད་
གཙང་གསུམ་གྱི་གནས་སངས་སོགས་རྟོག་ཞྱིབ་སད་འདྱི་གའྱི་བོད་ཡྱིག་ཤཤླེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་
ཤླེས་ཡོན་འགན་འཛིན་པྱིཏམ་སིཾཧ་ (प्रीतम स िंह)རྣམ་གཉྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ དང་ ༥ ཉྱིན་ཀ་སྦུག་གཏན་
སོབ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ དང་ ༢༦ ཉྱིན་སྱིམ་ལ་གཏན་སོབ། དླེ་བཞྱིན་འདྱི་གའྱི་ཚན་རྱིག་ཤླེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་དང་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་ཀྱི་ཤླེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཨླེ་ཨླེས་རཱབཏ་ (ए. ए . राित) རྣམ་གཉྱིས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ དང་ ༡༡ ཉྱིན་མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་དང་། ཚེས་ ༡༢ དང་ ༡༣ ཉྱིན་ཧར་པར་པུར་བཅས་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་དང་
སྦྲགས་ལ་ོའཁརོ་ཤླེས་ཡནོ་རྟགོ་ཞྱིབ་ཞུས། 
༢། ཀམ་པུ་ཊར་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཚདོ་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་རྟགོ་ཞྱིབ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ དང་ ༧ ཉྱིན་འདྱི་གའྱི་ཤླེས་ཡོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་སྤོན་ཊ་སཾ་བ་ོཊ་གཏན་སོབ་དང་རཱཇ་པུར་
བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཚོད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༨ ནས་ ༢༣ བར་སླེལ་ཀོབ་
དང་ཧུན་སུར་སཾ་བ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ལ་ཤླེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་ཡོད། ཕླེབས་ཞོར་སླེ་ར་བླེས་སད་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་གྲྭར་ཤླེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ག་ོརྟོགས་དང་དགླེ་རྒན་ཁྱད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ཟབ་སོང་ཕུལ། དླེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ 

ཚསེ་ ༢༩ དང་ ༣༠ ཉྱིན་སྤནོ་ཊ་གཏན་སོབ་དང་དནོ་གྲུབ་གྱིང་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་ཡོད། 
༣། སླེང་ལརོ་དུ་རྟླེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ཨ་གསྱི་ཏྱི་ཡ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐླེབས་རར་མྱི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་དང་། ལྷ་ོཁུལ་སབོ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་
ཤླེས་ཡནོ་རྟགོ་ཞྱིབ་ཞུས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ བར་ཚན་རྱིག་ཤླེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ལྷ་ོཁུལ་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ནང་ཚན་
རྱིག་ལྟླེ་གནས་ཁང་གསར་འཛུགས་ཆླེད་འབྲླེལ་ཡོད་ཨ་གསྱི་ཏྱི་ཡའྱི་མྱི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་སད་སླེང་ལོར་དང་། དླེའྱི་རླེས་སླེལ་ཀབོ་ས་ཾ
བ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ་དང་། སྱི་ཝྱི་པྱི་ཉྱིན་སོབ། ཧོན་སུར་ཉྱིན་སོབ། ཀཻ་ལ་ཤ་པུར་ཉྱིན་སོབ། ཨར་ལྱི་ཀུ་མ་རྱི་ཉྱིན་སོབ། གོ་ལ་ཐ་ལ་ཉྱིན་
སོབ་བཅས་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་གྱིས་སབོ་ཁྲྱིད་གནང་ཕགོས་དང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤླེས་ཡནོ་གནས་ཚད་སགོས་ལ་རྟགོ་ཞྱིབ་ཞུས་ཡདོ། 
ཇ། དབུས་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལླེན་དང་། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁོངས་ཟླ་
སྱིལ། 
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༡། དབུས་བདོ་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱི་སབོ་གྲྭ་ ༨ རྱིས་ལླེན་ཞུས། 
དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་སོད་གནང་བསད་སོབ་གྲྭ་ཁག་གང་མགོགས་རྱིས་སོད་རྱིས་ལླེན་ཆླེད་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གྱི་ཤླེས་རྱིག་བློན་ཆླེན་སོགས་འབྲླེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་ལན་མང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་དང་ཐབས་ཤླེས་
ཡདོ་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་གནང་མཐར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༨ རྱིས་ལླེན་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། སོབ་གྲྭ་དླེ་དག་ལ་དུས་ཐོག་དགླེ་ལས་ཇྱི་དགསོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད། རྱིས་ལླེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོབ་གྲྭ་དྲུག་ཀང་གང་མྱུར་
རྱིས་ལླེན་ཆླེད་འབྲླེལ་ཡདོ་མྱི་སྣ་ཁག་མཇལ་འཕྲད་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༢། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ས་ཾབ་ོཊ་སབོ་གྲྭ་མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱྱིམ་ཁངོས་ཟླ་སྱིལ། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ལ་ོརླེ་ནས་ལ་ོརླེར་ཇླེ་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་འགོ་
སོབ་གྲྭ་ཁག་སོབ་སླེ་ནང་ཕན་ཚུན་ནམ་སབོ་སླེ་ནང་ཁུལ་ཟླ་སྱིལ་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་བཞྱིན། རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ས་ཾབ་ོ
ཊ་ཉྱིན་སབོ་དླེ་བཞྱིན་ཐག་ཉླེ་འབྲླེལ་མཚུངས་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་འདདོ་མསོ་ལྟར་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁངོས་ཟླ་སྱིལ་གནང་། 
ཉ། སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔའྱི་དགུང་ཀླེག་དངསོ་གཞྱིར་ཕླེབས་པ་
བསྟུན་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས། 
གཞྱིས་བླེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་ནས་བོད་བསན་
སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པ་རང་དབང་སར་གསོའ་ིཆླེད་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བལོ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག་ནས་ད་
བར་བདག་ཅག་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་མས་བུ་བཞྱིན་བསྐྱངས་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱི་ཕུང་པ་ོནྱི་སོང་གསུམ་རྱིན་ཆླེན་བདུན་གྱིས་
བྱུར་བུར་བཀང་སླེ་ལན་བརྒྱར་ཕུལ་ཡང་བཀའ་དྲྱིན་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་གཞལ་ཐབས་མླེད།  འོན་ཀང་མགོན་པོ་མཆོག་གྱི་
བཀའ་དྲྱིན་རླེས་དྲན་མཚོན་བླེད་དང་། ལྷག་པར་བསན་དང་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་སྐུ་ཚ་ེཞབས་པད་ར་ོརླེའྱི་རང་བཞྱིན་བསྐལ་བརྒྱར་
བརྟན་ཅྱིང་། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་མཐའ་དག་གླེགས་མླེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཕྱིར་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འག་ོ
ཁྲྱིད་དླེ་ཁྱབ་ཁོངས་ཤླེས་ཡོན་གྱི་སླེ་ཁག་ཡོངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་
པ་ོམཆགོ་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔའྱི་དགུང་ཀླེག་དངསོ་གཞྱིར་ཕླེབས་པ་དང་བསྟུན་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་ཤྱིང་། 
བཀའ་སོབ་གསུང་གྱི་བདུད་རྱིའྱི་དབུགས་དབྱུང་བཀྲྱིན་ཆླེ་ཐོབ་བྱུང་བ་བཅས་ཆླེས་རྙླེད་པར་དཀའ་བའྱི་བགོ་སྐལ་བཟང་པ་ོཐོབ་
ཡོད། 
ཏ། མདུན་ལམ་སབོ་སནོ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཟབ་སངོ་དང་རྒྱུས་སནོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཁག 
༡། སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྒན་བདག་རྣམས་ལ་འག་ོཁྲྱིད་ཟབ་སངོ་ཐླེངས་དྲུག་པ། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྒན་བདག་རྣམས་ལ་འག་ོཁྲྱིད་ནུས་པ་སྐྱླེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་སངོ་ཐླེངས་དྲུག་པ་ག་ོསྱིག་ཞུས་པར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྒན་
བདག་གངས་ ༣༥ དང་སྣླེ་ཁྲྱིད་གནང་མཁན་དགླེ་རྒན་གངས་ ༡༦ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ། 
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༢། འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སབོ་ཐནོ་སབོ་ཕྲུག་ཚརོ་མཐ་ོསབོ་སབོ་འཇུག་གྱི་རྒྱུས་སནོ་ཐླེངས་བཅུ་གསུམ་པ། 
འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཐནོ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མཐ་ོསོབ་སབོ་འཇུག་གྱི་རྒྱུས་སནོ་ཐླེངས་བཅུ་གསུམ་པ་དླེ་བཞྱིན་ར་སར་
ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། བང་ཤར་དང་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མཐ་ོསོབ་སོབ་འཇུག་གྱི་
རྒྱུས་སོན་འདྱི་གའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་གཞནོ་པ་ང་ོལས་གཉྱིས་དང་ལྷ་ོཕགོས་མདུན་ལམ་སོབ་སནོ་པ་སགོས་ནས་གནང་སླེ་
ཁྱོན་བསམོས་སོབ་ཕྲུག་ ༢༦༧ ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
༣། མཐ་ོསབོ་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་འག་ོཁྲྱིད་ནུས་པ་སྐྱླེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་སངོ་། 
མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་འགོ་ཁྲྱིད་ནུས་པ་སྐྱླེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་སོང་དླེ་བཞྱིན་ད་ལན་  Dale 

Carnegie Training of India དང་ཟུང་འབྲླེལ་གྱིས་ཚ་ོཁག་གཉྱིས་སུ་དབླེ་སླེ་ར་སར་ག་ོསྱིག་ཞུས་པར་ཁྱོན་བསམོས་སོབ་
ཕྲུག་གངས་ ༩༢ ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 
༤། ཕ་མར་མདུན་ལམ་སབོ་སནོ་གྱི་ཟབ་སངོ་། 
ཕྲུ་གུའྱི་མདུན་ལམ་སྐོར་ཕ་མ་རྣམས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤླེལ་ཆླེད་འདྱི་གའྱི་འབྲླེལ་ཡོད་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སོད་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཆླེད་
བསྐྱདོ་ཀྱིས་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་པར་ཕ་མ་ ༣༩༡ ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་། 
ཐ། སབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་མདུན་ལམ་སབོ་སནོ་ལས་རྱིམ། 
༡། སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྐརོ་སྐྱདོ། 
འདྱི་གའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་རྣམས་ས་ཁུལ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྐོར་སྐྱོད་གནང་མུས་ལྟར། འདྱི་ལོར་འཛིན་གྲྭ་
དྲུག་པ་ཡན་གྱི་བང་ཤར་དང་བང་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁྱོན་བསོམས་ ༡༡༠༠ ལ་མདུན་ལམ་འདླེམས་ཕོགས་སོགས་དང་
འབྲླེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་སྣ་ཚགོས་ཐགོ་ལམ་སནོ་གནང་ཡོད། 
༢། ལྷ་ོཁུལ་སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྐརོ་སྐྱདོ། 
ལྷ་ོཕགོས་མདུན་ལམ་སོབ་སནོ་པས་ལྷ་ོཁུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆླེད་བསྐྱདོ་ཀྱིས་འཛནི་རྱིམ་དྲུག་པ་ཡན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁྱནོ་བསམོས་ 
༦༢༧ ལ་བརོད་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་ ༡༣ ཐོག་སོབ་སོན་དང་། ཕོགས་མཚུངས་སོབ་ཁག་དླེ་དག་དང་ཨ་ོརྱི་ས་ཅན་དྲ་གྱི་རྱིའྱི་སོབ་
གྲྭར་སྱིག་ལམ་གཅུན་ཐབས་དང་ལང་ཚ་ོདར་སྐབས་ཀྱི་འཕྲདོ་བསླེན་སྐོར་ཡང་ཟབ་སོང་གནང་ཡོད་པར་དགླེ་རྒན་གངས་ ༡༧༢ 
ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 
༣། རྒྱ་གར་ཆླེད་མཁས་མདུན་ལམ་སབོ་སནོ་མྱི་སྣ་སབོ་གྲྭར་གདན་ཞུའྱི་ལས་རྱིམ། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་རང་རླེའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ཆླེད་མཁས་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པའྱི་མྱི་སྣ་དག་ཀང་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་སོབ་སོན་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པར་རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་ནས་འགོ་
བཙུགས་ཏླེ་སོབ་ཁག་བཞྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༨༦༤ ཙམ་ལ་མདུན་ལམ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་ ༢༤ ཐོག་སོབ་སོན་
གནང་ཡདོ། 
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༤། རྒྱ་གར་ཆླེད་མཁས་མདུན་ལམ་སབོ་སནོ་པས་དགླེ་རྒན་དང་ཁྱྱིམ་ཚང་ཨ་མ་རྣམས་ལ་ཟབ་སངོ་གནང་།  
རྒྱ་གར་ཆླེད་མཁས་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་སོབ་གྲྭར་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སོབ་ཕྲུག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དགླེ་རྒན་དང་ཁྱྱིམ་ཚང་ཨ་མ་
རྣམས་ལ་ཡང་བྱིས་པར་འཁྲྱིག་པའྱི་བརྙས་བཅོས་ལས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ག་ོརྟོགས་དང་། ཕྲུ་གུ་གས་ོསྐྱོང་བླེད་སངས། རླེག་འསོ་
པ་དང་མ་འོས་པ་སགོས་བརོད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ཕུལ་ཡོད། 
༥། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤླེས་སྤླེལ་ཐབས། 
བང་ཕགོས་དང་། བང་ཤར། ལྷ་ོཕགོས་བཅས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་བཞྱིའྱི་ནང་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་འཛནི་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་བཅུྱིས་བར་གྱི་སོབ་
ཕྲུག་ ༡༢༠ ལ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤླེས་སྤླེལ་ཐབས་སྐོར་རྒྱ་གར་ཆླེད་མཁས་མྱི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ག་ོརྟགོས་སྤླེལ་ཡདོ། 
༦། མདུན་ལམ་ཤླེས་བའྱི་འདྲྱི་རད་འགན་བསྡུར། 
ཕྲུ་གུའྱི་མདུན་ལམ་ཤླེས་བའྱི་གནས་ཚད་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཆླེད་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་བཅུའྱི་ནང་མདུན་ལམ་ཤླེས་བའྱི་འདྲྱི་
རད་འགན་བསྡུར་ག་ོསྱིག་གྱིས་རླེར་སནོ་གསུམ་ལ་ལླེགས་གསལོ་བ་དགའ་གནང་། 
ད། མདུན་ལམ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་དཔླེ་དླེབ་བག་ོའགླེམས། 
༡། སབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་མདུན་ལམ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་དཔླེ་དླེབ་བག་ོའགླེམས། 
སོབ་ཕྲུག་ཚོས་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པས་མདུན་ལམ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཤླེས་བ་ང་ོསོད་གནང་བའྱི་ཐོག་ཕྲུ་གུ་རང་ཉྱིད་ནས་ཀང་
འབྲླེལ་ཡོད་དཔླེ་དླེབ་ཁག་བཀླགས་ནས་ཤླེས་ཆླེད་འདྱི་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དླེ་འབྲླེལ་དཔླེ་དླེབ་བསོམས་གངས་ 
༡༢༣ འགླེམས་སདོ་གནང་། 
༢། མདུན་ལམ་ཉམས་གསགོ་སྐརོ་སྐྱོད། 
རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་མ་སུ་རྱི་གཏན་སབོ་དང་། ཀ་སྦུག་གཏན་སོབ། མོན་ག་ོགཏན་སོབ་བཅས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་
བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མདུན་ལམ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ག་ོརྟགོས་གོང་སྤླེལ་ཡོང་བར་ལྟ་སྐོར་ལས་རྱིམ་ཆླེད་དགོས་དངུལ་མཐུན་
འགྱུར་གྱིས་ཁྱནོ་བསམོས་སོབ་ཕྲུག་ ༢༨༠ དང་། སྣླེ་ཁྲྱིད་གནང་མཁན་དགླེ་རྒན་གངས་ ༡༧ ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 
ན། སབོ་ཕྲུག་སླེར་ལ་ལམ་སནོ། 
འདྱི་ལོར་ལྷ་ོབང་གཉྱིས་ཀྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པས་སོབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་བསོམས་ ༢༩༠ ལ་གོག་འཕྲྱིན་དང་། ཁ་པར། ང་ོདླེབ། 
དླེ་བཞྱིན་ང་ོའཕྲད་སགོས་ཀྱི་ལམ་ནས་སོབ་སནོ་ཞུས། 
པ། བཟ་ོརྱིག་སངོ་བརར། 
༡། སབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་བཟ་ོརྱིག་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཟབ་སངོ་དང་། བདོ་རྱིགས་བཟ་ོརྱིག་ཁྱད་མཁས་མྱི་སྣ་གདན་ཞུ། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བཟ་ོརྱིག་གྱི་ལག་རལ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕླེལ་དང་གཟླེངས་སུ་ཐོན་ཐབས་སུ་འདྱི་ལས་ནས་དགོས་དངུལ་འཐུན་
འགྱུར་ཞུས་ཏླེ། སོབ་གྲྭ་ས་ོས་ོནས་བཟ་ོརྱིག་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་མཁན་ཁྱད་མཁས་མྱི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཏླེ་
དླེང་སལོ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་བཟ་ོརྱིག་སབོ་ཁྲྱིད་གནང་ཡདོ། དླེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་སལོ་རྒྱུན་ལག་ཤླེས་ཀྱི་ག་ོརྟགོས་གངོ་འཕླེལ་
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ཆླེད་བོད་རྱིགས་བཟ་ོརྱིག་ཁྱད་མཁས་མྱི་སྣ་ཡང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གསུང་བཤད་དང་བཟ་ོརྱིག་འདྲ་མྱིན་ང་ོསོད་
གནང་ཡདོ། 
༢། སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྱི་མའོ་ིདགླེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སངོ་། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྱི་མོའ་ིདགླེ་རྒན་ ༡༩ ལ་རྱི་མོའ་ིསྒྱུ་རལ་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་ཕོགས་སྐོར་ར་སར་ཉྱིན་གངས་ལྔའྱི་རྱིང་ཟབ་སོང་གོ་
སྱིག་ཞུས། 
༣། སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཟ་ོརྱིག་དང་འབྲླེལ་བའྱི་དཔླེ་དླེབ་བག་ོའགླེམས་དང་། རྱི་མ་ོགང་སར་གྱི་ལས་གཞྱི། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགླེ་སོབ་རྣམས་ཀྱི་བཟ་ོརྱིག་ཤླེས་བ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆླེད་སོབ་གྲྭ་ ༢༦ ལ་བཟ་ོརྱིག་དང་རྱི་མོའ་ིསྐོར་གྱི་དཔླེ་
དླེབ་གསར་ཉསོ་ཀྱིས་བག་ོའགླེམས་ཞུས། དླེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་བཅུའྱི་ནང་རྱི་མ་ོགང་སར་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་ཏླེ་རླེ་ཕུད་རྱི་མ་ོ ༡༠ ལ་
བ་དགའ་ཙམ་མ་ཟད། རྱི་མ་ོདླེ་དག་པར་བསྐྲུན་གྱིས་སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་བག་ོའགླེམས་ཞུས་ཡོད། 
ཕ། མཐ་ོསབོ་སབོ་ཡནོ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལས་དནོ། 
༡། མཐ་ོརྱིམ་སབོ་ཡནོ་རགོས་རམ་ཐབས་འཚལོ། 
ཕྱི་ནང་རགོས་ཚགོས་མྱི་འདྲ་བ་ ༤༨ ལ་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚལོ་ཞུས་འབྲས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་མཐ་ོསོབ་སབོ་ཡོན་བཞླེས་
མཁན་སོབ་ཕྲུག་གསར་པ་གངས་ ༤༥༨ དང་། སོབ་ཡོན་མུ་མཐུད་བཞླེས་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༦༦༠ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་
སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡,༡༡༨ རྣམས་ལ་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ། དུས་ཐུང་ལས་
རྱིགས་སོང་བརར། དུས་ཐུང་ལག་འཁྱླེར་སོབ་སོང་། རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན། ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་སོང་སོགས་ཀྱི་ཆླེད་སོབ་ཡོན་
རགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༢། དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག 
རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་བརྒྱུད་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༡ དང་ ཧྱིམཱཅལ་མངའ་སླེ་གཞུང་ནས་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༥ བཟ་ོ
སྐྲུན་རྱིག་གནས་ལ་ས་མྱིག་ ༧ སན་སོར་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ཆླེད་ས་མྱིག་ ༡ དང་།ཤཚན་རྱིག་དགླེ་འོས་དང་
ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ཆླེད་ས་མྱིག་ ༤ སན་སོར་ཌྱིབ་ལ་ོམ་ལ་ས་མྱིག་ ༡ རས་སོར་ཨྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཡར་རྱིང་ཌྱིབ་ལ་ོ
མ་ལ་ས་མྱིག་ ༡ གོག་ལས་ཨྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཡར་རྱིང་ཌྱིབ་ལ་ོམ་ལ་ས་མྱིག་ ༡ པར་སྐྲུན་ཨྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཡར་རྱིང་ཌྱིབ་ལ་ོམ་ལ་ས་མྱིག ༢ 
བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༢༣ ཐབོ་ཡདོ། 
༣། མཐ་ོརྱིམ་སབོ་ཡནོ་བག་ོའགླེམས། 
༣་༡ ཤླེས་རྱིག་མཐ་ོསབོ་སབོ་ཡནོ། 
རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཤཤླེས་རྱིག་མཐ་ོསོབ་སབོ་ཡོན་ཁངོས་འཚང་སན་འབུལ་མཁན་གསར་པ་གངས་ ༦༦༨ ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
བརྒྱ་ཆ་རླེ་བཏོག་གྱིས་འདླེམས་སྒྲུག་ཞུས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གསར་པ་ ༤༥༨ ཐོག་སྔར་ཡོད་སོབ་ཕྲུག་ ༦༦༠ བཅས་བསོམས་ 
༡,༡༡༨ ལ་མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡནོ་བག་ོའགླེམས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས། 
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༣་༢ རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་ཡནོ། 
རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་མཐོ་རྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་འབུམ་རམས་པ་ (Ph.D) གངས་ ༧ དང་། ཉླེ་བའྱི་འབུམ་
རམས་པ་ (M.Phil) གངས་ ༢ བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གངས་ ༩ གསར་འདླེམས་ཞུས་ཡོད། 
༣་༣ སན་པའྱི་སབོ་སངོ་ཆླེད་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་སར་ཡང་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༡ འཕར་མ་ཐབོ་ཡདོ། 
སྔ་ལ་ོརྒྱ་གར་དབུས་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ནས་སན་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༡ དང་། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་ཟུར་བཅད་
ས་མྱིག་གངས་ ༤ ཡོད་པའྱི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་སར་ཡང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་སན་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༡ 
འཕར་མ་གནང་སླེ་ཁྱོན་བསམོས་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༦ ཡོད། 
༣་༤ བལ་ཡུལ་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་ཡནོ། 
སོབ་ཡོན་འདྱི་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་མཐ་ོསོབ་ཁག་ཏུ་སོབ་གཉླེར་ཆླེད་འབུལ་མུས་ལྟར་འདྱི་ལོ་ཡང་སོབ་ཕྲུག་ ༡༥ ལ་སོབ་
ཡོན་གནང་ཡོད། 
༣་༥ བདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་རྱིག་གནས་སབོ་ཡནོ། 
བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་རྱིག་གནས་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ས་རྭ་མཐ་ོསོབ་ཁང་ལ་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༥ དང་། 
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སབོ་ཕྲུག་ ༥ ཡྱི་སོབ་ཡནོ་གནང་མུས་ཐགོ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ སོབ་དུས་ནས་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པའྱི་སོབ་ཡནོ་གངས་ ༥ སྤར་ཆ་གནང་སླེ་ཁྱོན་བསམོས་སོབ་ཕྲུག་ ༢༥ ལ་སོབ་ཡནོ་གནང་ཡོད། 
༣་༦ ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་དགླེ་རའྱི་སབོ་ཡནོ། 
རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་དགླེ་རའྱི་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༨༤ དང་། གཙུག་
ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༢ བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་སོབ་ཕྲུག་ ༩༦ འདླེམས་སྒྲུག་ཞུས་ཡདོ། 
༣་༧ སྱིད་སྐྱངོ་ཆླེད་ལས་སབོ་ཡནོ། 
རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྱིད་སྐྱོང་ཆླེད་ལས་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༤ དང་། གཙུག་ལག་
རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༨ འདླེམས་སྒྲུག་ཐོག་སྔར་ཡོད་སོབ་ཕྲུག་ ༡༡ བསྣན་ཏླེ་ཁྱོན་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་ ༢༣ ལ་རོགས་
སྐྱརོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༣་༨ སན་པའྱི་ཚུད་རྒྱུགས་ཆླེད་ལ་ོགཅྱིག་བར་མཚམས་བཞག་པའྱི་སབོ་སངོ་སབོ་ཡནོ། 
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་སོབ་མཐར་སོན་པའྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་ཕྲུག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སན་པའྱི་ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་
རྱིགས་རྣམས་ལ་ལ་ོགཅྱིག་སོང་བརར་ཆླེད་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཁོངས་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ ༡༤ ལ་སོབ་
ཡོན་གནང་ཡོད། 
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༣་༩ ཡྱིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་ཡནོ། 
སོབ་ཡནོ་འདྱི་ཁངོས་དགླེ་རྒན་གངས་ ༡༢ དང་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བླེད་པ་ ༦ འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐནོ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣ ས་
རཱ་དང་ནོར་གྱིང་མཐ་ོསོབ་ནས་ ༣ གཞན་གོང་གསལ་སླེ་ཚན་ཁོངས་མ་ཚུད་པ་གང་ཞྱིག་སོབ་སོང་གནང་འདོད་ཡོད་མཁན་
གངས་ ༣ བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་དགླེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༧ ལ་སབོ་ཡནོ་གནང་ཡོད། 
བ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སབོ་ཕྲུག་འདླེམས་གཏངོ་། 
༡། ཨ་རྱི་བདོ་མྱིའྱི་སབོ་ཡནོ་ལས་གཞྱི། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་ (TSP) ཁོངས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༨ འདླེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ནང་སོབ་བསྐྱདོ་གནང་འཆར་ཡདོ། 
༢། GLI སབོ་ཡནོ། 
GLI སོབ་ཡནོ་ཁངོས་སོབ་ཕྲུག་ ༡ འདླེམས་སྒྲུག་གྱིས་ ༢༠༡༩ ལོར་སབོ་སྐྱདོ་གནང་འཆར་ཡདོ། 
༣། UWC སབོ་ཡནོ། 
United World College ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སོབ་འཇུག་ཆླེད་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རླེ་ཕུད་ ༥ འདླེམས་
སྒྲུག་གྱིས་སབོ་ཕྲུག་ ༤ ལ་ོརང་བཀག་ནང་དང་། སོབ་ཕྲུག་ ༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ནང་བསྐྱདོ་གཏན་ཁླེལ་ཡོད། 
༤། ཉྱི་འངོ་ Chiba མཐ་ོརྱིམ་སབོ་གྲྭའྱི་སབོ་ཡནོ། 
ཉྱི་འོང་ Chiba Institute of Technology མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཡོན་ཆླེད་འཚང་སན་
འབུལ་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༠ བྱུང་བ་ནས་གསུམ་འདླེམས་སྒྲུག་གྱིས་སབོ་ཞུགས་ཟྱིན། 
༥། Wasatch Academy སབོ་ཡནོ། 
རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཝཱ་སཱ་ཅྱི་སོབ་གྲྭ་ནས་རང་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་སོང་ཆླེད་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་
ཞལ་བཞླེས་གནང་བ་བཞྱིན། འདྱི་ལས་ནས་སོབ་ཕྲུག་རླེ་ཕུད་ ༦ སྔོན་འག་ོཡྱི་རྒྱུགས་སོད་ནང་འདླེམས་སྒྲུག་ཟྱིན། མཐའ་མའྱི་
འདླེམས་སྒྲུག་སབོ་གྲྭའྱི་འབྲླེལ་ཡདོ་གཅྱིག་ནས་དྲྭ་ཐགོ་ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་འདླེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག 
མ། དམྱིགས་བསལ་སབོ་ཡནོ་དང་གཟླེངས་བསདོ་བ་དགའ། 
༡། སྱིད་སྐྱངོ་གཟླེངས་བསདོ། 
སྱིག་ཞུགས་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ ༣ ལ་སྱིག་དནོ་ལྟར་གཟླེངས་བསདོ་ཕག་འཁྱླེར་དང་ལླེགས་སྐྱླེས་གནང་། 
༢། ལླེགས་གསལོ་བ་དགའ། 
འཛནི་རྱིམ་བཅུ་པ་བར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སབོ་སངོ་གནང་རླེས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཚགོས་སླེ་ཁག་ནས་སབོ་ཡནོ་མ་ཞུས་
པར་རང་ངོས་ནས་སྒྲུབ་སླེ་མཐ་ོསོབ་སོབ་གཉླེར་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་བ་དགའ་འདྱི་བཞླེས་མཁན་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་
ནང་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་། 
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༣། ཉམ་ཐག་ཆླེད་དམྱིགས་བསལ་སབོ་ཡནོ། 
ཉམ་ཐག་སོབ་ཡནོ་ཁངོས་འཚང་སན་འབུལ་མཁན་ཨང་ཐབོ་ཅན་གངས་ ༢༤ བྱུང་ཁངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༧ ལ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་
དགླེ་ར་དང་། སོབ་ཕྲུག་ ༧ ལ་འདྱི་ལས་ནས་སོབ་ཡནོ་གནང་ཐགོ ལ་ོདང་པརོ་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༠༠ རླེ་འཕར་མ་གནང་ཡདོ། 
༤། སྱིད་སྐྱངོ་སབོ་ཡནོ། 
རང་རླེའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྲག་གས་ནང་ནས་ཡང་རླེར་སནོ་མཁན་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཟླེངས་བསདོ་ཆླེད་འབུལ་རྒྱུའྱི་སོབ་ཡནོ་
འདྱི་བཞླེས་མཁན་སྔ་ལ་ོབཞྱིན་འདྱི་ལ་ོཡང་གཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་། 
ཙ། གཞྱི་རྱིམ་སབོ་ཡནོ་དང་སབོ་འཇུག་གྱི་ལས་དནོ། 
༡། གཞྱི་རྱིམ་སབོ་ཡནོ་ཐབས་འཚལོ། 
ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་ཚགོས་དང་བདོ་རྱིགས་སྱིན་བདག་ཁག་ཤ༢༥ཤནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༨༥༢ ལ་སོབ་ཡནོ་དང་སོབ་
དདོ་རགོས་དངུལ་གནང་སནོ་བྱུང་ཡདོ། 
༢། ཉམ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཅན་དང་གཞན་དབུལ་ཕངོས་ཕྲུ་གུའྱི་སབོ་ཡནོ་རགོས་སྐྱརོ། 
༢་༡ ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁོངས་ཕྲུ་གུ་ཉམ་ཐག་གངས་ཤ༧༧ཤདང་།ཤར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་ཁོངས་ཕྲུ་གུ་གངས་ཤ༡༢༨ཤམ་སུ་རྱི་
བོད་ཁྱྱིམ་ཁོངས་ཤ༦༠ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་ ༢༦༥ཤཡོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཉམ་ཐག་ལྟ་སྐྱོང་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ལྟར་
གཟྱིགས་རྟགོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༢་༢ གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིཉྱིན་སོབ་ནང་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཉམ་ཐག་གངས་ཤ༡༡ཤཡོད་པ་དླེ་དག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་
འཛནི་ལམ་སནོ་ལྟར་ཟླ་རླེར་སབོ་དདོ་སརོ་ཤ༡,༠༠༠ཤརླེ་གནང་མུས་ཡྱིན། 
༢་༣ གཏན་སོབ་ཁག་ནང་སྐྱདོ་མུས་ཉམ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཟས་གསོ་གནས་མལ་ག་དདོ་ཆ་ཚང་ནར་གཏོང་ཐགོ་
ལག་དངུལ་དང་།ཤསོབ་འཇུག་སྐབས་དང་སོབ་གྲྭའྱི་དགུན་ཁའྱི་གུང་སླེང་སྐབས་བཅས་སུ་ལམ་གོན་ཞུས་རྱིགས་ལ་མཐུན་རླེན་
སོར་སདོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༢་༤ ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་སབོ་ལ་ོསོན་པ་གངས་ཤ༡༤༦ཤསོབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཁངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༤༣ཤལ་ཕྲུ་གུ་
ཉམ་ཐག་སྱི་མཚུངས་ལག་དངུལ་གནང་མུས་མ་ཟད།ཤལ་ོགཉྱིས་བསྟུད་མར་དབར་དགུན་གུང་སླེང་སྐབས་ཕ་མའྱི་སར་བསྐྱོད་
མ་ཐུབ་པའྱི་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཕྲུ་གུ་གངས་ཤ༤༠ དང་།ཤཤ་ཝ་ར་གསུམ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཤ༩༢ཤཡོད་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞླེད་
ཀྱིས་ཕར་ཚུར་ལམ་གོན་བསམོས་ཧྱིན་སོར་ཤ༦༥༦,༢༥༥ ཐམ་པ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཏླེ་ཕ་མ་ཐུག་འཕྲད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༢་༥ ཤྱི་ནགར་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆླེའྱི་ཕ་མ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ཤ༢༤ཤལ་ཟླ་རླེར་འཚ་ོསྣནོ་སོར་ཤ༥༠༠ཤརླེ་ས་གནས་འབྲླེལ་
མཐུད་པ་བརྒྱུད་ཁུངས་སོད་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༣། བལ་ཡུལ་ཁུལ་གཟྱིགས་རྟགོ 
བལ་ཡུལ་ཁུལ་བོད་རྱིགས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་གངས་ཅན་བདླེ་ར་ནས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་མུས་ཐོག་དྭ་ཕྲུག་དང་ཕླེད་དྭ་ཕྲུག་
རྣམས་ར་ས་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་སུ་སོབ་འཇུག་གནང་བླ་ོཡོད་རྱིགས་ལ་སོབ་འཇུག་རྒྱབ་གཉླེར་གནང་མུས་མ་ཟད།ཤ
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ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་གར་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་སོབ་འཇུག་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་
བཞླེད་གནང་མུས་ཡྱིན།ཤདླེ་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་རྣམས་ལ་ཉམ་ཐག་སྱི་མཚུངས་འཚ་ོསྣནོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༤། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སབོ་འཇུག 
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁག་ཤ༩ཤནས་ཕྲུ་གུ་གངས་ཤ༥༡ཤགཏན་སབོ་ཁག་ནང་སབོ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཁངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཤ༣༠ཤ
ལ་ཟས་གསོ་གནས་མལ་ཆག་ཡང་གནང་ཡདོ། 
༥། སྱི་ཞུ་ལས་བླེད་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སབོ་འཇུག 
༥་༡ འདྱི་ལོར་སྱི་ཞུ་ལས་བླེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལ་ོསོན་པ་གངས་ཤ༢༢ཤདང་། རང་ཁངོས་ལས་བླེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ཤ༦ཤཡོད་
པ་རྣམས་ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁངོས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཆ་བགསོ་ཞུས་ཡོད། 
༥་༢ རྒྱན་ཐོན་བྱུང་ཡང་གཏན་སོབ་ཁག་ཏུ་མ་བཏང་བར་ཕ་མའྱི་སར་བདག་ཉར་གྱིས་ས་གནས་ཉྱིན་སོབ་ཁག་ཏུ་གཏོང་
བཞྱིན་པའྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བླེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ཤ༡༣ཤབྱུང་ཡདོ་པ་རྣམས་ལ་སོབ་དདོ་ཟླ་རླེར་སརོ་ཤ༤༠༠ཤརླེ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 
༥་༣ ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་གཏན་འཇགས་ལས་བླེད་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལ་ོསོན་པ་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་མ་བཏང་བར་ཉྱིན་
མོའ་ིསོབ་གྲྭར་གཏོང་བཞྱིན་པ་གངས་ཤ༢༣ཤབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་རྱིན་མླེད་ཐོག ཟླ་རླེར་སོབ་དོད་སོར་ཤ༤༠༠ཤརླེ་གནང་
མུས་ཡྱིན།ཤའོན་ཀང་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་བསྐྱོད་རྱིགས་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ག་དོད་གཏན་སོབ་སོ་སོའ་ིཚད་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་ནར་གཏངོ་ཞུ་མུས་ལས་གོང་བཞྱིན་ཟླ་རླེའྱི་སོབ་དདོ་འབུལ་གྱི་མླེད། 
༦། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱངོ་། 
རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་ཡན་གྱི་སོབ་
ཕྲུག་གངས་ཤ༤༥ཤསོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱན་བསྐྱུར་ལམ་ནས་སོབ་འཇུག་ཆ་བགོས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།ཤཕྲུ་གུ་གངས་ ༥༥༦ ལ་
སྱིག་དནོ་ལྟར་ཟླ་རླེར་སབོ་དདོ་/བྱིས་དདོ་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༧། སབོ་འཇུག་ལས་དནོ་དང་སབོ་དདོ། 
ཤླེས་རྱིག་ནས་གཏན་སོབ་ཁག་ཤ༧ཤནང་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༥༧ཤཐད་ཀར་སོབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༥༥ཤ
ཡྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་དདོ་ཆ་ཚང་ཤཤླེས་རྱིག་ནས་གནང་མུས་དང་།ཤསོབ་གངས་ཤ༣༣ཤལ་ཕླེད་ཆགཤའཕྲསོ་ ༦༩ཤཡྱི་སོབ་དདོ་
ཆ་ཚང་རང་ངོས་ནས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏན་སོབ་ཁག་ ༧ ནང་ཁྱོན་བསོམས་ཉལ་ཁང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༩༣༥ ཡོད་པར་
རྱིས་ལ་ོའདྱིར་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཆླེད་ཧྱིན་སོར་ཤ༡,༠༥༠,༥༡༡།༠༠ཤའག་ོགོན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 
ཚ། ཐ་སད་གཏན་འབླེབས་ལས་གཞྱི། 
༡། ཆླེས་མཐའོ་ིགཏན་འབླེབས་ལྷན་ཚགོས། 
རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཆླེས་མཐོའ་ིཐ་སད་གཏན་འབླེབས་ལྷན་ཚོགས་ཐླེངས་བཅུ་དགུ་པ་དང་། ཉྱི་ཤུ། ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་བཅས་ཐླེངས་
གསུམ་བསྐོང་ཚགོས་ཀྱིས་བར་ཆད་གངས་ ༢༠༥༠ ཙམ་གཏན་འབླེབས་ཞུས་ཏླེ་རམོ་སྱིག་གྱིས་པར་སྐྲུན་ཆླེད་པར་ཁང་ལ་ཕུལ་
ཟྱིན། 
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༢། ཨྱིན་བདོ་ཤན་སར་གཏན་འབླེབས་བར་ཆད་དླེབ་ཕྲླེང་པར་སྐྲུན་དང་འགླེམས་སྤླེལ། 
ལྷན་ཚོགས་ཐླེངས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པའྱི་ཐ་སད་སླེང་སྔར་ཡོད་ཐ་སད་ཡོངས་རོགས་ཕོགས་བསྱིགས་
ཀྱིས་བར་ཆད་དླེབ་ཕྲླེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་གངས ༤,༠༠༠ པར་སྐྲུན་ཟྱིན་པ་མང་ཚགོས་ལ་འགླེམས་སྤླེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༣། ཐ་སད་ག་ོརྟགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ། 
མང་ཚོགས་ངོས་ནས་གཏན་འབླེབས་ཟྱིན་པའྱི་ཐ་སད་འདྱི་དག་བཀོལ་སོད་རྒྱ་གང་ཆླེ་ཡོང་སད་སླེ་ར་ལྡུན་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་
མྱིའྱི་འདུ་སོད་གཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག དླེ་བཞྱིན་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱིས་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ཟབ་སོང་ཁག་ལ་བར་
ཆད་ག་ོརྟགོས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སྤླེལ་ཡདོ། 
ཛ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཤླེས་ཡནོ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལས་དནོ། 
རྒྱ་བལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཤླེས་ཡོན་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལས་བསོམས་ཕུལ་འབོར་ནང་། ས་གནས་ཀྱི་བུད་མླེད་
རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ལ་ལས་ཞོར་སོབ་གྲྭ་དབུ་འཛུགས་དང་། དབར་ཁའྱི་གུང་སླེང་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྱིགས་ལམ་
དང་། བོད་ཡྱིག་འཛིན་གྲྭ་གོ་སྱིག དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ། སོབ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་རྣམས་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། 
དབུས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབྲླེལ་གྱིས་ས་གནས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་དང་། ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཕྲུ་
གུའྱི་ཤླེས་ཡོན་ཐད་འགན་འཁུར་བཞླེས་སངས། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟླེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོབ་སྤླེལ་གྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག དླེབ་
ཆས་དང་ཉལ་ཆས་གསར་ཉ་ོསོགས་ཀྱི་ཐགོ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདླེགས་གནང་བྱུང་བར་ལླེགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཝ། ཕྱི་ནང་རགོས་ཚགོས་ཁག་ནས་ཤླེས་ཡནོ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་རགོས་དངུལ་ཐབས་འཚལོ། 
༡། ཟས་དདོ་དང་སན་གནོ་འཕར་སྣནོ། 
ས་ཾབ་ོཊའྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་དང་། ཝཱ་ཎ་མཐ་ོསོབ། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདླེ་རའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་བཅས་ལ་ཟས་
དདོ་འཕར་སྣོན་དང་། རོར་གྱིང་སོགས་དབུས་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་སོབ་ཁག་བདུན་ལ་སན་གོན་འཕར་སྣོན་གྱི་རོགས་དངུལ་
ཐབས་འཚལོ་ཞུས། 
༢། ཉམས་གས་ོདང་གསར་ཉའོ་ིལས་གཞྱི། 
ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གསོལ་ཐབ་ཁང་དང་། འཛིན་ཁང་། ལས་ཁུངས། ལས་ཤག གསང་སོད། རླེད་ཐང་། ཐོག་
ཁླེབས། གད་སྱིགས་འཇོག་ཡུལ་སོགས་རྒྱ་སྐྱླེད་དང་ཉམས་གསོ། དླེ་བཞྱིན་པར་སོག་དང་བརྙན་སནོ་འཕྲུལ་ཆས། སོབ་གྲྭའྱི་སྱི་
སདོ་རླངས་འཁརོ། འཛནི་ཆས། ས་བརྙན་འཕྲུལ་ཆས་ཁག དཔླེ་སམོ་གསར་བཟ།ོ ཟློས་གར་གྱི་རལོ་ཆས། གོག་རྒྱུན་སྒྱུར་ཆས། 
གོག་སྐུད་གསར་འཐླེན། ཉྱི་འོད་ཆུ་ས་ོདང་། ཆུ་ཚགས། མླེ་གསོད་ཡ་ོཆས། ཀམ་པུ་ཊར་དང་ལག་འཁྱླེར་རྱིས་འཕྲུལ། སྐམ་གོག 
བརྙན་འཕྲྱིན་གསར་ཉོ། འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་། ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆླེན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཟབ་ཁྲྱིད་སོང་བརར་
ཆླེད་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ། སཾ་བ་ཊའྱི་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་གནས་སྤོས་གནང་ཡུལ་གྱི་ལས་ཁུངས་གསར་པའྱི་ཆླེད་དགོས་
ངླེས་ཁག་བཟ་ོབཅོས་དང་གསར་ཉོ། སོ་ནཱ་དཱ་མཉམ་འབྲླེལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་ཆླེད་གདན་ཁླེབས་མཁ་ོཆས་གསར་ཉ་ོདང་
ཉམས་གས་ོཁག་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆླེད་རགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས། 



81 
 

 མཐའ་དནོ་གོང་གསལ་བདོ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤླེས་ཡནོ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ལླེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་ནྱི་སྱི་སླེར་མང་
དག་ཅྱིག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སྐྱོར་གནང་བ་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པས། ད་ལན་གོ་
སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ཚང་མར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སུ། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དགངོས་སླེལ་དང་སྦྲགས། འདྱིར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཞླེས་འཁོད་འདུག་པས་འདྱི་ནརོ་བཅོས་ཤྱིག་སྐྱབས་འཇུག་
གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤྱིས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ ལ་ཕུལ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དླེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་དང་པོའ་ིཁ་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་
༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོསན་སནོ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པར་གཟྱིགས་
རགོས་གནང། སན་སནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ཤལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐ།ོ 
ཀ ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ཤ༡༧ཤནང།ཤ༡༣།ཤཤླེས་རྱིག་ཚགོས་ཆླེན་ཐླེངས་བདུན་པ་བསྐངོ་ཚགོས་གནང་བ།ཤདླེ་བཞྱིན་
ཚགོས་ཆླེན་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཚགོས་བཅར་བ་རྣམས་སླེ་ཚན་དགུ་རུ་ཆ་བགསོ་ཀྱིས་གསོ་གཞྱི་ཁག་བཞྱིའྱི་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་སངས་
བཤད་ཀྱིས་གོས་ཆོད་གཏན་འབླེབས་གནང་ཡོད།ཤཅླེས་གསལ་བས།ཤགོས་བསྡུར་བས་པའྱི་གོས་གཞྱི་དང་གོས་ཆོད་གཏན་
འབླེབས་གང་གནང་བ་རྣམས་ལས་བསམོས་ནང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག 
༢། ཤོག་གངས་ ༡༧ ནང། ༡༤། ཕ་མའྱི་ཚགོས་ཆླེན་ཐླེངས་གཉྱིས་པ་བསྐངོ་ཚགོས་གནང་བ། དླེ་བཞྱིན་ཚགོས་བཅར་བ་
རྣམས་ཚོགས་ཆུང་དྲུག་ལ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་གོས་གཞྱི་གཙ་ོབ་ོགཉྱིས་ལ་ག་ོབསྡུར་གནང་ཡོད། མཐར་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་
གཉླེར་བྱུང་བ་རྣམས་ཕགོས་བསམོས་ཀྱིས་གསོ་ཆདོ་གཏན་འབླེབས་གནང་ཡདོ། ཅླེས་གསལ་བས། གོས་བསྡུར་བས་པའྱི་གོས་
གཞྱི་དང་གོས་ཆདོ་གཏན་འབླེབས་གང་གནང་བ་རྣམས་ལས་བསམོས་ནང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག 
༣། ཤོག་གངས་ ༢༦ ནང། ༤། སླེང་ལརོ་དུ་རྟླེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ཨ་གསྱི་ཏྱི་ཡ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐླེབས་རར་མྱི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་དང། 
ལྷོ་ཁུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཤླེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་ཞུས་པ། དླེ་ཡང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ STEM ཤླེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལ་
དམྱིགས་ནས་དང་ཐགོ་ལྷ་ོཁུལ་སབོ་ཁག་གཉྱིས་ནང་ཚན་རྱིག་ལྟླེ་གནས་ཁང་གསར་འཛུགས་ཆླེད་ག་ོབསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡདོ། 
ཅླེས་གསལ་འདུག་པས། ལྷ་ོཁུལ་སོབ་ཁག་གཉྱིས་གང་ཡྱིན་དང་། འཆར་གཞྱི་གནད་འགག་ཆླེ་བའྱི་ STEM བསབ་གཞྱི་འདྱི་
བཞྱིན་འཛནི་གྲྭ་གང་ནས་འག་ོའཇུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། 
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༤། ཤོག་གངས་ ༢༧ ནང། ༥། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ་མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱྱིམ་ཁངོས་ཟླ་སྱིལ་གནང། ཞླེས་གསལ་བས། བདླེ་
སྐྱྱིད་གྱིང་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ་ནང་ཕྲུ་གུ་དང་དགླེ་ལས་ག་ཚདོ་ཡོད་མླེད་དང་། ཟླ་སྱིལ་གནང་སངས་སྐོར་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 
༥། ཤོག་གངས་ ༢༩ ནང། ༢། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཐོན་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་མཐ་ོསོབ་སོབ་འཇུག་གྱི་རྒྱུས་སོན་
ཐླེངས་བཅུ་གསུམ་པ། ད་ལན་གྱི་ཟབ་སངོ་འདྱིར་སྤོན་ཊ་ས་ཾབ་ོཊ་གཏན་སབོ་དང། སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁྱྱིམ། སླེ་ལ་ཀུ་ཡླེ་བདོ་ཁྱྱིམ། སླེལ་
ཀབོ་བདོ་ཁྱྱིམ་བཅས་ཀྱི་སབོ་ཕྲུག་གངས་ ༢༨ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ། ཅླེས་གསལ་བས། བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་ནང་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་མླེད་པར་སོང་། ཁོང་ཚོར་ངླེས་པར་དུ་ཟབ་སོང་འདྱི་རྱིགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཐུབ་པ་
གནང་དགོས་རྒྱུ། 
༦། ཤོག་གངས་ ༣༣།༣༦ ནང། ༣། རྒྱ་གར་ཆླེད་མཁས་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་མྱི་སྣ་སོབ་གྲྭར་གདན་ཞུའྱི་ལས་རྱིམ། 
སབོ་གྲྭར་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་གཏན་འཇགས་བསྐ་ོགཞག་གནང་དགོས་སྐོར་བསམ་ཚུལ་འདནོ་མཁན་བྱུང་། ཞླེས་གསལ་
བས། བསམ་ཚུལ་འདྱི་བཞྱིན་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་དམ། 
༧། ཤོག་གངས་ ༣༨ ནང། པ། བཟ་ོརྱིག་སོང་བརར། ༡། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བཟ་ོརྱིག་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་། ད་ལྟའྱི་
ཆར་བཟ་ོརྱིག་གྱི་བསབ་གཞྱི་དླེ་བཞྱིན་འཛིན་རྱིམ་མཐ་ོབར་གཏན་འབླེབས་ཡོད་ཚོད་མྱི་འདུག་པས། དླེའྱི་ཐོག་བསམ་བླ་ོགསར་
པ་ཞྱིག་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཞླེ་ན། དླེང་སང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་མཐོ་སོབ་ཏུ་བཟོ་རྱིག་ (Fine 

Arts) ཐགོ་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རམ་འབམས་པ་བླེད་འདདོ་ཡདོ་ཀང་། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་བསབ་གཞྱི་མླེད་པའྱི་རླེན་
གྱིས་མ་ཚུད་པ་གང་འཚམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་འདུག་པས་ས།ོ 
༨། ཤོག་གངས་ ༥༣ ནང། བ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སོབ་མ་འདླེམས་གཏངོ་། ༣། United World College (UWC) 
ནས་ལ་ོལྟར་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་གཅྱིག་ལ་ཐངོས་མཆན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དླེ་ཁླེ་ན་ཌར་དུས་ཐགོ་སོབ་འཇུག་ཐུབ་མླེད། ཅླེས་
གསལ་བས། སོབ་ཕྲུག་རླེ་ཕུད་ལྔ་འདླེམས་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་འག་ོམ་ཐུབ་དུས། སྒུག་ཐ་ོནང་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚབ་གཅྱིག་བཏང་
ཡོད་ན། གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོདླེ་འཕྲ་ོབརླག་མྱི་འགོ་བས། སྒུག་ཐ་ོཡོད་དང་མླེད། གལ་སྱིད་མླེད་ན། མ་འོངས་པར་སྒུག་ཐ་ོངླེས་
པར་དུ་དགསོ་རྒྱུ། 
༩། ཤོག་གངས་ ༧༢ ནང། གཉྱིས་པ། མ་འངོས་བླེད་འཆར། ༢། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཏན་ཉྱིན་སབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་སོབ་
ཕྲུག་གྱི་གངས་འབརོ་ལ་ོརླེ་ནས་ལ་ོརླེ་ཇླེ་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་ལྟར། སབོ་སླེ་གཞན་ལ་རྱིས་སདོ་གནང་བ་སགོས་ཟླ་སྱིལ་གྱི་ལས་
རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཟྱིན་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་ལག་བསར་གནང་བ་བརྒྱུད། ཅླེས་སོགས་གསལ་བས། ཟླ་སྱིལ་གྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་
འཛུགས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 
༡༠། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༧༣ ནང། གཉྱིས་པ། མ་འངོས་བླེད་འཆར། ༥། ཨ་ོརྱི་ས་དང་། སླེལ་ཀབོ། ས་ོནཱ་དཱ། ཀ་ོ
ལླེ་གལ་བཅས་ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་ཁག་བཞྱི་ནང་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་བསྐ་ོགཞག ཅླེས་སོགས་གསལ་བས། དླེ་ནྱི་གནས་སངས་
བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་
བརནོ་གནང་དགསོ་རྒྱུ། 
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༡༡། ཟུར་འཛར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་གཏན་ཉྱིན་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་བྱུང་རླེའུ་མྱིག ༡༤ ཨ་ོརྱི་ས་སཾ་བ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ། སོབ་ཕྲུག་ར་འབོར་ ༧༠ ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་
མཁན་ གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥་༧༡ རླེད་འདུག་ན། ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐོན་པ་ོདླེ་འདྲ་ཆགས་དགོས་དོན་གང་
ཡྱིན་དང་། མ་འོངས་པར་དླེའྱི་ཐགོ་ཐུགས་སྣང་ཤུགས་ཆླེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་བཅས། 
ཁ། ཤླེས་རྱིག་དཔར་ཁང་། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༣ ནང་། ༥། ཕྱིར་གཏངོ་སླེ་ཚན་དང་སར་བསྐསོ། ༡ ཅླེས་གསལ་བས། སར་བསྐསོ་ཞླེས་
པ་གང་ལ་ག་ོདགསོ་སམ། 
༢། ཤོག་གངས་ ༣ ནང་། ༣། ཤླེས་དཔར་དླེབ་སྐྱླེས་བཀའ་འཁྲལོ་ཨང་། ༡༠༡༧ དླེབ་ཨང། ༤། ཝ་ཅར་སངོ་ཁྲ་ཨང་། 
༤༠༤༢ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢།༢།༧ འཁོད་པའྱི་ཐགོ་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤླེས་དཔར་དླེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དཔར་བསྐྲུན་ཚོགས་མྱི་ནང་དུ་
ཡང་ཡོད། ཅླེས་གསལ་བས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤླེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་གང་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་ཚདོ་མྱི་འདུག་པས་དླེབ་
སྐྱླེལ་གྱི་ང་ོབ་ོདང་མ་མཚུངས་པ་ཆགས་ཀྱི་མླེད་དམ། 
༣། ཤོག་གངས་ ༤ དང་ ༥།༦ བཅས་ནང་། ༣། དླེ་སྔོན་ཤླེས་དཔར་ནས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བུན་གཡར་སོར། 
༡,༣༨,༡༠,༠༠༠།༠༠ ཐགོ་གནས་ཡདོ་པར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥༌༌༌༢༠༠༦ ལ་བུན་འཇལ་གཙང་བཟ་ོཞུས་ཏླེ་གཙང་ཁླེ་ཐགོ་འག་ོབཞྱིན་
པ། ༤། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༨།༨༩ ལ་ཤླེས་དཔར་ལ་གཙང་ཁླེ་སརོ། ༡༢,༡༤,༠༩༥།༢༨ བྱུང་འདུག ཅླེས་པ་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༡༩ 
ལ་ཤླེས་དཔར་ལ་གཙང་ཁླེ་སོར། ༤༣,༥༠,༢༤༨།༨༠ བྱུང་འདུག ཅླེས་སོགས་འདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༣༠ རྱིང་གཙང་ཁླེ་ཤ་སག་
བྱུང་སྐོར་གསལ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལླེགས་པའྱི་གནས་སུ་མཐངོ་བ་དང་། གཙང་ཁླེ་དླེ་རྣམས་ཀང་རང་རླེའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་
འཁོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན་ཚོད་དང་དླེ་དང་བསྟུན་པའྱི་གཙང་ཁླེའྱི་འབབ་ཀང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་འདུག་པ་བསྔགས་འོས་སུ་མཐངོ་། 
༤། ཤོག་གངས་ ༡༠ ནང་། ས་བཅད་ལྔ་པ། མ་འངོས་བླེད་འཆར། ༡། ཤླེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་དཔར་བསྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་
དགོས་གལ་ཞུ་རྒྱུ། ཞླེས་གསལ་འདུག་པས། རླེ་འདུན་དླེ་སུ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པ་དང་། ཤླེས་རྱིག་དཔར་
ཁང་ལ་ལ་ོསུམ་ཅུའྱི་རྱིང་གཙང་ཁླེ་ཤ་སག་འབྱུང་སངས་ལ་བལྟས་ན་དཔར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་ཉ་ོབླེད་ཀྱི་དངུལ་གཞན་ཞྱིག་ནས་
རགོས་དངུལ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པར་སམ། 
༥། ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་། ས་བཅད་དྲུག་པ། སྱི་སོན་རླེ་འདུན། ཤླེས་རྱིག་དཔར་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་གཞུང་མང་སྱིའྱི་དགླེ་
རར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ལ་བརྟླེན་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དགནོ་སླེ་ཚགོས་སྐྱྱིད་ཚང་མས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་ས་ོཇྱི་ཡདོ་འདྱི་གར་
གནང་ཐབས་བྱུང་ཚེ། སྱི་སླེར་གཉྱིས་ལ་དགླེ་མཚན་ཕན་རླབས་མྱི་ཡོང་སམ། ཞླེས་གསལ་བས། ལ་ོརྟག་པར་རླེ་བཞྱིན་ལས་
བསོམས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལས་བསོམས་སན་ཐོའ་ིནང་མོས་མཐུན་དང་འབོད་བསྐུལ་
རྱིམ་པ་ཞུས་ཡོད་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་མླེད་ཁ་གསལ་ཤླེས་རྟོགས་ཐུབ་མ་སོང་བས་དླེ་གའྱི་འབྲླེལ་ལས་
ནས་པར་སྐྲུན་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་། མགོགས་ཚད་ཀྱི་འགན་ལླེན། དླེ་མྱིན་དགླེ་མཚན་ཇྱི་ཡོད་སྐོར་སོགས་གཞུང་འབྲླེལ་ལྷན་ཁང་
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ཁག་དང་། དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་སོགས་ལ་ཆླེད་བཅར་གྱིས་ང་ོསོད་ཁ་གསལ་དང་། ཁྱབ་བསགས། རླེ་སྐུལ་བཅས་དམྱིགས་བསལ་
ཞུས་ན་ལླེགས་གནས་སུ་མཐངོ་བ་བཅས། 
ག ས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་ཚགོས་པ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
 (༢༠༡༨།༡།༡ཤནས་ཤ༢༠༡༨།༡༢།༣༡) 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༢ཤནང་།ཤསླེལ་ཀབོ་སྔནོ་སབོ་དང་གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་སབོ་ཁགཤམོན་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་བདོ་
གཞྱིས་སྔནོ་སབོ་ཁག་ནྱི།ཤས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་ཚགོས་པའྱི་འབྲླེལ་མཐུད་པ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞླེས་མུས་དང་།ཤའབྲླེལ་མཐུད་པ་
མླེད་པའྱི་སྔནོ་སབོ་ཁག་ཇྱི་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་སབོ་ལམ་སནོ་གནས་ཡྱིག་བསྩལ་དནོ་བཞྱིན་སབོ་
གྲྭ་དླེ་དག་གྱི་ཉྱིན་རླེའྱི་བདླེ་སྡུག་གྱི་གཟྱིགས་སྐྱངོ་གནས་སྐབས་རྱིང་འབྲླེལ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྣམས་ཀྱིས་ཞརོ་ལས་སུ་
ཐུགས་འཁུར་བཞླེས་མུས་ཡྱིན་ནའང་།ཤརྱིམ་བཞྱིན་སབོ་ཁག་ཆླེ་གས་རྱིས་ལླེན་ཐུབ་མཚམས་སབོ་ཁག་ཆུང་རྱིགས་དླེ་ཁངོས་ཟླ་
སྱིལ་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་འཆར་ཡྱིན།ཤཞླེས་གསལ་བས།ཤད་ལྟ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་ཞོར་ལས་སུ་འགན་འཁུར་བཞྱིན་
པའྱི་སྔོན་སོབ་གངས་དང་།ཤས་གནས་གང་དང་གང་།ཤདླེ་དག་གྱི་ཉྱིན་རླེའྱི་བདླེ་སྡུག་ལ་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་སངས་ཇྱི་ཡྱིན།ཤདླེ་
རྣམས་ཀྱི་སོབ་སངོ་ལ་འཐུས་ཤོར་མྱི་འག་ོབའྱི་འགན་ལླེན་ག་འདྲ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
༢། ཤོག་གངས་ཤ༦ཤནང་།ཤས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་ཚགོས་པའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་གཏན་ཉྱིན་སབོ་ཁག་ཤ༡༡ཤདང་།ཤདབུས་བདོ་སབོ་
འཛནི་ཚགོས་ནས་རྱིས་ལླེན་ཟྱིན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གངོ་མའྱི་སབོ་ཁག་ཤ༨ཤགཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སབོ་གྲྭ་ཤ༥ཤགཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་སབོ་
ཁག་ཤ༩ཤསྔནོ་འག་ོསབོ་གྲྭ་ཤ༣༣ཤར་ས་བདོ་ཁྱྱིམ་ནས་རྱིས་ལླེན་གྲུབ་པའྱི་སླེལ་ཀབོ་དང་།ཤཧུན་སུར་ཁུལ་གྱི་སྔནོ་སབོ་གངས་ ༩ 
བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་སབོ་ཁག་ཤ༦༧ཤདང་།ཤསབོ་ཕྲུག་གངས་ཤ༣༢༦༦ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༦༠༧ཤབཅས་ཁྱནོ་བསམོས་དགླེ་སབོ་
གངས་བཞྱི་སངོ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡདོ།ཤཅླེས་དང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤ༡།ཤས་ཾབ་ོཊ་ཁྱབ་ཁངོས་སབོ་ཁག་གྱི་དགླེ་ལས་སབོ་ཕྲུག་
གངས་འབོར།ཤཞླེས་པའྱི་གཤམ་གྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་སོབ་ཁག་ཤ༡༡ཤལ་དགླེ་ལས་གངས་ཤ༢༢༤ཤདང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ
༡༢༦༥ཤཡང་ཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤ༢།ཤབོད་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ནས་རྱིས་ལླེན་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཁག་གྱི་དགླེ་ལས་གངས་འབརོ།ཤ
ཞླེས་པའྱི་གཤམ་གྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་སོབ་ཁག་ཤ༢༥ཤལ་དགླེ་ལས་གངས་ཤ༣༧༤ཤདང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༣༥༤༡ཤབཅས་
གསལ་བ་ལྟར་ན།ཤཁྱོན་སོབ་ཁག་ཤ༣༦ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༤༨༠༦ དང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༥༩༨ཤབཅས་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་པས་གོང་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་གངས་འབོར་ཁག་ལ་ཧླེ་བག་ཆླེན་པ་ོཐོན་འདུག་པ་རྣམས་དོན་དངོས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་
དགསོ་རྒྱུ། 
༣། ཤོག་གངས་ཤ༦ཤནང་།ཤཁ།ཤས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སོབ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཚན་པ་ས་ོསསོ་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠།ཤནང་ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས་
གཤམ་གསལ།ཤཞླེས་གསལ་བས།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཡྱིན་དགོས་འདུག 
༤། ཤོག་གངས་ཤ༡༢ཤནང་།ཤ༣།ཤའཛིན་སྐྱོང་ཚན་པ་ནས་སཾ་བ་ོཊ་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་ཁག་ཆླེད་དགླེ་ལས་བསྐོ་
གཞག་བསྩལ་བ།ཤཞླེས་པའྱི་གཤམ་གྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་།ཤ༧།ཤསྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ཆླེད།ཤདགླེ་རྒན་ཤ༥ཤཞླེས་གསལ་བས།ཤདགླེ་རྒན་
ལྔ་པ་ོདླེས་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་དུ་ཕག་ལས་གང་དང་གང་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་དམ། 
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༥། ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤགཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༨ཤསོབ་དུས་ཕྱི་ཟླ་ཤ༡༢ཤཚེས་ཤ༣༡ཤབར་གྱི་སཾ་བ་ོཊ་ཁྱབ་ཁོངས་མྱི་འབོར། 
ཞླེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག་ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤདང་ཤ༡༤ཤནང་གསལ་བའྱི་སོབ་ཁག་སོ་སོའ་ིདགླེ་ལས་དང་།ཤསོབ་ཕྲུག་བཅས་ཀྱི་
རླེའུ་མྱིག་གངས་འབོར་བསོམས་ཐ་ོདང་།ཤསོབ་ཁག་སོ་སོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་བ་ཁག་བཅས་མྱི་
མཐུན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་པ་རྣམས་ཟུར་འདནོ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
ཀ སྤོན་ཊ་གཏན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༤༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༨ཤནང་།ཤ༢༤༧ཤགསལ། 
ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༥༡ཤདང་། ཤོག་གངས་ཤ༡༨ཤནང་།ཤ༥༤ཤགསལ། 
ཁ། ཅནོ་ཏ་ར་གཏན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༥༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༥༥ཤནང་།ཤ༡༥༠ཤགསལ། 
ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་རྒན་གངས་ཤ༢༣ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༥༤ཤནང་།ཤ༢༢ཤགསལ། 
ག དཔླེ་སོན་སོབ་གྲྭ་སླེང་ཤོད་གཉྱིས།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༤༢༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༨༨ཤནང་། 
༣༨༠ཤགསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༥༤ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༨༩ཤནང་།ཤ༥༨ཤགསལ། 
ང་། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༦༦ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༡༣ཤནང་།ཤ༣།ཤབདླེ་
སྐྱྱིད་གྱིང་སམ་བ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ་དང་ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་སྔནོ་འག་ོསབོ་གྲྭའྱི་གངས་འབརོ།ཤ༢༢།༡།༡༩ཤཞླེས་དང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༡༤ཤ
ནང་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༧༡ཤདང་།ཤཡང་།ཤཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་གངས་འབརོ།ཤ༢༢།༡།༢༠༡༩ཤཞླེས་པའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་
གངས་ཤ༡༤ཤགསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༢༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་འབོར་ཤ
༢༠།༡༢།༢༠༡༧ཤཞླེས་དང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༡༥ཤནང་། ༢༣ཤགསལ། 
ཅ། མ་ནཱ་ལྱི་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༥༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤༦ཤནང་།ཤ༥༦ཤགསལ།ཤ
ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤༦ཤནང་།ཤ༡༣ཤགསལ། 
ཆ། ཤྱི་ལོང་གཏན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༣ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༢༨ཤནང་།ཤ༡༨ཤགསལ།ཤ
ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༡༠ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༢༨།༡༢༩ཤནང་།ཤ༡༣ཤགསལ། 
ཇ། ཤླེས་རབ་དགའ་ཚལ་སབོ་གྱིང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་རྒན་གངས་ཤ༡༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༧༦ཤནང་།ཤཤླེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་དགླེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་གཤམ་གསལ།ཤ(༢༠༡༨།༢༠༡༩)ཤཞླེས་དང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༧༧ཤ
ནང་།ཤདགླེ་རྒན་གངས་ཤ༡༧ཤགསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤལས་བླེད་གངས་ཤ༨ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༧༧ཤནང་།ཤལས་བླེད་ཐ་ོ
གཞུང་།ཤ(༢༠༡༨།༠༡།༠༡ ནས་ཤ༢༠༡༨།༡༢།༣༡)ཤཅླེས་པར་ལས་བླེད་གངས་ཤ༩ཤགསལ། 
ཉ། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༧༤ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༤༠ཤནང་།ཤ༥༡ཤགསལ། 
ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༤༠ཤནང་།ཤ༡༠ཤགསལ། 
ཏ། སྱིར་ཉྱིན་སབོ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསབོ་ཕྲུག་གངས་ཤ༦༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༦༨ཤནང་།ཤ༦༥ཤགསལ། 
ཐ། མོན་གོ་གཏན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༤༢༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༥༩ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་
གངས་མྱི་གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༤༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༥༩ཤནང་།ཤ༣༨ཤགསལ། 
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ད། སླེལ་ཀོབ་དབུས་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༧༨ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༧༢ཤནང་།ཤ(ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༡༢ཤཚསེ་ཤ༣༡ཤཉྱིན་མ།ོ)ཤ༡༦༣ཤགསལ། 
ན། སྱི་ཝྱི་པྱི་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསྱི་ཝྱི་པྱི་ཉྱིན་སོབ།ཤཅླེས་དང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༠༥ཤནང་།ཤསླེལ་ཀོབ་བདླེ་
སར་གཏན་སོབ།ཤཅླེས་སླེ་ཚན་དང་པོའ་ིནང་ཉྱིན་སོབ་དང་།ཤཕྱི་མའྱི་ནང་གཏན་སོབ། ཅླེས་གསལ།ཤད་དུང་ཤོག་གངས་ཤ༢༠༥ཤ
ནང་།ཤསླེལ་ཀབོ་བདླེ་སར་གཏན་སབོ་ནྱི།ཤརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སླེལ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་བདོ་གཞྱིས་སུ་ཆགས་ཤྱིང་། ཤ
ཞླེས་གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༩༦ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༠༦ཤནང་།ཤ༡༥༢ཤགསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ
༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༢༡ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༠༦ཤནང་།ཤ༢༠ཤགསལ། 
པ། རོ་ལན་ཇྱི་ཉྱིན ་སོབ །ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༣༡༣ཤདང་།ཤཤོག ་གངས ་ཤ༡༨༧ཤནང་།ཤ
(༢༠༡༨།༡༢།༢༠)ཤ༣༤༦ཤགསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༢༧ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༨༦ཤནང་།ཤ
(༢༠།༡༢།༢༠༡༨)ཤ༢༨ཤགསལ། 
ཕ། ཀོ་ལླེ་གལ་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༣༢༡ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༤༣ཤནང་།ཤ༢༢༠ཤ
གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༢༠ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༤༣ཤནང་།ཤ༢༡ཤགསལ། 
བ། ས་ོན་ཌ་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༦༨ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༦༡ཤནང་།ཤ༡༦༥ཤགསལ།ཤ
ཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༢༡ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༠༦ཤནང་།ཤ༡༩ཤགསལ། 
མ། གུ་རུ་པུ་ར་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༣༠ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༢༣ཤནང་།ཤ༡༨༠ཤ
གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་རྒན་གངས་ཤ༡༨ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༢༣ཤནང་།ཤ༢༢ཤགསལ། 
ཙ། མླེའ་ོགཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༣༠༡ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༠༦།༣༠༧ཤནང་།ཤ
གཅྱིག སྔནོ་འག་ོསབོ་ཕྲུག་གྱི་གངས། ༩༠ དང་། གཉྱིས། གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་སབོ་ཕྲུག་གྱི་གངས། ༡༤༦ གསུམ། གཞྱི་རྱིམ་གངོ་
མའྱི་སབོ་ཕྲུག་གྱི་གངས། ༦༡ གསལ་བ་བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་ ༢༩༧ཤཡྱིན་དགོས་འདུག གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་
འབོར་རླེའུ་མྱིག་ཞྱིབ་ཕྲ་ནང་གསལ་ཁྱོན་བསོམས་བུ་གངས་ ༨༠ དང་། བུ་མ་ོགངས་ ༦༦ ཡྱིན་དགོས་འདུག་ཀང་། བུ་ ༧༥ 
དང་། བུ་མའོ་ིབསམོས་འབརོ་རླེའུ་མྱིག་སོང་པ་བཞག་འདུག ད་དུང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབརོ་ཁྱོན་བསམོས་ ༢༩༧ ཡྱིན་དགོས་
འདུག་ནའང་ ༡༩༧ བྲྱིས་འདུག 
ཚ། བསན་འཛིན་སང་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༦༠ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༩༢ཤ
ནང་།ཤ༢༢༩ཤགསལ། 
ཛ། ར་ཝང་ལ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༤༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༨༤ཤནང་།ཤ༥༥ 
གསལ། 
ཝ། ཏླེ་ཛུ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༨༥ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༣༥ཤནང་།ཤ༩༢ཤཡྱིན་
དགསོ་འདུག ཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༡༦ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༣༤ཤནང་།ཤ༡༨ཤགསལ། 
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ཞཤ མོན་ག་ོགཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༦༧ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༧༤ཤནང་།ཤ༡༨༡ 
གསལ། 
ཟ། མོན་ག་ོགཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༥༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༧༦ཤནང་།ཤ༧༧ 
གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༡༥ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༧༦ཤནང་།ཤ༩ཤགསལ།  ལས་བསོམས་ཤོག་
གངས་ ༡༤ ནང་། ༢། བདོ་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ནས་རྱིས་ལླེན་ཟྱིན་པའྱི་སབོ་ཁག་གྱི་དགླེ་སབོ་གངས་འབརོ། ཞླེས་པའྱི་རླེའུ་མྱིག་
ནང་གསལ། ཨང་ ༡༤ པ། མོན་ག་ོས་ཾབ་ོཊ་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། ཅླེས་པ་དང་། ཤོག་གངས་ ༣༧༥ ནང་། མོན་ག་ོས་ཾབ་ོཊ་ཡན་
ལག་ཉྱིན་སོབ། STS Mundgod (Primary) ཞླེས་པ་གཉྱིས་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་གོང་གསལ་སོབ་
ཕྲུག་དང་དགླེ་ལས་ཀྱི་གངས་འབརོ་བར་ཁྱད་རྣམས་བཀདོ་ཡདོ། 
འ། མན་གར་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༥༣ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༤༡༤ཤནང་།ཤ༥༡ 
གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༨ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༤༡༤ཤནང་།ཤ༩ཤགསལ། ཤོག་གངས་ ༤༡༤ ནང་། 
དགླེ་ལས་ཁྱོན་བསོམས། གངས་ ༩ ཕ་ོ ༣ མ་ོ ༦ ཁྱོན་བསོམས་ ༡༥ ཞླེས་བཀོད་འདུག་ཀང་། དངོས་ཡོད་ཕ་ོ ༣ དང་མ་ོ ༦ 
བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་ ༩ རང་རླེད་འདུག 
ཡ། ལ་ོསར་སྱིང་གཞྱི་འགོ་ཉྱིན་སབོ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༦༥ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༨༢ཤནང་།ཤ༦༨ 
གསལ། 
ར། མན་སྤར་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༥༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༤༠༧ཤནང་།ཤ༥༣ 
གསལ།ཤང་། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཐོ། ཞླེས་པའྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་། རྒྱ་ཕྲུག་བུ། རྒྱ་ཕྲུག་བུ་མོ། ཞླེས་བྲྱིས་འདུག་ཀང་མ་འོངས་པར་
རྒྱ་གར་གྱི་ཕྲུ་གུའམ། ཡུལ་མྱི་ཞླེས་སབོ་ཁག་གཞན་དང་སྱི་མཚུངས་བྲྱིས་ན་ལླེགས་པར་མངནོ། 
ལ། ཨར་ལྱི་ཀུ་མར་རྱི་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༩༤ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༤༤ཤནང་།ཤ༦༤ 
གསལ། 
ཤ ག་ོལ་ཐ་ལ་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༧༥ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༦༩ཤནང་།ཤ༣༣ཤགསལ།ཤ
ཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༦༩ཤནང་།ཤ༨ཤགསལ། 
ས། ཀླེ་ལཱཤ་པུ་ར་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༡༠ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༥༦ཤནང་།ཤ༨༤ཤ
གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༡༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༥༥ཤནང་།ཤ༡༠ཤགསལ་འདུག་པ་བཅས་མདརོ་ན་
ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སོབ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བསོམས་འབོར་རླེའུ་མྱིག་དང་། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིབསོམས་འབོར་མ་མཐུན་པ་ཆགས་པ་
ཁག་ལ་དུས་མཚམས་ཟྱིན་སངས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་རླེ་ཟུང་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཡོད་སྱིད་ཀང་། དོན་དངོས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་
ལས་བསོམས་ནང་གངས་ཐ་ོའགོད་སྐབས་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཀྱི་ཟྱིན་མཚམས་གང་ལ་འཇོག་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་
མླེད་པ་དང་། ཤླེས་རྱིག་དང་། ས་ཾབ་ོཊ་ལས་དབུས་གཉྱིས་ཀ་ནས་ལས་བསོམས་ནང་གངས་འབོར་མ་མཐུན་པ་ཆགས་པར་ད་ོ
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སྣང་གནང་མླེད་བཟ་ོལྟ་བུ་མངོན་པས་མ་འོངས་པར་སོབ་ཁག་རྣམས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་དགླེ་ལས་བཅས་ཀྱི་གངས་འབོར་འགོད་
ཕགོས་སོགས་ལ་ལམ་སནོ་ཁ་གསལ་གྱིས་ར་འཛནི་ཞུ་འོས་པའྱི་ལས་བསམོས་འགོད་ཕགོས་དགསོ་རྒྱུ། 
༦། ཤོག་གངས་ ༡༥༢ ནང་། མ་ནཱ་ལྱི་སཾ་བ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ཐ། ཆོས་ཕོགས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལས་
རྱིམ། ༡། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ཀུན་བདླེ་གྱིང་རྟ་ཚག་རླེ་འབྲུང་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག༌༌༌༌ ཅླེས་དང་། ༢། སོབ་གྲྭའྱི་ལ་ོའཁོར་རླེད་
འགན་ཉྱིན་མོར་ཀུན་བདླེ་གྱིང་རྟ་ཚག་རླེ་འབྲུང་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག ཅླེས་དང་། ༣། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་མླེལ་བཅ་ོལྔར་ཆགས་
པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ནང་བསན་སབོ་གྲྭའྱི་བླ་ོཆླེན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག ཅླེས་གསལ་འདུག་པས། རྟ་ཚག་རླེ་དྲུང་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་། ལ་ོཆླེན་
རྱིན་པོ་ཆླེ་གཉྱིས་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོངས་གགས་ལ་སོང་། དག་ཆ་ནོར་དོན་མླེད་པ་ལྟ་བུ་མངོན་པས་མ་འོངས་པར་སྐད་ཡྱིག་
གཞན་པའྱི་ས་གདངས་ཇྱི་ལྟར་ཡང་འདྱི་རྱིགས་ལ་ནོར་ཐལ་མ་ཤོར་བ་དགསོ་རྒྱུ། 
༧། ཤོག་གངས་ ༢༧༤ ནང་། མོན་ག་ོས་ཾབ་ོཊ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ཁ། འགན་འཛིན་རྱིམ་བོན། 
སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཉྱིད་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བཞླེས་མ་གནང་གོང་ལ་འགན་འཛིན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བོན་ཡོད་ཚོད་
འདུག་ནའང་། རྱིས་བཞླེས་གྲུབ་པའྱི་རླེས་འགན་འཛནི་ཟུར་པས་ཡྱིག་ཆ་ཡདོ་ད་ོཅགོ་བསྣམས་ཕླེབས་པར་སོང་དུས་གང་དང་
གང་ཞྱིག་གྱི་ཚ་ེའགན་འཛནི་སུ་དང་སུ་ཞྱིག་བནོ་མྱིན་གྱི་གསལ་ཁ་ཡླེ་ནས་མ་མཆྱིས། ལྷག་པར་སབོ་གྲྭ་རུ་ཡདོ་པའྱི་དགླེ་རྒན་
རྙྱིང་ཤསོ་དླེ་ཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༣ ལརོ་ལས་ཀར་ཞུགས་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག་པས་ཁངོ་ལ་ཡང་རྒྱུས་མངའ་དླེ་ཙམ་མྱི་འདུག ཅླེས་
གསལ་འདུག་པས། སྱིར་བཏང་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ནས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལླེན་སྐབས་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་རྱིས་སོད་ལླེན་ཞུ་ཕོགས་ཇྱི་
ཡྱིན་དང་། འདྱིར་གསལ་བའྱི་འགན་འཛིན་དླེས་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་རང་ཁྱྱིམ་མམ་ས་གནས་གང་དུ་ཁུར་སོང་བ་རླེད་དམ། ད་དུང་
བོད་སབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བླངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་སྔ་མའྱི་འགན་འཛནི་རྣམས་མ་འཁདོ་
པ་མང་པ་ོའདུག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་འགན་འཛནི་ཟུར་པ་ས་ོསོས་ཁུར་སངོ་བ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་མ་ཤླེས། 
༨། ཤོག་གངས་ ༤༢༣ ནང་། གོ་ཏྲན་གའུ་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ། STS Gothangaon (Primary School) ༡། སོབ་
གྲྭའྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས། ཞླེས་པའྱི་ནང་། ག་ོཏྲན་གའུ་ཉྱིན་སོབ་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་གཉྱིས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཆགས་ཤྱིང་སྲུང་
སྐྱོབ་སད་རྒྱལ་སོ་གཉྱིས་ཅན་གྱི་གང་རས་བསྐོར་ཡོད། ཅླེས་པ་ཙམ་ལས་སོབ་གྲྭ་དླེ་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སླེའམ་བོད་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་སགོས་གང་དུ་ཆགས་ཡོད་མླེད་སྐརོ་ཁ་གསལ་གང་ཡང་བཀདོ་མྱི་འདུག མཐར་ཤོག་གངས་ ༤༣༣ ནང་། ༡༧། 
གཟྱིགས་སྐརོ་དང་སྣླེ་ལླེན། ༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༧ ནང་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་འབུམ་
རམས་པ་བླ་ོབཟང་སླེང་གླེ་མཆོག་ས་གནས་སན་ར་ར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕླེབས་སྐབས་ཉྱིན་སོབ་ཏུ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་
སྐབས་དླེར་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བླང་དོར་བཀའ་སབོ་བསྩལ། ཞླེས་གསལ་བས། ག་ོཏྲན་གའུ་སབོ་གྲྭ་དླེ་ཉྱིད་སན་ར་ར་ནརོ་རྒྱས་
གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཡདོ་པ་ཤླེས་རྟགོས་ཐུབ། མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་འདྱི་རྱིགས་ཁ་གསལ་འགདོ་དགོས་འདུག 
༩། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བླངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་རྣམས་སུ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་
ཚགོས་པ་མཐུན་མོང་ནས་འདས་པའྱི་ལ་ོཤས་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། སོབ་སོང་གྱི་མཐུན་རླེན་རྒྱ་ཆླེར་སར་གནང་འདུག་པར་
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ལླེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ཡང་སབོ་སོང་གོང་འཕླེལ་ཡངོ་ཐབས་དང་། དགླེ་ལས་ཀྱི་མཐུན་རླེན་སོགས་ཚུལ་བཞྱིན་ཡངོ་
ཐབས་ངླེས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་བཅས། 
ང་། བདོ་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སླེ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
 (༢༠༡༨།༡།༡ ནས་ ༢༠༡༨།༡༢།༣༡) 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༦ ནང་། ར་སླེང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲླེལ་བའྱི་
བཟང་སདོ། ཅླེས་གསལ་བ་དང་། ཤོག་གངས་ ༢༢ ནང་། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འདྲླེས་པའྱི་བཟང་སོད། ཅླེས་དང་། ཡང་། ཤོག་
གངས་ ༢༥ ནང་། ༣། རླེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༼བོད་དགླེ་གཏམ་བཤད།༽ འདྱི་ལརོ་བདོ་དགླེ་རྣམས་ནས་སྔར་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟླེན་པའྱི་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པའྱི་སྒྲུང་དང་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་སོགས་གནང་ཡོད།  ཅླེས་གསལ་འདུག་
པས། ཕྱིན་ཆད་གངོ་གྱི་ཐ་སད་དླེ་རྱིགས་ལས་བསམོས་སྱི་བྱིངས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་འགདོ་ཐབས་བ་གལ་ཆླེ་བར་མཐངོ་། 
༢། ཤོག་གངས་ ༣༣ ནང་། ད་སླེང་བོད་ཁྱྱིམ་ཁངོས། མ་ོརས་རལོ་བའྱི་བུ་ཕྲུག་ཞླེས་པའྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་། 

དཀའ་གནས། བུ། བུ་མ།ོ བསམོས། 
Adhesive (Fevicol) ༠ ༠ ༠ 
Inhaling Fevi Bond ༠ ༠ ༠ 
ཐ་མ་ཁ། ༣༢ ༠ ༣༢ 
Chewing Tobaco ༡༡ ༠ ༡༡ 
གཟྱི་སན། ༤ ༠ ༤ 
བསམོས། ༤༥།༤༧ ༠ ༤༥།༤༧ 

བཅས་གསལ་བས། མདརོ་ན། མཐའ་མའྱི་བསམོས་གངས་དླེ་ནརོ་འདུག་པར། ཕྱིན་ཆད་དླེ་རྱིགས་ལ་ཆླེ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར་དུ་མ་
སོང་བར་ཡྱིད་གཟབ་ད་ོནན་གནང་གལ་ཆླེ། གཞན་ཡང་དླེའྱི་གཤམ་འོག་ཏུ་སྱིག་སོད་ཐོག་ངལ་བ་འཕྲད་པའྱི་བུ་ཕྲུགཤཅླེས་པའྱི་
རླེའུ་མྱིག་ནང་། རྐུ་མ་བརྒྱབ་པ་བུ་ ༧ བུ་མ་ོ ༢ ཞླེས་འཁདོ་འདུག་པས། རྐུ་མ་བརྒྱབ་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༩ དླེ་རྣམས་
ཀྱིས་རྒྱུ་དངོས་རྱིན་ཐང་ཇྱི་འདྲ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་དང་རྐུ་མ་བརྒྱབ་ཅླེས་པ་ཚད་འཛིན་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་བཞྱིན་ཡོད་
དམ། 
༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༥ ནང་། ར་ས་མླེག་གན་བོད་ཁྱྱིམ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ༢། སྔ་དྲོའ་ིའདུ་
འཛམོས་ལས་རྱིམ་གང་བས་གཤམ་གསལ། ཞླེས་པའྱི་ནང་། ༡། རླེས་གཟའ་ཟླ་བ། རླེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནམ་མྱིན་ལ་འཛནི་བཞྱི་པ་
དང་ལྔ་པའྱི་སབོ་མ་རྣམས་ལ་དབྱིན་ཡྱིག་སྒྲུང་དླེབ་ཀླགོ་རལ་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་དང་འདྱི་ལ་ོགསར་གཏདོ་གཅྱིག་ནྱི་སབོ་ཕྲུག་ཚང་
མ་ལ་བདོ་ཡྱིག་སྒྲུང་དླེབ་བཀླག་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་སད་ཡདོ། དླེ་མྱིན་དཔླེ་དླེབ་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྒྲུང་གང་བཀླགས་ཟྱིན་པ་
དླེ་སབོ་མ་ཡངོས་ཀྱི་མདུན་སར་བཤད་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡང་བླེད་སད་ཡདོ། ཅླེས་ གསལ་བས། གོང་འཁོད་གནད་དོན་
དླེར་བསམ་ཞྱིབ་ད་ོནན་བས་ཚེ། འདྱི་ནྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་ང་ོབོར་མྱིན་པར་དླེ་ལས་ལྡོག་སླེ་བླ་ོཕམ་སྐྱླེ་ཡུལ་གྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་གྱུར་
འདུག་པར། ད་བར་བོད་པའྱི་ཤླེས་ཡོན་བསྱི་གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་རང་རླེའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ཡྱིག་སྒྲུང་དླེབ་
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བཀླག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སད་ཡོད་ཅླེས་པ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ངོ་བོར་འཛིན་པ་འདྱི་ནྱི་མ་འཚམས་པ་ཞྱིག་དང་། མ་འོངས་པར་དླེ་
རྱིགས་གསར་གཏོད་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱུན་གཏན་གྱི་སོབ་ཁྲྱིད་ཀྱི་བླེད་སོའ་ིནང་དགོས་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དླེ་དོན་དགོངས་
འཇགས་ཀྱིས་ལག་བསར་གནང་ཐབས་བ་གལ། 
༤། ཤོག་གངས་ ༥༤ ནང་། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ༥། མཁས་དབང་གསུང་བཤད་ག་ོསྱིག བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕླེབས་སྐབས་སབོ་གྲྭའྱི་སབོ་ཕྲུག་དང་དགླེ་རྒན་བཅས་
ལ་ཤླེས་ཡོན་དང་འབྲླེལ་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་བཟང་སདོ་རྒྱུན་འཛནི་སགོས་ཀྱི་ཐགོ་གསུང་བཤད་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ།  དླེ་ཡང་
བདོ་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་བསམ་བསན་ཆསོ་སནོ་ལགས་དང་དགླེ་གཤླེས་བླ་ོབཟང་བསན་འཛནི་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ས་གནས་སུ་
འཚམས་གཟྱིགས་ཕླེབས་སྐབས་ཁྱྱིམ་སླེ་དགླེ་ལས་དང་སབོ་ཕྲུག་ཡངོས་ལ་ཤླེས་ཡནོ་དང་འབྲླེལ་བཟང་སདོ་སགོས་ཀྱི་ཐད་ལ་
ཡང་བླང་དརོ་བཀའ་སབོ་སྩལ། དླེ་བཞྱིན་མཁས་དབང་ཆླེན་མ་ོསབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་ནས་དགླེ་རྒན་རྣམས་ལ་ 
Education and Parenting Child ཞླེས་པའྱི་བརོད་གཞྱི་ཐོག་ག་ོརྟོགས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ལ་དྭགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལྭར་ན་
གཙུག་ལག་སབོ་གའྱི་ཡན་ལག་སབོ་གྲྭ་ CIBS ནང་ཆ་ཤས་གནང་བར་བླང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ཡདོ། ཅླེས་གསལ་བས། གོང་
འཁདོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་དངསོ་གང་ཡྱིན་ཤླེས་མྱི་འདུག་པས། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས་དང་སྱི་
འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་ལགས་ཡྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་སྱི་འཐུས་སོགས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་རྣམ་པའྱི་
མཚན་དང་དག་ནརོ་རྱིགས་ལ་སྔོན་ཚུད་ནས་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་གལ་མཐངོ་། 
༥། ཤོག་གངས་ ༧༤ ནང་། ལ་བང་ཧང་ལླེ་ཡན་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ༥། སོབ་དགླེའྱི་དུས་རྱིམ། བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་
ཡངོས་ཀྱི་ལམ་སནོ་དང་ཤླེས་ཡནོ་འཕླེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་གཞྱི་བཟུང་སབོ་དགླེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སུ་ལས་འགུལ་སྣ་
ཚགོས་སབོ་སནོ་ཡདོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཧང་ལླེ་བདོ་ཁྱྱིམ་ནས་ TDP,PGP,LAC ལས་རྱིམ་ཡོངས་རོགས་མཐར་སོན་བས་
ཡདོ་པ་དང་། དླེའང་འདྱི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ཧང་ལླེ་གཞྱིས་སར་དུ་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཞྱིག་ཆླེད་མངགས་དུ་གཞྱིས་སར་
གྱི་ཞབས་རྱིམ་ཁག་སྒྲུབ་ཆླེད་དུ་ཕླེབས་འདུག་པས་གུས་མ་ོཆླེད་མངགས་སུ་བཅར་ནས་སབོ་དགླེ་རྣམས་ལ་རྱིགས་ལམ་སབོ་
འཁྲྱིད་བདུན་རླེ་ནང་ཉྱིན་གསུམ་འཆར་ཅན་གནང་རྒྱུའྱི་རླེ་འདུན་ཞུས་པ་བཞྱིན་འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནས་ ༨ བར་རྱིགས་ལམ་སབོ་
འཁྲྱིད་གནང་ཡདོ། དླེ་ཡང་དགླེ་རྒན་རྣམས་ལ་རྱིགས་ལམ་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་གང་ལླེགས་སྤླེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ཅླེས་གསལ་བས། 
སོབ་དགླེ་རྣམས་ལ་རྱིགས་ལམ་སོབ་འཁྲྱིད་བདུན་རླེ་ནང་ཉྱིན་གསུམ་འཆར་ཅན་ཞླེས་པ་དླེ་ནྱི་ཉྱིན་གང་པོར་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་
ཉྱིར་རླེར་ཚགོས་ཐླེངས་རླེ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་འཁདོ་ཐབས་བ་གལ། 
༦། ཤོག་གངས་ ༩༧ ནང་། སླེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱྱིམ་ལས་བསམོས་ཁངོས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལའོ་ིལ་ོའཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས། ཞླེས་
གསལ་བར། སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་བར་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཁ་གངས་དང་དུས་ཚིགས་རྱིམ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་རྣམས་ཁ་
གསལ་འཁོད་འདུག་པ་ལས། འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་དང་པོའ་ིནང་བསྐྱར་རྒྱུགས་གཏང་དགོས་པ་མང་པ་ོཡོད། 
ཅླེས་འཁདོ་པ་ལས་སབོ་ཕྲུག་གྱི་ཁ་གངས་དང་། བརྒྱ་ཆ་བཅས་པ་ཁ་གསལ་མ་བཀདོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་ལན་གསལ་དགསོ་
གལ། 
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༧། སྱི་སན་གྱི་བསམ་ཚུལ། རྱིགས་ལམ་དང་རྱིག་ལམ། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲླེལ་བའྱི་བཟང་སོད་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་
མ་བརྟླེན་པའྱི་བཟང་སོད་བཅས་པ་སོགས་ཕྱིན་ཆད་ལས་བསོམས་བཟ་ོསྐབས་ཐ་སད་གཅྱིག་གྱུར་ཐོག་བཀོད་ཐབས་བ་གལ། 
དཔླེར་ན། ཤོག་གངས་ ༣༢ ནང་། བམས་རླེ། དྭངས་ལངས། རླེ་ཤྱིང་། ཞླེས་དང་། ཤོག་གངས་ ༣༣ ནང་། འཕན་འབྲས། ཤོག་
གངས་ ༣༥ ནང་། སགྲུང་དླེབ། འདུན་སར། ཤོག་གངས་ ༤༦ ནང་། སནོ་བཅོས། ཤོག་གངས་ ༥༤ ནང་། སྱིགས་འཛུགས། 
སོབ་གའྱི། དགླེ་གཤླེས། ཤོག་གངས་ ༥༦ ནང་། སྔ་ོསྗང་ཚོཌ་པ། ཤོག་གངས་ ༧༡ ནང་། རྱིགཔྲ་ལམ་གྱི་སྐོར། ཤོག་གངས་ 
༧༤ ནང་། ལས་བསྐུལ། དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམ་པ། ཆར་ཅན། ཤོག་གངས་ ༨༤ ནང་། དང་སང་རོགས་སྐྱོར། ཤོག་གངས་ ༩༩ 
ནང་། ནད་གཞྱི་འཕོག་པའྱི་གངས། ཤོག་གངས་ ༡༩༧ ནང་། དགླེ་བཤླེས་ལྷག་རམ་པ། ཞླེས་སོགས་ལས་བསོམས་གོང་འོག་
བར་གསུམ་ཕགོས་ཡོངས་ལ་དཔླེ་མཚནོ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་དག་ནརོ་དང་ཕྲད་སརོ་སངས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱིག་ནརོ་གང་མང་ཞྱིག་བྱུང་
འདུག་པར། རང་ཅག་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་མཆོག་གྱི་ཐོན་མྱིའྱི་མཛུབ་རྱིས་ལས།ཤཡྱི་གླེ་དག་སོམས་མཛེས་
གསུམ་ལས།ཤ།མ་དག་སྐྱླེས་བུ་སྱིང་མླེད་འདྲ།ཤཞླེས་ཡྱི་གླེ་ལ་དག་ཆ་མླེད་པ་ནྱི་སྱིང་མླེད་པའྱི་སྐྱླེས་བུ་དང་འདྲ་ཞླེས་པ་ལྟར། མ་
འངོས་པར་ལས་བསམོས་བཟ་ོབཀོད་གནང་སྐབས་དག་ཆ་དང་ཕྲད་ཀྱི་སོར་ཚུལ་བཅས་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ད་ོནན་དང་ཡྱིད་
གཟབ་གནང་ཐབས་དགོས་གལ་བཅས། 
ཅ། མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
 (༢༠༡༨།༡།༡ ནས་ ༢༠༡༨།༡༢།༣༡) 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༤།༥ཤནང་། རྱིས་ལོའ་ིནང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བླེད་ཤ༣༥ཤདགོངས་ཞུ་དང་
རྒན་ཡོལ་གནང་འདུག་པ་དང་ལས་བླེད་གསར་ཞུགས་གངས་ཤ༡༩ཤལས་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་བདོ་ཁྱྱིམ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དནོ་ལ་
འཐུས་ཤོར་ཡངོ་གཞྱིར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་དང་།ཤསྱི་ཡོངས་མ་སུ་རྱིའྱི་ལས་བླེད་ཀྱི་གནས་སངས་སྐརོ་ཁ་གསལ་འགླེལ་བརདོ་
ཡོང་བ། 
༢། ཤོག་གངས་ཤ༧ཤནང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་གནས་སངས་རླེའུ་མྱིག་ནང་བུ་དང་བུ་མོའ་ིསོད་ཁང་སོ་
སོར་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བུ་མོའ་ིསོད་ཁང་ནང་བུ་མོ་ཤ༧༩ཤཡོད་གནས་འཁོད་འདུག་ཀང་བུའྱི་སོད་ཁང་དུ་སོད་མཁན་གཅྱིག་ཀང་
གསལ་མྱི་འདུག་པས་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་དང་།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་བུའྱི་སོད་ཁང་སོང་པར་ལྷག་ནས་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་སོང་ཡོད་
མླེད་བཅས་ལ་ལན་འདླེབས་ཁ་གསལ་ཡངོ་བ། 
༣། ཤོག་ངསོ་ཤ༤ཤནང་། ལག་ཤླེས་སོབ་གཉླེར་ཁང་དུ་ལས་བླེད་ཤ༦ཤཟླེར་བ་ཞྱིག་དང་ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ཤ༧ ནང་། 
ལས་རྱིགས་སོབ་གཉླེར་ཁང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཤ༢༢ཤཞླེས་རླེའུ་མྱིག་ཟུར་དུ་བཏོན་ནས་བཀདོ་འདུག་པས་ལས་རྱིགས་སོབ་གཉླེར་ཁང་
དང་ལག་ཤླེས་སོབ་གཉླེར་ཁང་སོ་སོར་ཡོད་མླེད་དང་།ཤསོ་སོར་ཡོད་ཚ་ེལག་ཤླེས་སོབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་ལས་བླེད་ཤ༦ཤདླེས་ཕག་
ལས་ཇྱི་གནང་།ཤགལ་སྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་ཚ་ེགཞུང་འབྲླེལ་ལས་བསོམས་ནང་སད་ནས་མྱིང་འདྲ་མྱིན་འདྱི་རྱིགས་འགོད་ཐལ་མྱི་ཡོང་
བར་དམ་དནོ་གནང་གལ་མཐངོ་། 
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༤། ཤོག་གངས་ཤ༣༥ཤནང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༩༦ཤལོར་ལྡྱི་ལྱིར་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་མགནོ་ཁང་ཞྱིག་
ཡོད་འདུག་པར་ལས་བླེད་རྣམ་པ་ལྡྱི་ལྱིར་ཕླེབས་སྐབས་བཞུགས་ཞག་གནང་ས་ཡྱིན་སྐོར་ཙམ་ལས་མགོན་ཁང་འདྱིའྱི་ལོ་རླེའྱི་
བྱུང་སོང་བསད་གསུམ་གྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་གསལ་འཁོད་མྱི་འདུག་པས་སྱི་ཡོངས་མགོན་ཁང་འདྱིའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གནང་
ཕགོས་དང་ལྷག་པར་རྱིས་ལོའ་ིནང་མགོན་ཁང་གྱི་བྱུང་སོང་བསད་གསུམ་གྱི་སྐོར་བཅས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ངླེས་གནང་ཡོང་
བ། 
༥། ཤོག་གངས་ཤ༡༧ཤནང་། ཇ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤླེས་ག་ོརྟགོས་སྤླེལ་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
ཚུལ་འཁདོ་འདུག་པར་ཇ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་ག་ོདནོ་གསལ་བཤད་དང་། སྱི་ཡོངས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསམོས་ནང་ཡྱིག་ནརོ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག་པས་རླེས་སརོ་བདོ་ཡྱིག་ཐགོ་འཐུས་ཤོར་མླེད་པ་གནང་དགོས་སསོ་མླེད་ཁར།ཤབོད་
ཁྱྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་ཐོག་མར་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་མ་སོང་བར་རང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོང་
སོད་སྤླེལ་གསུམ་བླེད་སའྱི་བསྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འབྲླེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་སྔར་ལྷག་བཞླེས་དགོས་པ་
མཐངོ་། 
༦། འདྱི་ལོའ་ིམ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བསོམས་འགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ནང་དགླེ་རྒན་གྱི་གནས་བབས་ཐད་
གསལ་ཁ་མླེད་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་བས།ཤ༡ཤསྱི་ཡོངས་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སླེ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་དགླེ་རྒན་གྱི་གངས་
འབོར།ཤ༢ཤདགླེ་རྒན་ས་ོསོའ་ིམཚན་དང་ཞབས་ལ།ོཤསབོ་ཚན་གང་གྱི་དགླེ་རྒན་ཡྱིན་མྱིན།ཤ༣ཤདམྱིགས་བསལ་བདོ་ཡྱིག་དགླེ་རྒན་
གྱི་གངས་འབརོ་བཅས་གོང་གསལ་དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་ཁག་ཤ༣ཤལ་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ལན་འདླེབས་ངླེས་གནང་ཡོང་བ། 
༧། ཤོག་གངས་ཤ༣༧ཤནང་། བཀའ་འབྲླེལ་ལྟར་སོབ་བཞླེས་ཞུས་པའྱི་ཧྱི་མ་ལཱ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆླེད་དམྱིགས་
བསལ་འཛིན་གྲྭ་ཆླེད་གཉླེར་གནང་བཞྱིན་པ། ཞླེས་གསལ་ཐད་འཛིན་གྲྭ་འདྱི་འག་ོབཙུགས་ནས་ལ་ོག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་པ།ཤབཀའ་
འབྲླེལ་གནང་ལམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་དང་དམྱིགས་བསལ་བསྡུ་བཞླེས་གནང་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར།ཤསོབ་ཕྲུག་འདྱི་རྱིགས་
ནས་སོབ་ཡནོ་གནང་གྱི་ཡོད་མླེད་བཅས་ཀྱི་ཐད་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
༨། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཇླེ་མང་དུ་སོང་ཚ་ེརང་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་བོད་སྐད་གཙང་མ་བསྐྱོན་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཇླེ་ཆླེར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་མླེད་ཀྱི་ལན་གསལ་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་ངླེས་གནང་ཡོང་བ། 
༩། ད་ལན་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སླེ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པས་སྔར་དང་མྱི་འདྲ་
བར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཟས་བཅུད་དང་།ཤའཕྲོད་བསླེན།ཤདམྱིགས་བསལ་ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བསབ་གཞྱི་
ཕག་བསར་གནང་བཞྱིན་པ་བཅས་གཟླེངས་སུ་ཐནོ་པའྱི་ཕག་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གནང་འདུག་པར་སྐུ་ང་ོདྲུང་ཆླེས་གཙསོ་འབྲླེལ་
ཡོད་ཡངོས་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་འསོ་སུ་མཐངོ་བ་བཅས། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པའོ་ི ག་པ་ གོང་གསལ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོསན་སོན་གནང་བ་བཅས་ལ་བགོ་གླེང་
དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར། གོས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་གཞུང་འབྲླེལ་གོས་འཆར། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོབཅས་སན་སནོ་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་སྱི་
ཡོངས་བག་ོགླེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། གཞུང་འབྲླེལ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། གོང་གསལ་སན་སོན་གནང་བས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདླེབས་གནང་རྒྱུ་དླེ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ 
ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་དྭོགས་འདྲྱི་དང་བཀའ་འདྲྱི་
རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཀ ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༧ ནང་། ༡༣། ཤླེས་རྱིག་ཚགོས་ཆླེན་ཐླེངས་བདུན་པ་བསྐངོ་ཚགོས་གནང་བ། དླེ་བཞྱིན་
ཚགོས་ཆླེན་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཚགོས་བཅར་བ་རྣམས་སླེ་ཚན་དགུ་རུ་ཆ་བགསོ་ཀྱིས་གསོ་གཞྱི་ཁག་བཞྱིའྱི་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་སངས་
བཤད་ཀྱིས་གོས་ཆོད་གཏན་འབླེབས་གནང་ཡོད། ཅླེས་གསལ་བས། གོས་བསྡུར་བས་པའྱི་གོས་གཞྱི་དང་གོས་ཆོད་གཏན་
འབླེབས་གང་གནང་བ་རྣམས་ལས་བསམོས་ནང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག 
ལན། ཤླེས་རྱིག་ཚོགས་ཆླེན་བདུན་པའྱི་གོས་གཞྱི་དང་གོས་ཆདོ་ཁག་གཤམ་གསལ། 
༡། གཏན་ཉྱིན་སབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ོརླེ་བཞྱིན་བདོ་རྱིགས་སབོ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབརོ་ཇླེ་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་བབས་
དང་བསྟུན་མ་འོངས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གངས་ཚད་དང་། ཤླེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་སོགས་ཀྱི་ཐད་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་
ཚུད་གཏངོ་ཐབས་ཇྱི་དགླེའྱི་སྐརོ་ག་ོབསྡུར་སངས་བཤད་ཀྱིས། སོབ་སླེ་ས་ོསོའ་ིཁྱབ་ཁངོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་
གྱི་གནས་བབས་དང་བསྟུན་ཁུ་བསྡུ་དང་ཟླ་སྱིལ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་
གྱི་བོད་སོབ་ཁག་ཏུ་སོབ་སོང་བླེད་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐབས། དགླེ་རྒན་གངས་ཚད་ལོངས་པ་བསྐོ་གཞག་གནང་
ཐབས། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་
སོགས་གོས་ཆདོ་གངས་ ༡༥ དང་། 
༢། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤླེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་གནང་ནས་ལ་ོ ༡༣ཤལྷག་འག་ོབཞྱིན་པར་བརྟླེན།ཤད་དུང་
མུ་མཐུད་ཚགས་ཚུད་གཏོང་ཐབས་དང་།ཤབདོ་ཨྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་ཁྲྱིད་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས།ཤཆསོ་ལུགས་ལ་མ་
བརྟླེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོབ་སྤླེལ་གནང་ཕོགས་བཅས་ཇྱི་དགླེའྱི་སྐོར་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་ཀྱིས། ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་མུ་
མཐུད་ཚགས་ཚུད་གཏོང་ཐབས་ཐད། ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་དང་། དགླེ་རྒན་ནང་ཁུལ་བསམ་ཚུལ་བརླེ་ལླེན་
དང་བགོ་གླེང་མཐུན་འགྱུར། རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་མུ་མཐུད་འཚོག་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་གནང་དགོས་པ་སོགས་གོས་ཆོད་
གངས་ ༦ དང་། བོད་ཨྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་ཁྲྱིད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཐད། བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྲྱིད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཐབས། བོད་ཡྱིག་ཟུར་བལྟའྱི་དཔླེ་དླེབ་དང་། བོད་སྐད་ཐོག་བརྙན་འཕྲྱིན་གསར་བཟོ། བྱིས་སྒྲུང་གང་མང་འདོན་སྤླེལ། བོད་ཡྱིག་
ཁྲྱིད་ཆས་གསར་བཟ་ོགནང་ཐབས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚོགས་ཐླེངས་སྤར་ཆ་གནང་ཕོགས་སོགས་སྐོར་གོས་ཆོད་གངས་ ༨ གཞན་ཡང་
ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟླེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོབ་སྤླེལ་གནང་ཕགོས་ཐད། ག་ོརྟོགས་ལས་རྱིམ་སྤླེལ་དགོས་པ་དང་། སྱི་ཚགོས་ཐུན་
མོང་གྱི་འགན་ཁུར་གནང་ཕོགས། ཁྲྱིད་ཆས་གསར་བཟོ། བསབ་གཞྱི་གཏན་འབླེབས་དང་རྒྱུས་སོན་པ་གས་ོསྐྱོང། ཉམས་མོང་
བརླེ་རླེས་སགོས་གོས་ཆདོ་གངས་ ༩ བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་གོས་ཆདོ་གངས་ ༢༣ བཞག་ཡོད། 
༣། གཏན་ཉྱིན་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཤླེས་ཡནོ་གྱི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཡངོ་མྱིན་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སབོ་སྱི་དང་དགླེ་
ཆླེ་རྣམས་ལ་རག་ལས་ཡོད་སབས།ཤསོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་དང་དགླེ་ཆླེ་རྣམ་པའྱི་ཆླེད་ལས་དང་ནུས་པ་སོགས་གོང་མཐོར་གཏོང་
ཕགོས་དང་།ཤདགླེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་ཆླེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་དང་།ཤདགླེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤླེས་
ཡོན་ཐོག་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡོང་སད་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་གནང་ཕོགས་ཇྱི་དགླེའྱི་སྐོར་གོ་བསྡུར་སངས་
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བཤད་ཀྱིས། སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛནི་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་དང་། སོབ་སྱི་དང་དགླེ་ཆླེ་ཚད་ལྡན་ཡངོ་ཐབས་ལ་བསྐ་ོགཞག་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་དགོས་པ། སོབ་སྱི་དང་དགླེ་ཆླེ། དགླེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་ཆླེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པ། དགླེ་རྒན་ཕ་མའྱི་
ཚགོས་ཆུང་སྐརོ་སགོས་གོས་ཆདོ་གངས་ ༡༥ 
༤། རང་རླེའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལས་རྱིགས་སབོ་སངོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཤུགས་སྣནོ་བསྐྱནོ་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་གལ་ཆླེ་
ཡྱིན་པ་འདས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སན་ཐའོ་ིནང་གསལ་བ་ལྟར། ལས་རྱིགས་སབོ་སངོ་ཐད་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ལྟ་སངས་བསྒྱུར་བཅསོ་
གནང་ཕོགས་དང་ད་ོདབྱིངས་སྐྲུན་ཐབས་ཇྱི་དགླེའྱི་སྐོར་ག་ོབསྡུར་སངས་བཤད་ཀྱིས། ལས་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་ག་ོརྟོགས་སྤླེལ་
དགོས་པ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལས་རྱིགས་སོབ་སོང་དང་འབྲླེལ་བའྱི་སོབ་ཚན་བཀོད་སྱིག་གནང་རྒྱུ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཐུན་
རླེན་སརོ་སདོ་སོགས་གོས་ཆདོ་གངས་ ༡༢ གཞན་ཡང་སྱི་སན་དགངོས་འཆར་ ༦ བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་གསོ་ཆདོ་གངས་ ༧༡ 
གཏན་འབླེབས་བྱུང་ཡདོ། 
༢། ཤོག་གངས་ ༡༧ ནང་། ༡༤། ཕ་མའྱི་ཚགོས་ཆླེན་ཐླེངས་གཉྱིས་པ་བསྐངོ་ཚགོས་གནང་བ། དླེ་བཞྱིན་ཚགོས་ཆླེན་ཉྱིན་
གསུམ་རྱིང་ཚགོས་བཅར་རྣམས་ཚགོས་ཆུང་དྲུག་ལ་ཆ་བགསོ་ཀྱིས་གསོ་གཞྱི་གཙ་ོབ་ོགཉྱིས་ལ་ག་ོབསྡུར་གནང་ཡདོ། མཐར་
ཚགོས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་གཉླེར་བྱུང་རྣམས་ཕགོས་བསམོས་ཀྱིས་གསོ་ཆདོ་གཏན་འབླེབས་གནང་ཡདོ། ཅླེས་གསལ་བས། གོས་
བསྡུར་བས་པའྱི་གོས་གཞྱི་དང་གོས་ཆདོ་གཏན་འབླེབས་གང་གནང་བ་རྣམས་ལས་བསམོས་ནང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག 
ལན། ཕ་མའྱི་ཚགོས་ཆླེན་གཉྱིས་པའྱི་གོས་གཞྱི་དང་གོས་ཆདོ་ཁག་གཤམ་གསལ། 
༡། ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་གྱི་ཤླེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་། སོབ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཐད་འགན་ཁུར་
གནང་ཕོགས་ཇྱི་དགླེའྱི་སྐོར་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་ཀྱིས། ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་ཆླེད་ཟབ་སོང་དང་གོ་རྟོགས་ལས་
རྱིམ་གང་མང་སྤླེལ་རྒྱུ་དང་། མདུན་ལམ་སོབ་སོན། དགླེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་མླེད་སར་གསར་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ། གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་མ་བན་དང་ཐབ་ཚང་སྐརོ། ཕ་མའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་འགན་སོགས་སྐརོ་གསོ་ཆདོ་ ༡༢ དང་། 
༢། གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དགླེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ལག་བསར་ཚགས་ཚུད་གཏོང་
ཕོགས་ཇྱི་དགླེའྱི་སྐོར་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་ཀྱིས། དགླེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཆ་དང་། དུས་ཡུན་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
དགོས་པ། དགླེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་ས་བརྟན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སད་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐབས་སོགས་གོས་ཆོད་
གངས་ ༡༠ གཞན་ཡང་སྱི་སན་དགངོས་འཆར་ ༦ བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་གོས་ཆདོ་གངས་ ༢༨ གཏན་འབླེབས་བྱུང་ཡདོ། 
༣། ཤོག་གངས་ ༢༦ ནང་། ༤། སླེང་ལརོ་དུ་རྟླེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ཨ་གསྱི་ཏྱི་ཡ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐླེབས་རར་མྱི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་དང་། 
ལྷ་ོཁུལ་སབོ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཤླེས་ཡནོ་རྟགོ་ཞྱིབ་ཞུས་པ། དླེ་ཡང་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ STEM ཤླེས་ཡནོ་ཡར་རྒྱས་ལ་དམྱིགས་
ནས་ལྷ་ོཁུལ་སོབ་ཁག་གཉྱིས་ནང་ཚན་རྱིག་ལྟླེ་གནས་ཁང་གསར་འཛུགས་ཆླེད་ག་ོབསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད། ཅླེས་གསལ་
འདུག་པས། ལྷ་ོཁུལ་སོབ་ཁག་གཉྱིས་གང་ཡྱིན་དང་། འཆར་གཞྱི་གནད་འགག་ཆླེ་བའྱི་ STEM བསབ་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་འཛིན་
གྲྭ་གང་ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ལན། ལྷ་ོཁུལ་སོབ་ཁག་གཉྱིས་ནྱི། མོན་ག་ོས་ཾབ་ོཊ་གཏན་སོབ་དང་། སྱི་ཝྱི་པྱི་ས་ཾབ་ོཊ་བདླེ་སར་ཉྱིན་སོབ་ཡྱིན། འོན་ཀང་སོབ་
གྲྭ་དླེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཉླེ་འཁོར་དུ་རྟླེན་གཞྱི་བས་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གཞན་རྣམས་ནས་ཚན་རྱིག་ལྟླེ་གནས་ཁང་གྱི་མཐུན་རླེན་བླེད་
སདོ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད། STEM ཤླེས་ཡོན་ནྱི་ཚན་རྱིག་དང་། འཕྲུལ་རྱིག ཨྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཡར་རྱིང་། རྱིས་རྱིག་བཅས་
ཀྱི་བསྡུས་མྱིང་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ USAID ནས་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་ STEM ཤླེས་ཡོན་གྱི་
ལས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཚད་ནྱི་འཛནི་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་ཡྱིན། 
༤། ཤོག་གངས་ ༢༧ ནང་། ༥། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་སཾ་བ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་ཟླ་སྱིལ་གནང། ཞླེས་གསལ་
བས། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ་ནང་ཕྲུ་གུ་དང་དགླེ་ལས་ག་ཚོད་ཡོད་མླེད་དང་། ཟླ་སྱིལ་གནང་སངས་སྐོར་ཁ་གསལ་
དགསོ་རྒྱུ། 
ལན། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་སཾ་བ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ་དླེ་བཞྱིན་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་ཟླ་སྱིལ་གནང་སྐབས། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་སཾ་བ་ོཊ་
ཉྱིན་སབོ་ཏུ་སོབ་ཕྲུག་ ༡༦༦ དང་དགླེ་ལས་ ༢༣ ཡོད་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གནང་ཕགོས་ནྱི། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ཉྱིན་སབོ་ཏུ་སོབ་
ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ལོ་རླེ་ནས་ལོ་རླེ་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཡོད་མུས་ཐོག བདླེ་གྱིང་མྱི་མང་གྱི་འདོད་མོས་
བཞྱིན་བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཉྱིན་སབོ་དླེ་བཞྱིན་ཐག་ཉླེ་འབྲླེལ་མཚུངས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁངོས་ཟླ་སྱིལ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
༥། ཤོག་གངས་ཤ༢༩ཤནང་།ཤ༢༽ཤའཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཐོན་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་མཐ་ོསོབ་སོབ་འཇུག་གྱི་རྒྱུས་སོན་
ཐླེངས་བཅུ་གསུམ་པ།ཤད་ལན་གྱི་ཟབ་སངོ་འདྱིར་སྤནོ་ཊ་ས་ཾབ་ོཊ་དང་།ཤསུ་ཇཱ་བདོ་ཁྱྱིམ།ཤསླེ་ལ་ཀུ་ཡླེ་བདོ་ཁྱྱིམ།ཤསླེལ་ཀབོ་བདོ་
ཁྱྱིམ་བཅས་ཀྱི་སབོ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༨ཤམཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ།ཤབཅས་གསལ་བས།ཤབདོ་སོབ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ནང་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་མླེད་པར་སོང་།ཤཁངོ་ཚརོ་ངླེས་པར་དུ་ཟབ་སོང་འདྱི་རྱིགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་དགོས་པ་གནང་
དགསོ་རྒྱུ། 
ལན། དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་མ་སུ་རྱི་དང་། སྱིམ་ལ། ཌལ་ཧོར།ཤཧར་པ་པུར། སོ་ནཱ་དཱ། ཀ་
སྦུག རརོ་གྱིང་། དླེ་བཞྱིན་དནོ་གྲུབ་གྱིང་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཐནོ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ཤ༡ཤ
དང་ཤ༢ཤནང་དམྱིགས་བསལ་ཉྱིན་གཅྱིག་རྱིང་མཐ་ོསོབ་སབོ་འཇུག་གྱི་རྒྱུས་མངའ་ལམ་སནོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། ལྷ་ོཁུལ་སོབ་ཁག་
གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལྷ་ོཕགོས་མདུན་ལམ་སོབ་སནོ་པས་རྒྱུས་སནོ་གནང་གྱི་ཡོད། 
༦། ཤོག་གངས་ཤ༣༣།༣༦ཤནང་།ཤ༣༽ཤརྒྱ་གར་ཆླེད་མཁས་མདུན་ལམ་སབོ་སོན་མྱི་སྣ་སབོ་གྲྭར་གདན་ཞུའྱི་ལས་རྱིམ།ཤ
སབོ་གྲྭར་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་གཏན་འཇགས་བསྐ་ོགཞག་གནང་དགོས་སྐོར་བསམ་ཚུལ་འདནོ་མཁན་བྱུང་།ཤཞླེས་གསལ་
བས།ཤབསམ་ཚུལ་འདྱི་བཞྱིན་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་དམ། 
ལན། དླེ་སྔ་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་སྐབས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་རྒྱ་གར་གྱི་
མྱི་སླེར་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་བླེད་དགོས་འདུགཤའོན་ཀང་ད་ཆ་རྱིས་བླངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་དླེ་ལྟར་གནང་དགོས་མླེད་
གཤྱིས་རང་རླེའྱི་འདདོ་མོས་བཞྱིན་སོབ་ཁག་བཞྱི་ནང་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤརྱིས་བླངས་
ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཁག་གཞན་དག་ལ་ཡང་གཅྱིག་མཚུངས་མདུན་ལམ་སོབ་སནོ་པ་བསྐ་ོགཞག་བ་འཆར་ཡདོ། 
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༧། ཤོག་གངས་ཤ༣༨ཤནང་།ཤཔ། བཟ་ོརྱིག་སོང་བརར།ཤ༡།ཤསོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བཟ་ོརྱིག་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་།ཤད་ལྟའྱི་
ཆར་བཟ་ོརྱིག་གྱི་བསབ་གཞྱི་དླེ་འཛིན་རྱིམ་མཐ་ོབར་གཏན་འབླེབས་ཡོད་ཚོད་མྱི་འདུག་པས།ཤདླེའྱི་ཐོག་བསམ་གསར་པ་ཞྱིག་
གཏང་རྒྱུ་ཡདོ་དམ།ཤགང་ཡྱིན་ཞླེ་ན།ཤདླེང་སང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་མཐ་ོསོབ་ཏུ་བཟ་ོརྱིག་ཤ(Fine Arts)ཤཐགོ་
ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རམ་(རབ་)འབམས་པ་བླེད་འདདོ་ཡདོ་ཀང་།ཤསོབ་གྲྭའྱི་ནང་དླེ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་བསབ་གཞྱི་མླེད་པའྱི་རླེན་གྱིས་
མ་ཚུད་པ་གང་འཚམས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་འདུག་པས་ས།ོ 
ལན། ᨵᨑ་ᨑ᪱་ᨵᨕᩏ་མ་འཛིན་རྱིམ་ ༩ ནས་ ༡༢ བར་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནྱི། རྒྱ་གར་དབུས་འབྲྱིང་རྱིམ་ཤླེས་
ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ (CBSE) ཀྱིས་ངོས་ལླེན་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། འཛིན་རྱིམ་དླེ་དག་གྱི་བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་དང་། 
སོབ་ཚན། སོབ་ཐུན། དཔྱད་ཞྱིབ་སོགས་གོང་གསལ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབླེབས་གནང་བ་བཞྱིན་ལག་བསར་དགོས་ངླེས་
ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་འཛནི་རྱིམ་ ༩ དང་ ༡༠ ལ། ངླེས་པར་དུ་སོབ་སོང་གནང་དགསོ་པའྱི་སོབ་ཚན་ལྔའྱི་ཐགོ སྒྱུ་
རལ་སབོ་ཚན་ ༡༧ ལས་གང་རུང་གཅྱིག་དང་། འཛིན་རྱིམ་ ༡༡ དང་ ༡༢ སྐབས་སུ་ཡང་སབོ་ཚན་དླེ་དག་གྱི་ཐགོ་སྒྱུ་རལ་སབོ་
ཚན་ ༤༢ ལས་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་གདམ་ཀ་ཡོད། འོན་ཀང་ཕུལ་བྱུང་སྒྱུ་རལ་ (Fine Arts) གྱི་སོབ་ཚན་མླེད། དླེ་ལྟ་ནའང་
གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་། ཟློས་གར་དང་རོལ་དབངས། རྱི་མོ། བཟ་ོརྱིག་སོགས་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་བ་བརྒྱུད་ཕུལ་བྱུང་སྒྱུ་
རལ་གྱི་རྨང་གཞྱི་ཡོད་མུས་ལ་བརྟླེན་འདྱི་ནས་ཤླེས་གསལ་ལྟར་ན། ཕུལ་བྱུང་སྒྱུ་རལ་ཐོག་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ 
(BA in Fine Arts) གནང་འདོད་ཡོད་ཚེ། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ངླེས་པར་དུ་དླེའྱི་ཐོག་སོབ་སོང་བླེད་དགོས་མླེད། འཛིན་
རྱིམ་ ༡༢ ཀྱི་སླེ་ཚན་ (ཚན་རྱིག་དང་། ཚོང་ལས། སྒྱུ་རལ།) གང་རུང་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་ན་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ངོས་འཛིན་
གནང་གྱི་འདུག 
༨། ཤོག་གངས་ཤ༥༣ཤནང་།ཤབ།ཤཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སོབ་མ་འདླེམས་གཏོང་།ཤ༣། United World College (UWC) 

ནས་ལ་ོལྟར་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་གཅྱིག་ལ་ཐངོས་མཆན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དླེ་ཁླེ་ན་ཌར་དུས་ཐགོ་སོབ་འཇུག་ཐུབ་མླེད།ཤཅླེས་
གསལ་བས་སོབ་ཕྲུག་རླེ་ཕུད་ལྔ་འདླེམས་(བདམས་)པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་འགོ་མ་ཐུབ་དུས།ཤསྒུག་ཐ་ོནང་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚབ་
གཅྱིག་བཏང་ཡོད་ན།ཤག་ོསྐབས་བཟང་པ་ོདླེ་འཕྲ་ོབརླག་མྱི་འགོ་བས།ཤསྒུག་ཐ་ོཡོད་དང་མླེད།ཤགལ་སྱིད་མླེད་ན།ཤམ་འོངས་པར་
སྒུག་ཐ་ོངླེས་པར་དུ་དགོས་རྒྱུ། 
ལན། སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་དུས་ཐགོ་སོབ་ཐོན་མ་ཐུབ་པ་དླེ་སོབ་ཕྲུག་དླེས་མ་འགྱིག་པ་མྱིན་པར་སོབ་གྲྭར་གཏང་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་
དླེས་ཐོངས་མཆན་མ་སད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག་ཀང་།ཤཕྲུ་གུ་དླེར་འདླེམས་སྒྲུག་གནང་མཁན་ཚོགས་པ་དླེས་ལོ་རླེས་མའྱི་ཚ་ོཁག་
དང་མཉམ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞྱིག་ནང་ས་མྱིག་འཕར་མ་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་འདླེམས་གཏོང་གནང་ཡོད།ཤསྱིར་བཏང་ཚོགས་པ་
དླེས་ས་མྱིག་འཕར་མ་ཐོབ་སྐབས་སྒུག་ཐ་ོཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚོགས་པ་རང་ནས་ཐ་ོགཞུང་གཞྱིར་བཟུང་སོབ་མ་རླེ་ཕུད་
རྣམས་ལ་ག་ོསྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་འདུག 
༩། ཤོག་གངས་ཤ༧༢ཤནང་།ཤགཉྱིས་པ།ཤམ་འོངས་བླེད་འཆར་།ཤ༢།ཤབཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སབོ་
ཕྲུག་གྱི་གངས་འབརོ་ལ་ོརླེ་ནས་ལ་ོརླེ་ཇླེ་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་ལྟར།ཤསབོ་སླེ་གཞན་ལ་རྱིས་སདོ་གནང་བ་སགོས་ཟླ་སྱིལ་གྱི་ལས་
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རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཟྱིན་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་ལག་བསར་གནང་བ་བརྒྱུད།ཤཅླེས་སོགས་གསལ་བས།ཤཟླ་སྱིལ་གྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་
འཛུགས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། འདྱི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ཤ༣ཤཔའྱི་ནང་བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁངོས་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ཟྱིན་པ་དང་།ཤརླེས་ལ་ོ
ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་མར་གཅོག་འཆར་དང་།ཤདླེ་བཞྱིན་མོན་གོ་དང་།ཤསླེལ་ཀོབ།ཤཨོ་རྱི་ས་བཅས་ནང་
ཡོད་པའྱི་སྔོན་འག་ོདང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ནང་ཕན་ཚུན་ཟླ་སྱིལ་དང་།ཤགཞན་ཡང་ར་ཝང་ལ་དང་ཏླེ་ཛུ་གཉྱིས་
སུ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ཉུང་ཤས་ལས་མྱི་འདུག་པས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་བར་མར་གཅོག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཀང་
ཆགས་ངླེས་འདུག 
༡༠། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༧༣ཤནང་།ཤགཉྱིས་པ།ཤམ་འོངས་བླེད་འཆར།ཤ༥།ཤཨ་ོརྱི་ས་དང་།ཤསླེལ་ཀབོ།ཤས་ོནཱ་དཱ།ཤཀ་ོ
ལྱི་གལ་བཅས་སཾ་བ་ོཊ་སོབ་ཁག་བཞྱི་ནང་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་བསྐ་ོགཞགཤཅླེས་སོགས་གསལ་བས།ཤདླེ་ནྱི་གནས་སངས་
བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།ཤམ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་
བརནོ་གནང་དགསོ་རྒྱུ། 
ལན། སོབ་གྲྭ་དླེ་དག་ནང་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་བསྐ་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ཡང་རྱིམ་པས་མདུན་
ལམ་སོབ་སནོ་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་འཆར་ཡདོ། 
༡༡། ཟུར་འཛར།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༤ཤཚསེ་ཤ༡ཤནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༣ཤཚསེ་ཤ༣༡ཤབར་གྱིས་གཏན་ཉྱིན་སབོ་གྲྭ་ཁག་
གྱི་ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་བྱུང་རླེའུ་མྱིག་ཤ༡༤ཤཨ་ོརྱི་ས་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ།ཤསོབ་ཕྲུག་ར་འབརོ་ཤ༧༠ཤནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲདོ་
མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཤ༣༥་༧༡ཤརླེད་འདུག་ན།ཤཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐོན་པ་ོདླེ་འདྲ་ཆགས་དགོས་དོན་གང་
ཡྱིན་དང་།ཤམ་འངོས་པར་དླེའྱི་ཐགོ་ཐུགས་སྣང་ཤུགས་ཆླེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་བཅས། 
ལན། ཨ་ོརྱི་ས་སཾ་བ་ོཊའྱི་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐོན་པ་ོདླེ་འདྲ་ཆགས་འདུག་པར་འདྱི་གའྱི་
འབྲླེལ་ཡདོ་ཚང་མར་བླ་ོའཚབ་ཆླེན་པ་ོབྱུང་ཡདོ།ཤརད་ཞྱིབ་སྐབས་ཤླེས་རྟགོས་བྱུང་དནོ་དླེ་སྔ་དབུས་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱིས་
བཏང་འཛིན་ཡོད་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་ཚན་གཅྱིག་ཀང་ཁམས་གཙང་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་མླེད་པ་མ་ཟད།ཤསྐབས་དླེའྱི་འཛིན་
སྐྱངོ་ནས་ཀང་ཐུགས་སྣང་གང་ཡང་གནང་མླེད་པ་སོགས་ལ་བརྟླེན་ནས་ད་ལན་གྱི་རྒྱུགས་འབྲས་དླེ་བཞྱིན་སྐྱ་ོབ་ོཆགས་པ་ཞྱིག་
རླེད་འདུགཤའོན་ཀང་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གསར་པའྱི་དགླེ་ལས་ཡོངས་ནས་ཞོགས་སྔ་ལངས་དང་དགོང་ཕྱི་ཉལ་བས་ཏླེ་ཕྲུ་གུའྱི་
ཤླེས་ཚད་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་བས་ཀང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་རླེ་བ་གནང་བ་བཞྱིན་གྲུབ་
འབྲས་མ་ཐོན་པ་གོང་འཁོད་རྒྱུ་མཚན་ལས་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ཞྱིག་རླེད་མྱི་འདུགཤདླེ་ལྟ་ནའང་དགླེ་ལས་ཡོངས་ནས་མུ་མཐུད་
ཐབས་ཤླེས་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཤླེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕླེལ་གཏོང་མུས་དང་། དླེ་དང་མཉམ་དུ་
ཁ་སྣནོ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།ཤཨ་ོརྱི་ས་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན།ཤསོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་བླངས་ནས་སོབ་ཕྲུག་འཕར་མ་གངས་ཤ༡༦ཤཅྱིག་ས་
གནས་ད་ག་རང་ནས་ཡྱིན་པ་ཚུར་ཕླེབས་ནས་སོབ་གྲྭ་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབརོ་ཡང་ཇླེ་མང་
འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པས་མ་འངོས་པར་རྒྱུགས་འཕྲདོ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་འཕར་ངླེས་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིད་ཆླེས་ཡདོ། 
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ཁ། ཤླེས་རྱིག་དཔར་ཁང་། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༣ ནང་། ༥། ཕྱིར་གཏངོ་སླེ་ཚན་དང་སར་བསྐསོ། ༡ ཅླེས་གསལ་བས། སར་བསྐསོ་ཞླེས་
པ་གང་ལ་ག་ོདགསོ་སམ། 
ལན། སར་བསྐོས་ཞླེས་པ་གར་བཏང་གོ་ཆོད་ཆླེད་དུ་བསྐོ་འཛུགས་བས་པའྱི་ལས་བླེད་གཅྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀང་ལས་
བསམོས་ནང་ཡྱིག་ནརོ་ཤོར་འདུག་པར་དགངོས་སླེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༢། ཤོག་གངས་ ༣ ནང་། ༣། ཤླེས་དཔར་དླེབ་སྐྱླེས་(སྐྱླེལ་)བཀའ་འཁྲོལ་ཨང་། ༡༠༡༧ དླེབ་ཨང། ༤། ཝ་ཅར་སོང་
ཁྲ་ཨང་། ༤༠༤༢ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢།༢།༧ འཁདོ་པའྱི་ཐགོ་ཐབོ་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ཤླེས་དཔར་དླེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དཔར་བསྐྲུན་ཚགོས་མྱི་
ནང་དུ་ཡང་ཡོད། ཅླེས་གསལ་བས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤླེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་གང་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་ཚོད་མྱི་འདུག་
པས་དླེབ་སྐྱླེལ་གྱི་ང་ོབ་ོདང་མ་མཚུངས་པ་ཆགས་ཀྱི་མླེད་དམ། 
ལན། ཤླེས་པར་དླེབ་སྐྱླེལ་ཚོགས་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དཔླེ་དླེབ་དཔར་བསྐྲུན་གནང་དགོས་རྱིགས་ཚོགས་པ་རང་ངོས་སམ། 
ཡང་ན་དཔར་ཁང་གཞན་དང་མཉམ་འབྲླེལ་གྱིས་གནང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་གསལ་པ་ོཡོད་སབས་ཚོགས་པའྱི་ང་ོབོ་དང་མ་
མཚུངས་པ་ཆགས་ཀྱི་མླེད། 
༣། ཤོག་གངས་ ༤ དང་ ༥།༦ བཅས་ནང་། ༣། དླེ་སྔོན་ཤླེས་དཔར་ནས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བུན་གཡར་སོར། 
༡,༣༨,༡༠,༠༠༠།༠༠ ཐགོ་གནས་ཡདོ་པར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥༌༌༌༢༠༠༦ ལ་བུན་འཇལ་གཙང་བཟ་ོཞུས་ཏླེ་གཙང་ཁླེ་ཐགོ་འག་ོབཞྱིན་
པ། ༤། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༨།༨༩ ལ་ཤླེས་དཔར་ལ་གཙང་ཁླེ་སརོ། ༡༢,༡༤,༠༩༥།༢༨ བྱུང་འདུག ཅླེས་པ་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༡༩ 
ལ་ཤླེས་དཔར་ལ་གཙང་ཁླེ་སོར། ༤༣,༥༠,༢༤༨།༨༠ བྱུང་འདུག ཅླེས་སོགས་འདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༣༠ རྱིང་གཙང་ཁླེ་ཤ་སག་
བྱུང་སྐོར་གསལ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལླེགས་པའྱི་གནས་སུ་མཐངོ་བ་དང་། གཙང་ཁླེ་དླེ་རྣམས་ཀང་རང་རླེའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་
འཁོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན་ཚོད་དང་དླེ་དང་བསྟུན་པའྱི་གཙང་ཁླེའྱི་འབབ་ཀང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་འདུག་པ་བསྔགས་འོས་སུ་མཐངོ་། 
ལན། གོང་གསལ་གཙང་ཁླེ་རྣམས་རྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཤླེས་དཔར་འག་ོལས་ཡོངས་ནས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༤། ཤོག་གངས་ ༡༠ ནང་། ས་བཅད་ལྔ་པ། མ་འངོས་བླེད་འཆར། ༡། ཤླེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་དཔར་བསྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་
དགོས་གལ་ཞུ་རྒྱུ། ཞླེས་གསལ་འདུག་པས། རླེ་འདུན་དླེ་སུ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པ་དང་། ཤླེས་རྱིག་དཔར་
ཁང་ལ་ལ་ོསུམ་ཅུའྱི་རྱིང་གཙང་ཁླེ་ཤ་སག་འབྱུང་སངས་ལ་བལྟས་ན་དཔར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་ཉ་ོབླེད་ཀྱི་དངུལ་གཞན་ཞྱིག་ནས་
རགོས་དངུལ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པར་སམ། 
ལན། ཕླེབས་གསལ་ལྟར་དཔར་བསྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་གསར་འཛུགས་སད་དགསོ་དངུལ་གཞན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་པར་རང་ཁུངས་
ནས་བཏང་སླེ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལམ་ཐགོ་ཏུ་བསྐྱོད་ཐབས་གནང་འཆར་ཡོད་པ་བཞྱིན། ཉླེ་ལམ་འཕྲུལ་ཆས་དླེ་དག་ཤླེས་དཔར་
ནས་སྤུས་གཟྱིགས་བསྒྲུབས་ཏླེ་ལྡྱི་ལྱི་བཟ་ོལས་ས་ཁུལ་ནང་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་ལག་བསར་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ། 
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༥། ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་། ས་བཅད་དྲུག་པ། སྱི་སོན་རླེ་འདུན། ཤླེས་རྱིག་དཔར་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་གཞུང་མང་སྱིའྱི་དགླེ་
རར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ལ་བརྟླེན་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དགནོ་སླེ་ཚགོས་སྐྱྱིད་ཚང་མས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་ས་ོཇྱི་ཡདོ་འདྱི་གར་
གནང་ཐབས་བྱུང་ཚེ། སྱི་སླེར་གཉྱིས་ལ་དགླེ་མཚན་ཕན་རླབས་མྱི་ཡོང་སམ། ཞླེས་གསལ་བས། ལ་ོརྟག་པར་རླེ་བཞྱིན་ལས་
བསོམས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལས་བསོམས་སན་ཐོའ་ིནང་མོས་མཐུན་དང་འབོད་བསྐུལ་
རྱིམ་པ་ཞུས་ཡོད་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་མླེད་ཁ་གསལ་ཤླེས་རྟོགས་ཐུབ་མ་སོང་བས་དླེ་གའྱི་འབྲླེལ་ལས་
ནས་པར་སྐྲུན་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་། མགོགས་ཚད་ཀྱི་འགན་ལླེན། དླེ་མྱིན་དགླེ་མཚན་ཇྱི་ཡོད་སྐོར་སོགས་གཞུང་འབྲླེལ་ལྷན་ཁང་
ཁག་དང་། དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་སོགས་ལ་ཆླེད་བཅར་གྱིས་ང་ོསོད་ཁ་གསལ་དང་། ཁྱབ་བསགས། རླེ་སྐུལ་བཅས་དམྱིགས་བསལ་
ཞུས་ན་ལླེགས་གནས་སུ་མཐངོ་བ་བཅས། 
ལན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལས་བསོམས་སན་ཐོའ་ིནང་མོས་མཐུན་དང་འབོད་བསྐུལ་རྱིམ་པ་ཞུས་ཡོད་
པར་ད་བར་དམྱིགས་བསལ་དནོ་འབྲས་སོན་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང༌། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་དབུས་བུད་མླེད་ལྷན་ཚགོས་
གཉྱིས་ནས་སྔ་མོ་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཇྱི་ཡོད་ཤླེས་དཔར་ལ་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ཤླེས་རྱིག་དཔར་ཁང་དླེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རང་སྐྱོང་སླེ་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་བར་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་རང་མྱི་རང་ལས་ཀྱི་
འགན་ཁུར་ཐླེག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤླེས་རྱིག་དཔར་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་གཞུང་མང་སྱིའྱི་དགླེ་རར་དམྱིགས་ཏླེ་ཞབས་འདླེགས་ཞུ་ཁུལ་
ཡྱིན་ལགས་པས། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། དགོན་སླེ་ཁག ཚོགས་སྐྱྱིད་བཅས་ཚང་མས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་ས་ོཇྱི་ཡོད་
འདྱི་གར་གནང་ཐབས་བྱུང་ཚ།ེ འདྱི་གར་ཕན་རླབས་ཅྱི་ཆླེ་ཡོང་ངླེས་འདུག་པས་དླེ་ནས་ལམ་སནོ་བཀའ་སོབ་ཕླེབས་གསལ་ལྟར་
འདྱི་ལས་ནས་གཞུང་འབྲླེལ་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང། ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་ལ་ཆླེད་བཅར་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་གྱི་
སྤུས་ཚད་སོགས་ང་ོསདོ་ཁྱབ་བསགས་དང་། རླེ་སྐུལ་བཅས་ཞུ་དགོས་ཁག་སྔར་ལྷག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ག ས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་ཚགོས་པ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
(༢༠༡༨།༡།༡ ནས་ ༢༠༡༨།༡༢།༣༡) 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༢ཤནང་།ཤསླེལ་ཀབོ་སྔནོ་སབོ་དང་གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་སབོ་ཁགཤམོན་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་བདོ་
གཞྱིས་སྔནོ་སབོ་ཁག་ནྱི།ཤས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་ཚགོས་པའྱི་འབྲླེལ་མཐུད་པ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞླེས་མུས་དང་།ཤའབྲླེལ་མཐུད་པ་
མླེད་པའྱི་སྔནོ་སབོ་ཁག་ཇྱི་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་སབོ་ལམ་སནོ་གནས་ཡྱིག་བསྩལ་དནོ་བཞྱིན་སབོ་
གྲྭ་དླེ་དག་གྱི་ཉྱིན་རླེའྱི་བདླེ་སྡུག་གྱི་གཟྱིགས་སྐྱངོ་གནས་སྐབས་རྱིང་འབྲླེལ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྣམས་ཀྱིས་ཞརོ་ལས་སུ་
ཐུགས་འཁུར་བཞླེས་མུས་ཡྱིན་ནའང་།ཤརྱིམ་བཞྱིན་སབོ་ཁག་ཆླེ་གས་རྱིས་ལླེན་ཐུབ་མཚམས་སབོ་ཁག་ཆུང་རྱིགས་དླེ་ཁངོས་ཟླ་
སྱིལ་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་འཆར་ཡྱིན།ཤཞླེས་གསལ་བས།ཤད་ལྟ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་ཞོར་ལས་སུ་འགན་འཁུར་བཞྱིན་
པའྱི་སྔོན་སོབ་གངས་དང་།ཤས་གནས་གང་དང་གང་།ཤདླེ་དག་གྱི་ཉྱིན་རླེའྱི་བདླེ་སྡུག་ལ་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་སངས་ཇྱི་ཡྱིན།ཤདླེ ་
རྣམས་ཀྱི་སོབ་སངོ་ལ་འཐུས་ཤོར་མྱི་འག་ོབའྱི་འགན་ལླེན་ག་འདྲ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
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ལན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཞོར་ལས་སུ་འགན་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སྔོན་སོབ་གངས་དང་། ས་གནས་གང་དང་གང་ལ་
སོགས་པའྱི་སྐོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་ཐད། 
ཨང་། ས་གནས། སྔནོ་སབོ་

གངས། 
གཟྱིགས་སྐྱངོ་གནང་སངས་། 

༡ 
བསན་འཛནི་
སང་སྔནོ་སོབ། ༡ 

ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་ཉྱིན་མའོ་ིཞལ་ལག་དང་མ་བན་ག་ཕགོས་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་མྱིན་ཉྱིན་རླེའྱི་བླེད་སོ་དང་ཤླེས་ཡོན་ལྟ་སྐྱོང་ལ་
སོགས་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གནང་མུས་ཡྱིན། 

༢ མླེའ་ོསྔནོ་སབོ། ༡ 
ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་ཉྱིན་མའོ་ིཞལ་ལག་དང་མ་བན་ག་ཕགོས་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་མྱིན་ཉྱིན་རླེའྱི་བླེད་སོ་དང་ཤླེས་ཡོན་ལྟ་སྐྱོང་ལ་
སོགས་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གནང་མུས་ཡྱིན། 

༣ ཏླེ་ཛུ་སྔནོ་སབོ། ༡ 
ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་ཉྱིན་མའོ་ིཞལ་ལག་དང་མ་བན་ག་ཕགོས་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་མྱིན་ཉྱིན་རླེའྱི་བླེད་སོ་དང་ཤླེས་ཡོན་ལྟ་སྐྱོང་ལ་
སོགས་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གནང་མུས་ཡྱིན། 

༤ ཀ་སྦུག་སྔནོ་སབོ། ༡ ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་སངས་འཛིན་དང་རླེག་ཊར་ལས་ཁུངས་ནས་ཤླེས་
ཡོན་ཐགོ་རགོས་སྐྱརོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 

༥ རརོ་གྱིང་སྔནོ་
སོབ། ༡ ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་སངས་འཛིན་དང་རླེག་ཊར་ལས་ཁུངས་ནས་ཤླེས་

ཡོན་ཐགོ་རགོས་སྐྱརོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 

༦ ར་ཝང་ལ་སྔོན་
སོབ། ༡ 

ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་ཉྱིན་མའོ་ིཞལ་ལག་དང་མ་བན་ག་ཕགོས་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་མྱིན་ཉྱིན་རླེའྱི་བླེད་སོ་དང་ཤླེས་ཡོན་ལྟ་སྐྱོང་ལ་
སོགས་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གནང་མུས་ཡྱིན། 

༧ 
མན་སྤར་སྔནོ་
སོབ། ༡ 

ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་ཉྱིན་མའོ་ིཞལ་ལག་དང་མ་བན་ག་ཕགོས་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་མྱིན་ཉྱིན་རླེའྱི་བླེད་སོ་དང་ཤླེས་ཡོན་ལྟ་སྐྱོང་ལ་
སོགས་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གནང་མུས་ཡྱིན། 

༨ ཨ་ོརྱི་ས་སྔོན་
སོབ། ༡ 

ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་ཉྱིན་མའོ་ིཞལ་ལག་དང་མ་བན་ག་ཕགོས་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་མྱིན་ཉྱིན་རླེའྱི་བླེད་སོ་དང་ཤླེས་ཡོན་ལྟ་སྐྱོང་ལ་
སོགས་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གནང་མུས་ཡྱིན། 

༩ ག་ོཏྲན་གའུ་སྔནོ་
སོབ། ༡ ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་ཉྱིན་མའོ་ིཞལ་ལག་དང་མ་བན་ག་ཕགོས་ཀྱི་མཐུན་

འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་མྱིན་ཉྱིན་རླེའྱི་བླེད་སོ་དང་ཤླེས་ཡོན་ལྟ་སྐྱོང་ལ་
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སོགས་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གནང་མུས་ཡྱིན། 

༡༠ ཀ་ོལླེ་གལ་སྔོན་
སོབ། ༣ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སངས་འཛིན་སོགས་ཆ་

ཚང་གནང་གྱི་ཡོད། 

༡༡ ད་ོལན་ཇྱི་སྔནོ་
སོབ། ༢ 

ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་ཉྱིན་མའོ་ིཞལ་ལག་དང་མ་བན་ག་ཕགོས་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་མྱིན་ཉྱིན་རླེའྱི་བླེད་སོ་དང་ཤླེས་ཡོན་ལྟ་སྐྱོང་ལ་
སོགས་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གནང་མུས་ཡྱིན། 

༡༢ 
སྱིམ་ལ་སྔནོ་
སོབ། ༢ 

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སངས་འཛིན་སོགས་ཆ་
ཚང་གནང་གྱི་ཡོད། 

༢། ཤོག་གངས་ཤ༦ཤནང་།ཤས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་ཚགོས་པའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་གཏན་ཉྱིན་སབོ་ཁག་ཤ༡༡ཤདང་།ཤདབུས་བདོ་སབོ་
འཛནི་ཚགོས་ནས་རྱིས་ལླེན་ཟྱིན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གངོ་མའྱི་སབོ་ཁག་ཤ༨ཤགཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སབོ་གྲྭ་ཤ༥ཤགཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་སབོ་
ཁག་ཤ༩ཤསྔནོ་འག་ོསབོ་གྲྭ་ཤ༣༣ཤར་ས་བདོ་ཁྱྱིམ་ནས་རྱིས་ལླེན་གྲུབ་པའྱི་སླེལ་ཀབོ་དང་།ཤཧུན་སུར་ཁུལ་གྱི་སྔནོ་སབོ་གངས་ཤ༩ཤ
བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་སབོ་ཁག་ཤ༦༧ཤདང་།ཤསབོ་ཕྲུག་གངས་ཤ༣༢༦༦ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༦༠༧ཤབཅས་ཁྱནོ་བསམོས་དགླེ་སབོ་
གངས་བཞྱི་སངོ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡདོ།ཤཅླེས་དང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤ༡།ཤས་ཾབ་ོཊ་ཁྱབ་ཁངོས་སབོ་ཁག་གྱི་དགླེ་ལས་སབོ་ཕྲུག་
གངས་འབོར།ཤཞླེས་པའྱི་གཤམ་གྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་སོབ་ཁག་ཤ༡༡ཤལ་དགླེ་ལས་གངས་ཤ༢༢༤ཤདང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ
༡༢༦༥ ཡང་ཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤ༢།ཤབོད་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ནས་རྱིས་ལླེན་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཁག་གྱི་དགླེ་ལས་གངས་འབརོ།ཤ
ཞླེས་པའྱི་གཤམ་གྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་སོབ་ཁག་ཤ༢༥ཤལ་དགླེ་ལས་གངས་ཤ༣༧༤ཤདང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༣༥༤༡ཤབཅས་
གསལ་བ་ལྟར་ན།ཤཁྱོན་སོབ་ཁག་ཤ༣༦ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༤༨༠༦ དང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༥༩༨ཤབཅས་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་པས་གོང་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་གངས་འབོར་ཁག་ལ་ཧླེ་བག་ཆླེན་པ་ོཐོན་འདུག་པ་རྣམས་དོན་དངོས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་
དགསོ་རྒྱུ། 
ལན། ཤོག་གངས་དླེ་དག་ནང་གསལ་བའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གངས་འབོར་ལ་ཧླེ་བག་ཡོང་དོན་ནྱི། ཤོག་གངས་ ༦ པར་གསལ་བའྱི་
སོབ་ཁག་ ༦༧ ནྱི་སོབ་གྲྭ་ ༢༧ དང་སྔོན་སོབ་ ༤༠ བསོམས་པའྱི་ ༦༧ ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་གསལ་
བའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༡༡ ནྱི་སཾ་བ་ོཊའྱི་སོབ་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞུས་ཡོད་ཀང་དོན་ལ་སོབ་གྲྭ་ ༦ རྱིས་ཡོད་ཅྱིང་། ཤོག་གངས་ ༡༤ 
ནང་གསལ་བའྱི་སོབ་ཁག་ ༢༥ ནྱི་དབུས་བདོ་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ནས་རྱིས་བླངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༢༡ དང་སྔནོ་སབོ་ ༤ ཡྱིན། 
དླེའྱི་ནང་སྔོན་སོབ་ ༣༦ ཚུད་མླེད། མ་འོངས་གངས་ཐ་ོའགོད་ཕོགས་ལ་ཡྱིད་གཟབ་ཀྱིས་མག་ོརྙོག་འདྱི་འདྲ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཁས་
ལླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་དང་དགླེ་ལས་ཀྱི་གངས་འབོར་ནྱི་ཕླེབས་གསལ་ལྟར་རླེད་འདུག་པས་བསོམས་ནོར་ཤོར་འདུག་
ལགས། 
༣། ཤོག་གངས་ ༦ ནང་། ཁ༽ ས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཚན་པ་ས་ོསོས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠།ཤནང་ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས་
གཤམ་གསལ།ཤཞླེས་གསལ་བས།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཡྱིན་དགོས་འདུག 
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ལན། ཤོག་གངས་ ༦ ནང་ ཁ༽ ནྱི་ ༢༠༡༨ ལ་ག་ོདགོས་པ་ཕླེབས་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། ཡྱིག་འཇུག་སྐབས་མཛུབ་ནོར་ཤོར་
འདུག་པས་དགོངས་སླེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༤། ཤོག་གངས་ ༡༢ ནང་། ༣།ཤའཛིན་སྐྱོང་ཚན་པ་ནས་སཾ་བ་ོཊ་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་ཁག་ཆླེད་དགླེ་ལས་བསྐོ་
གཞག་བསྩལ་བ།ཤཞླེས་པའྱི་གཤམ་གྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་།ཤ༧།ཤསྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ཆླེད།ཤདགླེ་རྒན་ཤ༥ཤཞླེས་གསལ་བས།ཤདགླེ་རྒན་
ལྔ་པ་ོདླེས་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་དུ་ཕག་ལས་གང་དང་གང་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་དམ། 
ལན། ཤོག་གངས་ ༡༢ ནང་ ༣། པའྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ཆླེད་དགླེ་རྒན་ ༥ མྱིན་པ་ལས་བླེད་ ༥ ཡྱིན་པ་ནོར་
འཁྲུལ་ཤོར་འདུག་པར་དགངོས་སླེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༥། ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤག༽ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤསབོ་དུས་ཕྱི་ཟླ་ཤ༡༢ཤཚསེ་ཤ༣༡ཤབར་གྱི་ས་ཾབ་ོཊ་ཁྱབ་ཁངོས་མྱི་འབརོ།ཤ
ཞླེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག་ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤདང་ཤ༡༤ཤནང་གསལ་བའྱི་སོབ་ཁག་སོ་སོའ་ིདགླེ་ལས་དང་།ཤསོབ་ཕྲུག་བཅས་ཀྱི་
རླེའུ་མྱིག་གངས་འབོར་བསོམས་ཐ་ོདང་།ཤསོབ་ཁག་སོ་སོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་བ་ཁག་བཅས་མྱི་
མཐུན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་པ་རྣམས་ཟུར་འདནོ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
ཀ སྤོན་ཊ་གཏན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༤༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༨ཤནང་།ཤ༢༤༧ཤགསལ། 
ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༥༡ཤདང་། ཤོག་གངས་ཤ༡༨ཤནང་།ཤ༥༤ཤགསལ། 
ཁ། ཅནོ་ཏ་ར་གཏན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༥༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༥༥ཤནང་།ཤ༡༥༠ཤགསལ།ཤ
ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་རྒན་གངས་ཤ༢༣ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༥༤ཤནང་།ཤ༢༢ཤགསལ། 
ག དཔླེ་སོན་སོབ་གྲྭ་སླེང་ཤོད་གཉྱིས།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༤༢༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༨༨ཤནང་། 
༣༨༠ཤགསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༥༤ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༨༩ཤནང་།ཤ༥༨ཤགསལ། 
ང་། བདླེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༦༦ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༡༣ཤནང་།ཤ༣།ཤབདླེ་
སྐྱྱིད་གྱིང་སམ་བ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ་དང་ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་སྔནོ་འག་ོསབོ་གྲྭའྱི་གངས་འབརོ།ཤ༢༢།༡།༡༩ཤཞླེས་དང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༡༤ཤ
ནང་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༧༡ཤདང་།ཤཡང་།ཤཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་གངས་འབརོ།ཤ༢༢།༡།༢༠༡༩ཤཞླེས་པའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་
གངས་ཤ༡༤ཤགསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ ༢༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་འབོར་
༢༠།༡༢།༢༠༡༧ཤཞླེས་དང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༡༥ཤནང་། ༢༣ཤགསལ། 
ཅ། མ་ནཱ་ལྱི་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༥༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤༦ཤནང་།ཤ༥༦ཤགསལ།ཤ
ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤༦ཤནང་།ཤ༡༣ཤགསལ། 
ཆ། ཤྱི་ལོང་གཏན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༣ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༢༨ཤནང་།ཤ༡༨ཤགསལ།ཤ
ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༡༠ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༢༨།༡༢༩ཤནང་།ཤ༡༣ཤགསལ། 
ཇ། ཤླེས་རབ་དགའ་ཚལ་སབོ་གྱིང་། ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་། དགླེ་རྒན་གངས་ཤ༡༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༧༦ཤནང་།ཤཤླེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་དགླེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་གཤམ་གསལ། (༢༠༡༨།༢༠༡༩)ཤཞླེས་དང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༧༧ཤ
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ནང་།ཤདགླེ་རྒན་གངས་ཤ༡༧ཤགསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤལས་བླེད་གངས་ཤ༨ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༧༧ཤནང་།ཤལས་བླེད་ཐ་ོ
གཞུང་། ༢༠༡༨།༠༡།༠༡ ནས་༢༠༡༨།༡༢།༣༡)ཤཅླེས་པར་ལས་བླེད་གངས་ཤ༩ཤགསལ། 
ཉ། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༧༤ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༤༠ཤནང་།ཤ༥༡ཤགསལ། 
ཤོག་གངས་ཤ༡༣ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༤༠ཤནང་།ཤ༡༠ཤགསལ། 
ཏ། སྱིར་ཉྱིན་སབོ། ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༦༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༦༨ཤནང་།ཤ༦༥ཤགསལ། 
ཐ། མོན་གོ་གཏན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༤༢༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༥༩ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་
གངས་མྱི་གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༤༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༥༩ཤནང་།ཤ༣༨ཤགསལ། 
ད། སླེལ་ཀོབ་དབུས་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༧༨ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༧༢ཤནང་། (ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༡༢ཤཚསེ་ཤ༣༡ཤཉྱིན་མོ)ཤ༡༦༣ཤགསལ། 
ན། སྱི་ཝྱི་པྱི་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སྱི་ཝྱི་པྱི་ཉྱིན་སོབ།ཤཅླེས་དང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༠༥ཤནང་།ཤསླེལ་ཀོབ་བདླེ་
སར་གཏན་སོབ།ཤཅླེས་སླེ་ཚན་དང་པོའ་ིནང་ཉྱིན་སོབ་དང་།ཤཕྱི་མའྱི་ནང་གཏན་སོབ། ཅླེས་གསལ།ཤད་དུང་ཤོག་གངས་ཤ༢༠༥ཤ
ནང་།ཤསླེལ་ཀབོ་བདླེ་སར་གཏན་སབོ་ནྱི།ཤརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སླེལ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་བདོ་གཞྱིས་སུ་ཆགས་ཤྱིང་། ཤ
ཞླེས་གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༩༦ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༠༦ཤནང་།ཤ༡༥༢ཤགསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ
༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༢༡ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༠༦ཤནང་།ཤ༢༠ཤགསལ། 
པ། རོ་ལན་ཇྱི་ཉྱིན ་སོབ ། ཤོག ་གངས་ ༡༤  ནང་། སོབ ་ཕྲུག་གངས་ཤ༣༡༣ཤདང་།ཤཤོག ་གངས ་ཤ༡༨༧ཤནང་། 
(༢༠༡༨།༡༢།༢༠)ཤ༣༤༦ཤགསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༢༧ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༨༦ཤནང་ ། 
(༢༠།༡༢།༢༠༡༨) ༢༨ཤགསལ། ཕ། ཀོ་ལླེ་གལ་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༣༢༡ཤདང་།ཤཤོག་
གངས་ཤ༢༤༣ཤནང་།ཤ༢༢༠ཤགསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༢༠ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༤༣ཤནང་།ཤ༢༡ཤ
གསལ། 
བ། ས་ོན་ཌ་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༦༨ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༦༡ཤནང་།ཤ༡༦༥ཤགསལ།ཤ
ཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༢༡ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༦༠ཤནང་།ཤ༡༩ཤགསལ། 
མ། གུ་རུ་པུ་ར་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༣༠ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༢༣ཤནང་།ཤ༡༨༠ཤ
གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་རྒན་གངས་ཤ༡༨ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༢༣ཤནང་།ཤ༢༢ཤགསལ། 
ཙ། མླེའ་ོགཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༣༠༡ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༠༦།༣༠༧ཤནང་།ཤ
གཅྱིག སྔནོ་འག་ོསབོ་ཕྲུག་གྱི་གངས། ༩༠ དང་། གཉྱིས། གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་སབོ་ཕྲུག་གྱི་གངས། ༡༤༦ གསུམ། གཞྱི་རྱིམ་གངོ་
མའྱི་སབོ་ཕྲུག་གྱི་གངས། ༦༡ གསལ་བ་བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་ ༢༩༧ ཡྱིན་དགོས་འདུག གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་
འབོར་རླེའུ་མྱིག་ཞྱིབ་ཕྲ་ནང་གསལ་ཁྱོན་བསོམས་བུ་གངས་ ༨༠ དང་། བུ་མ་ོགངས་ ༦༦ ཡྱིན་དགོས་འདུག་ཀང་། བུ་ ༧༥ 
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དང་། བུ་མའོ་ིབསམོས་འབརོ་རླེའུ་མྱིག་སོང་པ་བཞག་འདུག ད་དུང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབརོ་ཁྱོན་བསམོས་ ༢༩༧ ཡྱིན་དགོས་
འདུག་ནའང་ ༡༩༧ བྲྱིས་འདུག 
ཚ། བསན་འཛིན་སང་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༦༠ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༩༢ཤ
ནང་།ཤ༢༢༩ཤགསལ། 
ཛ། ར་ཝང་ལ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༤༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༨༤ཤནང་།ཤ༥༥ཤ
གསལ། 
ཝ། ཏླེ་ཛུ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༨༥ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༣༥ཤནང་།ཤ༩༢ཤཡྱིན་
དགསོ་འདུག ཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༡༦ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༣༤ཤནང་།ཤ༡༨ཤགསལ། 
ཞཤ མནོ་ག་ོགཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༦༧ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༢༧༤ཤནང་།ཤ༡༨༡ཤ
གསལ། 
ཟ། མོན་ག་ོགཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༥༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༧༦ཤནང་།ཤ༧༧ཤ
གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༡༥ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༧༦ཤནང་།ཤ༩ཤགསལ།  ལས་བསོམས་ཤོག་
གངས་ ༡༤ ནང་། ༢། བདོ་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ནས་རྱིས་ལླེན་ཟྱིན་པའྱི་སབོ་ཁག་གྱི་དགླེ་སབོ་གངས་འབརོ། ཞླེས་པའྱི་རླེའུ་མྱིག་
ནང་གསལ། ཨང་ ༡༤ པ། མོན་ག་ོས་ཾབ་ོཊ་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། ཅླེས་པ་དང་། ཤོག་གངས་ ༣༧༥ ནང་། མོན་ག་ོས་ཾབ་ོཊ་ཡན་
ལག་ཉྱིན་སོབ། STS Mundgod (Primary) ཞླེས་པ་གཉྱིས་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་གོང་གསལ་སོབ་
ཕྲུག་དང་དགླེ་ལས་ཀྱི་གངས་འབརོ་བར་ཁྱད་རྣམས་བཀདོ་ཡདོ། 
འ། མན་གར་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༥༣ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༤༡༤ཤནང་།ཤ༥༡ཤ
གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༨ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༤༡༤ཤནང་།ཤ༩ཤགསལ། ཤོག་གངས་ ༤༡༤ ནང་། 
དགླེ་ལས་ཁྱོན་བསོམས། གངས་ ༩ ཕ་ོ ༣ མ་ོ ༦ ཁྱོན་བསོམས་ ༡༥ ཞླེས་བཀོད་འདུག་ཀང་། དངོས་ཡོད་ཕ་ོ ༣ དང་མ་ོ ༦ 
བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་ ༩ རང་རླེད་འདུག 
ཡ། ལ་ོསར་སྱིང་གཞྱི་འགོ་ཉྱིན་སབོ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༦༥ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༨༢ཤནང་།ཤ༦༨ཤ
གསལ། 
ར། མན་སྤར་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༥༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༤༠༧ཤནང་།ཤ༥༣ 
གསལ།ཤང༽ སབོ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཐ།ོ ཞླེས་པའྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་། རྒྱ་ཕྲུག་བུ། རྒྱ་ཕྲུག་བུ་མ།ོ ཞླེས་བྲྱིས་འདུག་ཀང་མ་འོངས་པར་
རྒྱ་གར་གྱི་ཕྲུ་གུའམ། ཡུལ་མྱི་ཞླེས་སབོ་ཁག་གཞན་དང་སྱི་མཚུངས་བྲྱིས་ན་ལླེགས་པར་མངནོ། 
ལ། ཨར་ལྱི་ཀུ་མར་རྱི་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་།ཤསོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༩༤ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༤༤ཤནང་།ཤ༦༤ཤ
གསལ། 
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ཤ ག་ོལ་ཐ་ལ་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༧༥ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༦༩ཤནང་།ཤ༣༣ཤགསལ།ཤ
ཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༩ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༦༩ཤནང་།ཤ༨ཤགསལ། 
ས། ཀླེ་ལཱཤ་པུ་ར་ཉྱིན་སོབ། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༡༠ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༥༦ཤནང་།ཤ༨༤ཤ
གསལ།ཤཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤནང་།ཤདགླེ་ལས་གངས་ཤ༡༢ཤདང་།ཤཤོག་གངས་ཤ༣༥༥ཤནང་།ཤ༡༠ཤགསལ་འདུག་པ་བཅས་མདརོ་ན་
ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སོབ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བསོམས་འབོར་རླེའུ་མྱིག་དང་། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིབསོམས་འབོར་མ་མཐུན་པ་ཆགས་པ་
ཁག་ལ་དུས་མཚམས་འཛིན་སངས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་རླེ་ཟུང་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཡོད་སྱིད་ཀང་། དོན་དངོས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་
ལས་བསོམས་ནང་གངས་ཐ་ོའགོད་སྐབས་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཀྱི་ཟྱིན་མཚམས་གང་ལ་འཇོག་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་
མླེད་པ་དང་། ཤླེས་རྱིག་དང་། ས་ཾབ་ོཊ་ལས་དབུས་གཉྱིས་ཀ་ནས་ལས་བསོམས་ནང་གངས་འབོར་མ་མཐུན་པ་ཆགས་པར་ད་ོ
སྣང་གནང་མླེད་བཟ་ོལྟ་བུ་མངོན་པས་མ་འོངས་པར་སོབ་ཁག་རྣམས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་དགླེ་ལས་བཅས་ཀྱི་གངས་འབོར་འགོད་
ཕགོས་སོགས་ལ་ལམ་སནོ་ཁ་གསལ་གྱིས་ར་འཛནི་ཞུ་འོས་པའྱི་ལས་བསམོས་འགོད་ཕགོས་དགསོ་རྒྱུ། 
ལན། ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དགླེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་བསོམས་འབོར་རླེའུ་མྱིག་དང་། སོབ་གྲྭ་སོ་
སོའ་ིབསོམས་འབོར་མ་མཐུན་པ་ཆགས་གཞྱི་གཙ་ོབ་ོནྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་ལ་ོརླེའྱི་གངས་འབོར་བསྡུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚསེ་དང་། 
ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཆླེད་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚེས་གཉྱིས་མྱི་འདྲ་བའྱི་རླེན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོབ་དུས་གཅྱིག་ནང་
གངས་འབོར་ཐླེངས་གཉྱིས་གཏོང་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད། དླེའྱི་རླེན་གྱིས་གངས་འབོར་ལ་མྱི་མཐུན་པ་ཆགས་ཡོད་
འདུག སད་ཕྱིན་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་ལ་ཁྱད་པར་མྱི་ཡོང་སད་ད་ལྟའྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱིས་རླེས་མའྱི་ལས་
བསོམས་ནང་གངས་འབོར་ཧླེ་བག་མླེད་པ་སན་གསན་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་དང་འབྲླེལ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོ་ལ་ཡང་ད་ོནན་གནང་དགོས་
ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༦། ཤོག་གངས་ ༡༥༢ ནང་། མ་ནཱ་ལྱི་སཾ་བ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ཐ། ཆོས་ཕོགས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལས་
རྱིམ། ༡། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ཀུན་བདླེ་གྱིང་རྟ་ཚག་རླེ་དྲུང་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག ཅླེས་དང་། ༢། སོབ་གྲྭའྱི་ལ་ོའཁོར་རླེད་འགན་
ཉྱིན་མརོ་ཀུན་བདླེ་གྱིང་རྟ་ཚག་རླེ་དྲུང་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ ཅླེས་དང་། ༣། ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༣ ཉྱིན་མླེལ་བཅ་ོལྔར་ཆགས་པའྱི་ཧྱི་མ་
ལ་ཡ་ནང་བསན་སབོ་གྲྭའྱི་བླ་ོཆླེན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག ཅླེས་གསལ་འདུག་པས། རྟ་ཚག་རླེ་དྲུང་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་། ལ་ོཆླེན་རྱིན་པ་ོཆླེ་
གཉྱིས་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོངས་གགས་ལ་སོང་། དག་ཆ་ནོར་དོན་མླེད་པ་ལྟ་བུ་མངོན་པས་མ་འོངས་པར་སྐད་ཡྱིག་གཞན་པའྱི་ས་
གདངས་ཇྱི་ལྟར་ཡང་འདྱི་རྱིགས་ལ་ནོར་ཐལ་མ་ཤོར་བ་དགསོ་རྒྱུ། 
ལན། ཁྱབ་ཁོངས་མ་ནཱ་ལྱི་ལས་བསམོས་ཁོངས་ཆོས་ཕགོས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་རྟ་ཚག་རླེ་དྲུང་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག་
དང་ལ་ོཆླེན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་གྱི་མཚན་ལ་དག་ནརོ་སོང་འདུག་པར་ཕྱི་འབྱུང་དླེ་རྱིགས་བསྐྱར་བཟློས་མྱི་ཡོང་སད་ཡྱིད་གཟབ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
༧། ཤོག་གངས་ ༢༧༤ ནང་། མོན་ག་ོས་ཾབ་ོཊ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ཁ། འགན་འཛིན་རྱིམ་བོན། 
སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཉྱིད་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བཞླེས་མ་གནང་གོང་ལ་འགན་འཛིན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བོན་ཡོད་ཚོད་
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འདུག་ནའང་། རྱིས་བཞླེས་གྲུབ་པའྱི་རླེས་འགན་འཛནི་ཟུར་པས་ཡྱིག་ཆ་ཡདོ་ད་ོཅགོ་བསྣམས་ཕླེབས་པར་སོང་དུས་གང་དང་
གང་ཞྱིག་གྱི་ཚ་ེའགན་འཛནི་སུ་དང་སུ་ཞྱིག་བནོ་མྱིན་གྱི་གསལ་ཁ་ཡླེ་ནས་མ་མཆྱིས། ལྷག་པར་སབོ་གྲྭ་རུ་ཡདོ་པའྱི་དགླེ་རྒན་
རྙྱིང་ཤསོ་དླེ་ཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༣ ལརོ་ལས་ཀར་ཞུགས་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག་པས་ཁངོ་ལ་ཡང་རྒྱུས་མངའ་དླེ་ཙམ་མྱི་འདུག ཅླེས་
གསལ་འདུག་པས། སྱིར་བཏང་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ནས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལླེན་སྐབས་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་རྱིས་སོད་ལླེན་ཞུ་ཕོགས་ཇྱི་
ཡྱིན་དང་། འདྱིར་གསལ་བའྱི་འགན་འཛིན་དླེས་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་རང་ཁྱྱིམ་མམ་ས་གནས་གང་དུ་ཁུར་སོང་བ་རླེད་དམ། ད་དུང་
བདོ་སབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བླངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་སྔ་མའྱི་འགན་འཛནི་རྣམས་མ་འཁདོ་
པ་མང་པ་ོའདུག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་འགན་འཛནི་ཟུར་པ་ས་ོསོས་ཁུར་སངོ་བ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་མ་ཤླེས། 
ལན། ཤོག་གངས་ ༢༧༤ ནང་གསལ་རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ནས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལླེན་ཞུས་པའྱི་སོབ་ཁག་ནང་
འགན་འཛནི་རྱིམ་བནོ་བྱུང་ཡདོ་པ་དངོས་བདླེན་ཡྱིན། ཡྱིནའང་སོབ་གྲྭ་རྱིས་སདོ་རྱིས་ལླེན་སྐབས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་དབུས་བདོ་
སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སོན་ལྟར་སྐབས་དླེའྱི་འགན་འཛིན་སོ་སོས་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་ཀར་
རྱིས་སོད་ཞུས་ཡོད་འདུག དླེར་བརྟླེན་འགན་འཛིན་རྱིམ་བོན་གྱི་མཚན་ཐ་ོཁ་གསལ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མླེད་སབས་འགན་འཛིན་
སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་འཁདོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ལྟར་ལགས། 
༨། ཤོག་གངས་ ༤༢༣ ནང་། ག་ོཏྲན་གའུ་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ། STS Gothangaon (Primary School) ༡། སབོ་གྲྭའྱི་
ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས། ཞླེས་པའྱི་ནང་། ག་ོཏྲན་གའུ་ཉྱིན་སབོ་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་གཉྱིས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཆགས་ཤྱིང་སྲུང་སྐྱབོ་
སད་རྒྱལ་ས་ོགཉྱིས་ཅན་གྱི་གང་རས་བསྐོར་ཡོད། ཅླེས་པ་ཙམ་ལས་སོབ་གྲྭ་དླེ་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སླེའམ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་སོགས་གང་དུ་ཆགས་ཡོད་མླེད་སྐོར་ཁ་གསལ་གང་ཡང་བཀོད་མྱི་འདུག  མཐར་ཤོག་གངས་ ༤༣༣ ནང་། ༡༧། 
གཟྱིགས་སྐརོ་དང་སྣླེ་ལླེན། ༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༧ ནང་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་འབུམ་
རམས་པ་བླ་ོབཟང་སླེང་གླེ་མཆོག་ས་གནས་སན་ར་ར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕླེབས་སྐབས་ཉྱིན་སོབ་ཏུ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་
སྐབས་དླེར་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བླང་དོར་བཀའ་སོབ་བརལ།(བསྩལ) ཞླེས་གསལ་བས། ག་ོཏྲན་གའུ་སོབ་གྲྭ་དླེ་ཉྱིད་སན་ར་ར་
ནོར་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པ་ཤླེས་རྟོགས་ཐུབ། མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འདྱི་རྱིགས་ཁ་གསལ་འགོད་
དགསོ་འདུག 
ལན། ཤོག་གངས་ ༤༢༣ ནང་ག་ོཏྲན་གའུ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་ནང་སོབ་གྲྭ་དླེ་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སླེའམ་བདོ་
མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སོགས་གང་དུ་ཆགས་ཡོད་མླེད་སྐོར་ཁ་གསལ་གང་ཡང་བཀོད་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་མ་འོངས་པར་ཕླེབས་
གསལ་ལྟར་སབོ་གྲྭའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་འདྱི་རྱིགས་ཁ་གསལ་འགདོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༩། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བླངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་རྣམས་སུ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་
ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། སོབ་སོང་གྱི་མཐུན་རླེན་རྒྱ་ཆླེར་སར་གནང་འདུག་པར་
ལླེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ཡང་སབོ་སོང་གོང་འཕླེལ་ཡངོ་ཐབས་དང་། དགླེ་ལས་ཀྱི་མཐུན་རླེན་སོགས་ཚུལ་བཞྱིན་ཡངོ་
ཐབས་ངླེས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་བཅས། 
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ལན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བླངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་རྣམས་སུ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་
ཚགོས་པ་ཐུན་མོང་ནས་ལ་ོཤས་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། སོབ་སོང་གྱི་མཐུན་རླེན་རྒྱ་ཆླེར་སར་བར་ལླེགས་གསོལ་གནང་བར་
འབྲླེལ་ཡོད་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སད་ཡང་མུ་མཐུད་བརྟུན་པ་ཆླེ་སྐྱླེད་ཐོག་ཞབས་འདླེབས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
ང་། བདོ་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སླེ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
(༢༠༡༨།༡།༡ ནས་ ༢༠༡༨།༡༢།༣༡) 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༦ ནང་། ར་སླེང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲླེལ་བའྱི་
བཟང་སདོ། ཅླེས་གསལ་བ་དང་། ཤོག་གངས་ ༢༢ ནང་། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འདྲླེས་པའྱི་བཟང་སོད། ཅླེས་དང་། ཡང་། ཤོག་
གངས་ ༢༥ ནང་། ༣། རླེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༼བོད་དགླེ་གཏམ་བཤད།༽ འདྱི་ལརོ་བདོ་དགླེ་རྣམས་ནས་སྔར་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟླེན་པའྱི་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པའྱི་སྒྲུང་དང་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་སོགས་གནང་ཡོད།  ཅླེས་གསལ་འདུག་
པས། ཕྱིན་ཆད་གངོ་གྱི་ཐ་སད་དླེ་རྱིགས་ལས་བསམོས་སྱི་བྱིངས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་འགདོ་ཐབས་བ་གལ་ཆླེ་བར་མཐངོ་། 
ལན། ཕླེབས་གསལ་ལྟར་ཕྱིན་ཆད་གངོ་གྱི་ཐ་སད་དླེ་རྱིགས་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་འགདོ་ཐབས་དམ་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༢། ཤོག་གངས་ ༣༣ ནང་། ད་སླེང་བོད་ཁྱྱིམ་ཁངོས། མ་ོརས་རལོ་བའྱི་བུ་ཕྲུག་ཞླེས་པའྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་། 

དཀའ་གནས། བུ། བུ་མ།ོ བསམོས། 
Adhesive (Fevicol) ༠ ༠ ༠ 
Inhaling Fevi Bond ༠ ༠ ༠ 
ཐ་མ་ཁ། ༣༢ ༠ ༣༢ 
Chewing Tobaco ༡༡ ༠ ༡༡ 
གཟྱི་སན། ༤ ༠ ༤ 
བསམོས། ༤༥།༤༧ ༠ ༤༥།༤༧ 

བཅས་གསལ་བས། མདརོ་ན། མཐའ་མའྱི་བསམོས་གངས་དླེ་ནརོ་འདུག་པར། ཕྱིན་ཆད་དླེ་རྱིགས་ལ་ཆླེ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར་དུ་མ་
སོང་བར་ཡྱིད་གཟབ་ད་ོནན་གནང་གལ་ཆླེ། གཞན་ཡང་དླེའྱི་གཤམ་འོག་ཏུ་སྱིག་སོད་ཐོག་ངལ་བ་འཕྲད་པའྱི་བུ་ཕྲུག ཅླེས་པའྱི་
རླེའུ་མྱིག་ནང་། རྐུ་མ་བརྒྱབ་པ་བུ་ ༧ བུ་མ་ོ ༢ ཞླེས་འཁདོ་འདུག་པས། རྐུ་མ་བརྒྱབ་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༩ དླེ་རྣམས་
ཀྱིས་རྒྱུ་དངོས་རྱིན་ཐང་ཇྱི་འདྲ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་དང་རྐུ་མ་བརྒྱབ་ཅླེས་པ་ཚད་འཛིན་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་བཞྱིན་ཡོད་
དམ། 
ལན། མ་ོརས་རལོ་བའྱི་བོད་ཕྲུག་གྱི་ཞླེས་པའྱི་རླེའུ་མྱིག་ནང་མཐའ་མའྱི་བསོམས་གངས་དངོས་བདླེན་འགོད་ནོར་ཤཤོར་འདུག་
པར་དགོངས་སླེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྐུ་མ་བརྒྱབ་ཅླེས་པ་ཚད་འཛིན་ནྱི། གཞན་གྱི་བདག་བཟུང་ཅ་ལག་ཁབ་སྐུད་ཚུན་མ་བྱིན་པར་
ལླེན་པ་ཞྱིག་ལ་གོ སོབ་ཕྲུག་དླེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་དངསོ་རྱིན་ཐང་ཇྱི་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཞླེས་པའྱི་ཐད། དངསོ་པ་ོནྱི་རང་མོས་ཀ་ོལྷམ་ནག་པ་ོ
དང་། ཨླེ་ཊྱི་ཨླེམ་བང་བུ་ (ATM) དང་གོན་གསོ་སགོས་ཡྱིན། 
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༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༥ ནང་། ར་ས་མླེག་གན་བོད་ཁྱྱིམ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ༢། སྔ་དྲོའ་ིའདུ་
འཛོམས་ལས་རྱིམ་གང་བས་གཤམ་གསལ། ཞླེས་པའྱི་ནང་། ༡། རླེས་གཟའ་ཟླ་བ། རླེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནམ་མྱིན་ལ་འཛིན་
(རྱིམ་)བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་སབོ་མ་རྣམས་ལ་དབྱིན་ཡྱིག་སྒྲུང་དླེབ་ཀླགོ་རལ་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་དང་འདྱི་ལ་ོགསར་གཏདོ་གཅྱིག་ནྱི་
སབོ་ཕྲུག་ཚང་མ་ལ་བོད་ཡྱིག་སྒྲུང་དླེབ་བཀླག་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་སད་ཡོད། དླེ་མྱིན་དཔླེ་དླེབ་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྒྲུང་གང་
བཀླགས་ཟྱིན་པ་དླེ་སབོ་མ་ཡངོས་ཀྱི་མདུན་སར་བཤད་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡང་བླེད་སད་ཡདོ། ཅླེས་གསལ་བས། གོང་འཁདོ་གནད་
དོན་དླེར་བསམ་ཞྱིབ་ད་ོནན་བས་ཚེ། འདྱི་ནྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་ང་ོབོར་མྱིན་པར་དླེ་ལས་ལྡོག་སླེ་བླ་ོཕམ་སྐྱླེ་ཡུལ་གྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་
གྱུར་འདུག་པར། ད་བར་བོད་པའྱི་ཤླེས་ཡོན་བསྱི་གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཚའོྱི་ནང་རང་རླེའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ཡྱིག་སྒྲུང་
དླེབ་བཀླག་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་སད་ཡོད་ཅླེས་པ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ང་ོབོར་འཛིན་པ་འདྱི་ནྱི་མ་འཚམས་པ་ཞྱིག་དང་། མ་འོངས་པར་དླེ་
རྱིགས་གསར་གཏོད་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱུན་གཏན་གྱི་སོབ་ཁྲྱིད་ཀྱི་བླེད་སོའ་ིནང་དགོས་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དླེ་དོན་དགོངས་
འཇགས་ཀྱིས་ལག་བསར་གནང་ཐབས་བ་གལ། 
ལན། ཕླེབས་གསལ་ལྟར་དངོས་འབྲླེལ་བོད་ཡྱིག་འབྲྱི་ཀློག་ནྱི་རྒྱུན་གཏན་དགླེ་སོབ་ཀྱི་བླེད་སོ་ཡྱིན་དགོས་པ་གོར་མ་ཆག 
འནོ་ཀང་ད་རླེས་འདྱི་བཞྱིན་གསར་གཏོད་ཡྱིན་ཞླེས་པའྱི་ག་ོབ་ནྱི། སྔ་དྲའོ་ིའདུ་འཛམོས་ལས་རྱིམ་ནང་རླེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནམ་ཡྱིན་
ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་བོད་ཡྱིག་བཀླག་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་སྔར་མླེད་གསར་དུ་ངོ་སོད་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དླེ་ལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ལགས། 
༤། ཤོག་གངས་ ༥༤ ནང་། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ༥། མཁས་དབང་གསུང་བཤད་ག་ོསྱིག བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕླེབས་སྐབས་སབོ་གྲྭའྱི་སབོ་ཕྲུག་དང་དགླེ་རྒན་བཅས་
ལ་ཤླེས་ཡོན་དང་འབྲླེལ་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་བཟང་སདོ་རྒྱུན་འཛནི་སགོས་ཀྱི་ཐགོ་གསུང་བཤད་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ།  དླེ་ཡང་
བདོ་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་བསམ་བསན་ཆསོ་སནོ་ལགས་དང་དགླེ་གཤླེས་བླ་ོབཟང་བསན་འཛནི་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ས་གནས་སུ་
འཚམས་གཟྱིགས་ཕླེབས་སྐབས་ཁྱྱིམ་སླེ་དགླེ་ལས་དང་སབོ་ཕྲུག་ཡངོས་ལ་ཤླེས་ཡནོ་དང་འབྲླེལ་བཟང་སདོ་སགོས་ཀྱི་ཐད་ལ་
ཡང་བླང་དརོ་བཀའ་སབོ་སྩལ། དླེ་བཞྱིན་མཁས་དབང་ཆླེན་མ་ོསབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་ནས་དགླེ་རྒན་རྣམས་ལ་ 
Education and Parenting Child ཞླེས་པའྱི་བརོད་གཞྱི་ཐོག་གོ་རྟོགས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ལ་དྭགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལྭར་ན་
གཙུག་ལག་སབོ་གའྱི་ཡན་ལག་སབོ་གྲྭ་ CIBS ནང་ཆ་ཤས་གནང་བར་ལླེན་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ཡདོ། ཅླེས་གསལ་བས། གོང་
འཁདོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་དངསོ་གང་ཡྱིན་ཤླེས་མྱི་འདུག་པས། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས་དང་སྱི་
འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་ལགས་ཡྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་སྱི་འཐུས་སོགས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་རྣམ་པའྱི་
མཚན་དང་དག་ནརོ་རྱིགས་ལ་སྔོན་ཚུད་ནས་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་གལ་མཐངོ་། 
ལན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐུ་ང་ོབསམ་གཏན་ཆོས་སོན་མཆོག་དང་སྐུ་ང་ོམཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་མཆོག་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་དང་དག་ནོར་ཤོར་བར་དགོངས་སླེལ་དང་སྦྲགས་སད་ཕྱིན་དླེ་རྱིགས་ལ་བསྐྱར་ཟློས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཡྱིད་གཟབ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
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༥། ཤོག་གངས་ ༧༤ ནང་། ལ་བང་ཧང་ལླེ་ཡན་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཁོངས། ༥། སོབ་དགླེའྱི་དུས་རྱིམ། བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་
ཡངོས་ཀྱི་ལམ་སནོ་དང་ཤླེས་ཡནོ་འཕླེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་གཞྱི་བཟུང་སབོ་དགླེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སུ་ལས་འགུལ་སྣ་
ཚགོས་སབོ་སནོ་ཡདོ་པ་གཞྱི་བཟུང་ཧང་ལླེ་བདོ་ཁྱྱིམ་ནས་ TDP,PGP,LAC ལས་རྱིམ་ཡངོས་རགོས་མཐར་སནོ་བས་ཡདོ་
པ་དང་། དླེའང་འདྱི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ཧང་ལླེ་གཞྱིས་སར་དུ་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་ཞྱིག་ཆླེད་མངགས་དུ་གཞྱིས་སར་གྱི་
ཞབས་རྱིམ་ཁག་སྒྲུབ་ཆླེད་དུ་ཕླེབས་འདུག་པས་གུས་མ་ོཆླེད་མངགས་སུ་བཅར་ནས་སོབ་དགླེ་རྣམས་ལ་རྱིགས་ལམ་སོབ་
འཁྲྱིད་བདུན་རླེ་ནང་ཉྱིན་གསུམ་འཆར་ཅན་གནང་རྒྱུའྱི་རླེ་འདུན་ཞུས་པ་བཞྱིན་འདྱི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༥ ནས་ ༨ བར་རྱིགས་ལམ་སབོ་
འཁྲྱིད་གནང་ཡདོ། དླེ་ཡང་དགླེ་རྒན་རྣམས་ལ་རྱིགས་ལམ་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་གང་ལླེགས་སྤླེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ཅླེས་གསལ་བས། 
སོབ་དགླེ་རྣམས་ལ་རྱིགས་ལམ་སོབ་འཁྲྱིད་བདུན་རླེ་ནང་ཉྱིན་གསུམ་འཆར་ཅན་ཞླེས་པ་དླེ་ནྱི་ཉྱིན་གང་པོར་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་
ཉྱིར་རླེར་ཚགོས་ཐླེངས་རླེ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་འཁདོ་ཐབས་བ་གལ། 
ལན། སོབ་དགླེ་རྣམས་ལ་རྱིགས་ལམ་སོབ་འཁྲྱིད་བདུན་ཕྲག་རླེ་ནང་ཉྱིན་གསུམ་འཆར་ཅན་ཞླེས་པ་ནྱི། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་
ནང་ཚགོས་ཐླེངས་གསུམ་ཡོད་པ་ཕྱི་དྲའོ་ིབར་གསླེང་འཛནི་གྲྭ་མླེད་པའྱི་དུས་ཚོད་སངོ་པ་ཆུ་ཚདོ་ ༤༌༣༠ ནས་ཚོུད་ ༥༌༣༠ བར་
ཚུདོ་གཅྱིག་རྱིང་སོབ་དགླེ་རྣམས་ལ་རྱིགས་ལམ་སོབ་འཁྲྱིད་གནང་བའྱི་ཚགོས་ཐླེངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
༦། ཤོག་གངས་ ༩༧ ནང་། སླེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱྱིམ་ལས་བསམོས་ཁངོས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལའོ་ིལ་ོའཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས། ཞླེས་
གསལ་བར། སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་བར་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཁ་གངས་དང་དུས་ཚིགས་རྱིམ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་རྣམས་ཁ་
གསལ་འཁོད་འདུག་པ་ལས། འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ། ༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ིནང་བསྐྱར་རྒྱུགས་གཏང་དགོས་པ་མང་པ་ོཡོད། ཅླེས་
འཁདོ་པ་ལས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཁ་གངས་དང་། བརྒྱ་ཆ་བཅས་པ་ཁ་གསལ་མ་བཀདོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་ལན་གསལ་དགོས་གལ། 
ལན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའྱི་ཁ་གངས་དང་བརྒྱ་ཆ་མ་བཀོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། 
འཛནི་རྱིམ་དགུ་པར་སབོ་གངས་ ༦༠ ཡོད་པ་ལས་བསྐྱར་རྒྱུགས་གཏང་དགོས་པ་སབོ་གངས་ ༣༦ བྱུང་ཡདོ་འདུག་ན། འཛནི་
གྲྭ་དགུ་པའྱི་རྒྱུགས་འབྲས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་བསྐྱར་དུ་ཐག་གཅདོ་གནང་རྒྱུ་བས་པ་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་འཛིན་གྲྭ་དམངས་ཀྱི་ཡྱིག་
ཚད་གྲུབ་འབྲས་མཉམ་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པའྱི་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་བཀོད་མླེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ལྟར་ལགས། མཐར་བསྐྱར་
རྒྱུགས་བཏང་བའྱི་འཛནི་རྱིམ་དགུ་པའྱི་ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབྲས་ནྱི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 

འཛནི་གྲྭ སབོ་གངས། རྒྱུགས་འཕྲདོ་
པ། 

རྒྱུགས་མ་འཕྲདོ་
པ། 

རྒྱུགས་འཕྲདོ་པའྱི་
བརྒྱ་ཆ། བཀག་ཉར། 

དགུ་པ། ༦༠ ༤༩ ༡༡ ༨༡་༦ ༡༡ 
༧། སྱི་སན་གྱི་བསམ་ཚུལ། རྱིགས་ལམ་དང་རྱིག་ལམ། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲླེལ་བའྱི་བཟང་སོད་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་
མ་བརྟླེན་པའྱི་བཟང་སོད་བཅས་པ་སོགས་ཕྱིན་ཆད་ལས་བསོམས་བཟ་ོསྐབས་ཐ་སད་གཅྱིག་གྱུར་ཐོག་བཀོད་ཐབས་བ་གལ། 
དཔླེར་ན། ཤོག་གངས་ ༣༢ ནང་། བམས་རླེ། དངལངས། རླེ་ཤྱིང་། ཞླེས་དང་། ཤོག་གངས་ ༣༣ ནང་། འཕན་འབྲས། ཤོག་
གངས་ ༣༥ ནང་། སྒྲུང་དླེབ། འདུན་སར། ཤོག་གངས་ ༤༦ ནང་། སོན་བཅོས། ཤོག་གངས་ ༥༤ ནང་། སྱིགས་འཛུགས། 
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སོབ་གའྱི། དགླེ་བཤླེས། ཤོག་གངས་ ༥༦ ནང་། སྔ་ོལྗང་ཚོཌ་པ། ཤོག་གངས་ ༧༡ ནང་། རྱིགས་ལམ་གྱི་སྐོར། ཤོག་གངས་ 
༧༤ ནང་། ལས་བསྐུལ། དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམ་པ། ཆར་ཅན། ཤོག་གངས་ ༨༤ ནང་། དང་སང་རོགས་སྐྱོར། ཤོག་གངས་ ༩༩ 
ནང་། ནད་གཞྱི་འཕོག་པའྱི་གངས། ཤོག་གངས་ ༡༩༧ ནང་། དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ། ཞླེས་སོགས་ལས་བསོམས་གོང་འགོ་
བར་གསུམ་ཕགོས་ཡོངས་ལ་དཔླེ་མཚནོ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་དག་ནརོ་དང་ཕྲད་སརོ་སངས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱིག་ནརོ་གང་མང་ཞྱིག་བྱུང་
འདུག་པར། རང་ཅག་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་མཆོག་གྱི་ཐོན་མྱིའྱི་མཛུབ་རྱིས་ལས།ཤཡྱི་གླེ་དག་སོམས་མཛེས་
གསུམ་ལས།ཤ།མ་དག་སྐྱླེས་བུ་སྱིང་མླེད་འདྲ།ཤཞླེས་ཡྱི་གླེ་ལ་དག་ཆ་མླེད་པ་ནྱི་སྱིང་མླེད་པའྱི་སྐྱླེས་བུ་དང་འདྲ་ཞླེས་པ་ལྟར། མ་
འངོས་པར་ལས་བསམོས་བཟ་ོབཀོད་གནང་སྐབས་དག་ཆ་དང་ཕྲད་ཀྱི་སོར་ཚུལ་བཅས་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ད་ོནན་དང་ཡྱིད་
གཟབ་གནང་ཐབས་དགསོ་གལ་བཅས། 
ལན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ནས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་། རྒྱལ་ཞླེན་ཚོར་ཤུགས་ཆླེན་པོས་ལྷག་བསམ་
དཀར་པོས་སྱི་སན་གྱི་དགོངས་འཆར་ཕླེབས་པར་དགའ་བསུ་དང་དང་ལླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། ར་སླེང་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་
བསམོས་དུས་ཐགོ་ཏུ་མ་འབོར་བས་ཞུ་དག་ཞྱིབ་ཚགས་མ་བྱུང་སབས་ཤོག་གངས་ ༢ ནས་ ༣༩ བར་གྱི་དག་ནོར་མང་པ་ོབྱུང་
ཡོད་འདུག དླེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བསོམས་ནྱི་ཤོག་གངས་ ༤༠ ནས་ ༩༧ བར་རླེད་འདུག་པས་ཇྱི་ལྟར་
ལམ་སོན་ཕླེབས་པ་ལྟར་དག་ཆ་སོགས་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ད་ོནན་དང་ཡྱིད་གཟབ་ཀྱིས་དག་བཅོས་བས་ཡོད་ཀང་ད་དུང་
ཡང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིག་ནརོ་བྱུང་ཡོད་འདུག་པས་དགངོས་སླེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཅ། མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
(༢༠༡༨།༡།༡ ནས་ ༢༠༡༨།༡༢།༣༡) 
༡། ལས་བསོམས་ཤོས་གངས་ཤ༤།༥ཤནང་། རྱིས་ལོའ་ིནང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བླེད་ཤ༣༥ཤདགོངས་ཞུ་དང་
རྒན་ཡོལ་གནང་འདུག་པ་དང་ལས་བླེད་གསར་ཞུགས་གངས་ཤ༡༩ཤལས་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་བདོ་ཁྱྱིམ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དནོ་ལ་
འཐུས་ཤོར་ཡངོ་གཞྱིར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་དང་།ཤསྱི་ཡོངས་མ་སུ་རྱིའྱི་ལས་བླེད་ཀྱི་གནས་སངས་སྐརོ་ཁ་གསལ་འགླེལ་བརདོ་
ཡོང་བ། 
ལན། འདྱི་ག་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ལས་བླེད་མང་བ་ཞྱིག་ལ་ོམཇུག་ཏུ་དགོངས་ཞུ་གནང་བས་དླེ་རླེས་གནས་སྐབས་སོབ་གྲྭ་
དགུན་དུས་གུང་སླེང་གཏོང་མུས་ལ་སོང༌། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལས་བླེད་ཚབ་གསར་བསྐ་ོགཞག་ཞུས་ཏླེ་ལས་དོན་
ཐགོ་འཐུས་ཤོར་ཡོང་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་མླེད་པ་དང༌། ཕྱི་ཟླ་ ༣ དང་ ༤ ནང་ལས་བླེད་གསར་བསྐ་ོཞུས་པ་གངས་ ༢༣ བྱུང་ཡོད། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བླེད་གནས་སངས་ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་ནང་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར་ཡྱིན། 
༢། ཤོག་གངས་ཤ༧ཤནང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་གནས་སངས་རླེའུ་མྱིག་ནང་བུ་དང་བུ་མོའ་ིསོད་ཁང་སོ་
སོར་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བུ་མོའ་ིསོད་ཁང་ནང་བུ་མོ་ཤ༧༩ཤཡོད་གནས་འཁོད་འདུག་ཀང་བུའྱི་སོད་ཁང་དུ་སོད་མཁན་གཅྱིག་ཀང་
གསལ་མྱི་འདུག་པས་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་དང་།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་བུའྱི་སོད་ཁང་སོང་པར་ལྷག་ནས་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་སོང་ཡོད་
མླེད་བཅས་ལ་ལན་འདླེབས་ཁ་གསལ་ཡོང་བ། 
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ལན། བུའྱི་སོད་ཁང་སངོ་པར་ལུས་མླེད། ཁྱྱིམ་ཚང་བཅུ་པའྱི་བུ་ཕྲུག་གངས་ ༢༨ བུའྱི་སདོ་ཁང་ནང་གནས་སྤསོ་བས་ཡོད། 
༣། ཤོག་ངསོ་ཤ༤ཤནང་། ལག་ཤླེས་སོབ་གཉླེར་ཁང་དུ་ལས་བླེད་ཤ༦ཤཟླེར་བ་ཞྱིག་དང་ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ཤ༧ ནང་། 
ལས་རྱིགས་སོབ་གཉླེར་ཁང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཤ༢༢ཤཞླེས་རླེའུ་མྱིག་ཟུར་དུ་བཏོན་ནས་བཀདོ་འདུག་པས་ལས་རྱིགས་སོབ་གཉླེར་ཁང་
དང་ལག་ཤླེས་སོབ་གཉླེར་ཁང་སོ་སོར་ཡོད་མླེད་དང་།ཤསོ་སོར་ཡོད་ཚ་ེལག་ཤླེས་སོབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་ལས་བླེད་ཤ༦ཤདླེས་ཕག་
ལས་ཇྱི་གནང་།ཤགལ་སྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་ཚ་ེགཞུང་འབྲླེལ་ལས་བསོམས་ནང་སད་ནས་མྱིང་འདྲ་མྱིན་འདྱི་རྱིགས་འགོད་ཐལ་མྱི་ཡོང་
བར་དམ་དནོ་གནང་གལ་མཐངོ་། 
ལན། གོང་འཁདོ་གཉྱིས་པ་ོདནོ་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཙམ་ཡྱིན་པས་སད་དླེ་ལྟར་འགོད་ཐལ་མྱི་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༤། ཤོག་གངས་ཤ༣༥ཤནང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༩༦ཤལོར་ལྡྱི་ལྱིར་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་མགནོ་ཁང་ཞྱིག་
ཡོད་འདུག་པར་ལས་བླེད་རྣམ་པ་ལྡྱི་ལྱིར་ཕླེབས་སྐབས་བཞུགས་ཞག་གནང་ས་ཡྱིན་སྐོར་ཙམ་ལས་མགོན་ཁང་འདྱིའྱི་ལོ་རླེའྱི་
བྱུང་སོང་བསད་གསུམ་གྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་གསལ་འཁོད་མྱི་འདུག་པས་སྱི་ཡོངས་མགོན་ཁང་འདྱིའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གནང་
ཕགོས་དང་ལྷག་པར་རྱིས་ལོའ་ིནང་མགོན་ཁང་གྱི་བྱུང་སོང་བསད་གསུམ་གྱི་སྐོར་བཅས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ངླེས་གནང་ཡོང་
བ། 
ལན། ལས་བསོམས་ནང་འཁོད་པ་བཞྱིན་མགོན་ཁང་དླེ་བཞྱིན་གཙ་ོབ་ོབོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་ལས་བླེད་ལྡྱི་ལྱིར་སན་ཁང་
བསླེན་གཏུགས་དང༌། ལས་བླེད་གཞུང་དནོ་ཕོགས་སྐྱོད། དླེ་བཞྱིན་རོགས་ཚགོས་དང་སྱིན་བདག་ཁག་ཕླེབས་སྐབས་བཞུགས་
ཞག་གནང་ཡུལ་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ནས་ཟླ་ ༡༢ བར་ཆུ་གོག་དང་། ཁང་ཁྲལ། གཞན་རྒྱུ་གོན་
བཅས་སངོ་སོར་ ༧,༠༦,༠༢༤ དང་། ཁང་ག་སགོས་ཡོང་འབབ་སོར་ ༢,༢༠,༧༠༠ བྱུང་ཡདོ་འདུག 
༥། ཤོག་གངས་ཤ༡༧ཤནང་། ཇ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤླེས་ག་ོརྟགོས་སྤླེལ་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
ཚུལ་འཁདོ་འདུག་པར་ཇ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་ག་ོདནོ་གསལ་བཤད་དང་། སྱི་ཡོངས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསམོས་ནང་ཡྱིག་ནརོ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག་པས་རླེས་སརོ་བདོ་ཡྱིག་ཐགོ་འཐུས་ཤོར་མླེད་པ་གནང་དགོས་སསོ་མླེད་ཁར།ཤབོད་
ཁྱྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་ཐོག་མར་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་མ་སོང་བར་རང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོང་
སོད་སྤླེལ་གསུམ་བླེད་སའྱི་བསྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འབྲླེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་སྔར་ལྷག་བཞླེས་དགོས་པ་
མཐངོ་། 
ལན། ཤོག་གངས་ ༧ ནང་ཇོ་མོ་འཁོད་པའྱི་ཇོ་དླེ་བཞྱིན་ཕོ་ཡྱིན། སྐབས་རླེ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཐླེབ་གཞོང་ (Keyboard) 
སྐྱནོ་ཤོར་བ་མ་ཤླེས་པར་ཕ་དླེ་བཞྱིན་ཇ་ལ་འགྱུར་འག་ོབའྱི་སྐྱནོ་གནད་ཡོང་བཞྱིན་འདུག་སབས་རླེས་སུ་ཕླེབས་གསལ་ལྟར་དམ་
དནོ་ཞུ་འཐུས་ཆགོ་པ་ཞུ། 
༦། འདྱི་ལོའ་ིམ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བསོམས་འགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ནང་དགླེ་རྒན་གྱི་གནས་བབས་ཐད་
གསལ་ཁ་མླེད་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་བས།ཤ༡ཤསྱི་ཡོངས་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སླེ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་དགླེ་རྒན་གྱི་གངས་
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འབོར།ཤ༢ཤདགླེ་རྒན་ས་ོསོའ་ིམཚན་དང་ཞབས་ལ།ོཤསབོ་ཚན་གང་གྱི་དགླེ་རྒན་ཡྱིན་མྱིན།ཤ༣ཤདམྱིགས་བསལ་བདོ་ཡྱིག་དགླེ་རྒན་
གྱི་གངས་འབརོ་བཅས་གོང་གསལ་དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་ཁག་ཤ༣ཤལ་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ལན་འདླེབས་ངླེས་གནང་ཡོང་བ། 
ལན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ནང་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་དགླེ་རྒན་གངས་ ༢༣ དང་། གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་དགླེ་
རྒན་གངས་ ༥༥ གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགླེ་རྒན་གངས་ ༣༥ སྔནོ་དགླེ་གངས་ ༡༥ བཅས་བསམོས་སོབ་དགླེ་གངས་ ༡༢༨ ཡོད། 
དླེ་དག་ནང་ནས་བོད་དགླེ་ཁྱོན་བསོམས་ ༢༠ ཡོད། དགླེ་རྒན་དླེ་དག་གྱི་མཚན་དང་ཞབས་ལོ། སོབ་ཚན་གང་གྱི་དགླེ་རྒན་ཡྱིན་
མྱིན་བཅས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིབ་ཕྲ་འདྱིར་འགོད་མ་དགོས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཐད་ཀར་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཐུགས་
རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ སྐུ་བཞུགས་གནང་རགོས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསླེང་
ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་
དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞག་པའྱི་སན་ཐ་ོསན་སོན་གནང་ཟྱིན་ནས། འདྱིའྱི་ལན་འདླེབས་དླེ་གནང་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ༧། ཤོག་གངས་ཤ༣༧ཤནང་། བཀའ་འབྲླེལ་ལྟར་སོབ་བཞླེས་ཞུས་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་
ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆླེད་དམྱིགས་བསལ་འཛིན་གྲྭ་ཆླེད་གཉླེར་གནང་བཞྱིན་པ། ཞླེས་གསལ་ཐད་འཛནི་གྲྭ་འདྱི་འག་ོབཙུགས་ནས་ལ་ོག་
ཚདོ་ཕྱིན་ཡོད་པ།ཤབཀའ་འབྲླེལ་གནང་ལམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་དང་དམྱིགས་བསལ་བསྡུ་བཞླེས་གནང་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར།ཤ
སོབ་ཕྲུག་འདྱི་རྱིགས་ནས་སོབ་ཡནོ་གནང་གྱི་ཡོད་མླེད་བཅས་ཀྱི་ཐད་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
ལན། དམྱིགས་བསལ་འཛིན་གྲྭ་དླེ་བཞྱིན་ཐོག་མར་ ༡༩༩༠ ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་ཚོའྱི་ཆླེད་བཙུགས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ལ་སྐབས་དླེར་ལོ་ཚད་དང་འཛིན་གྲྭ་འདྲ་མཚུངས་སུ་བསྐྱོད་ཐུབ་ཐབས་ཆླེད་ཨྱིན་ཡྱིག་མྱི་ཤླེས་པ་ཚོར་དམྱིགས་པ་ཡྱིན། 
དུས་དླེར་སྐབས་རླེ་དམྱིགས་བསལ་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་བཞྱི་བཙུགས་པ་ཡང་བྱུང་ཡོད། དླེ་རླེས་བོད་འབོར་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་
སབས་བོད་ཡྱིག་མྱི་ཤླེས་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་བོད་ཡྱིག་མྱི་ཤླེས་པའྱི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་དམྱིགས་བསལ་
འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་འཇུག་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་བཀའ་འབྲླེལ་ལོ་རླེར་ཕྲུག་གངས་བདུན་རླེ་སོབ་འཇུག་ཞུ་
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དགསོ་ཕླེབས་པའྱི་སླེང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧ ལོར་བདོ་ཁྱྱིམ་དྲུང་ཆླེའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་ཕྲུག་གངས་ལྔ་འཕར་མ་སོབ་བཞླེས་གནང་རྒྱུའྱི་
ཞལ་བཞླེས་གནང་བར་ར་འཛནི་གྱི་ལ་ོརླེར་ཕྲུག་གངས་བཅུ་གཉྱིས་སབོ་འཇུག་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད་པ་དང༌། སོབ་ཕྲུག་དླེ་རྣམས་ཉམ་
ཐག་ཁངོས་སོབ་ཡནོ་རྱིན་མླེད་ཐགོ་བསྡུ་བཞླེས་གནང་མུས་ཡྱིན། 
༨། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཇླེ་མང་དུ་སོང་ཚ་ེརང་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་བོད་སྐད་གཙང་མ་བསྐྱོན་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཇླེ་ཆླེར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་མླེད་ཀྱི་ལན་གསལ་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་ངླེས་གནང་ཡོང་བ། 
ལན། འདྱི་ག་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་གནད་དོན་དླེར་དམྱིགས་ནས་ལ་ོརླེར་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་གཉྱིས་ཁ་ོན་ལས་སོབ་
འཇུག་ཞུ་གྱི་མླེད་སབས་ཁོང་ཚོའྱི་གངས་འབོར་ཉུང་ཤས་ཙམ་ཡྱིན་སབས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་ག་བོད་ཁྱྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བོད་སྐད་
གཙང་མ་བསྐྱོན་རྒྱུར་འགལ་རླེན་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མླེད་ལ་ད་ལྟའྱི་གངས་འབོར་དླེར་སོར་གནས་ཐུབ་ཚ་ེསད་མར་ཡང་དཀའ་
ངལ་ཡོང་གཞྱི་མ་མཐངོ་། 
༩། ད་ལན་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སླེ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པས་སྔར་དང་མྱི་འདྲ་
བར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཟས་བཅུད་དང་།ཤའཕྲོད་བསླེན།ཤདམྱིགས་བསལ་ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བསབ་གཞྱི་
ཕག་བསར་གནང་བཞྱིན་པ་བཅས་གཟླེངས་སུ་ཐནོ་པའྱི་ཕག་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གནང་འདུག་པར་སྐུ་ང་ོདྲུང་ཆླེས་གཙསོ་འབྲླེལ་
ཡོད་ཡངོས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འསོ་སུ་མཐངོ་། 
ལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་བླ་མླེད་དུ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་རླེད། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་ཐླེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བལྟས་པ་
ཡྱིན། དངསོ་གནས་ཤླེས་ཡནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་གནང་དགོས་པའྱི་ཕག་ལས་གལ་ཆླེན་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་དླེ་འདྲ་མཐངོ་བྱུང། དླེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བོད་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་བས་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ་ཤླེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་མྱིང་དང་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཐནོ་བསད་འདུག ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ཁྱོན་བསོམས་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་གངས་ག་ཚོད་འདུགཤདླེའྱི་ནང་ལ་
བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་འདུགཤགངས་ཀ་དླེ་ངླེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤལས་བསོམས་ནང་གསལ་གྱི་མྱི་
འདུགཤདླེ་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། ད་ལྟ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆླེར་ཕླེད་ཀ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོང་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་
གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆླེན་དནོ་ཆླེན་ནང་བརྱིས་ནས། འདྱི་ཤཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲླེལ་མླེད་ཅྱིག་ར་བ་ཉྱིད་
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ནས་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སངས་འཛིན་དང་ཁྱབ་ཁོངས། གང་ལྟར་ཡང་། རོགས་རམ། དཔལ་
འབོར་ཁོ་ནའྱི་རོགས་པ་བླེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སངས་འཛིན་བླེད་ས་འགོ་ཡྱི་མླེད་
ནའང། ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་ཤླེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁངོས་དང་བྲལ་ཐབས་མླེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་ནས། མ་འོངས་པར་
བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཤླེས་ཡནོ་འདྱི་ས་བརྟན་དང་ཡུན་གནས། འཕླེལ་རྒྱས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་མ་འོངས་
པའྱི་སོན་ར་དླེ་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག 
 གཉྱིས་པ་དླེ་སྒྲུང་དླེབ་དླེ་འདྲ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཐགོ་ཡོད་པ་དླེབ་མྱི་འདྲ་བ་ ༡༤ ཞྱིག་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དླེ་
ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོམཐངོ་བྱུང། དླེ་དླེ་བཞྱིན་གྱི་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་ཆླེད་དུ་དླེབ་མྱི་འདྲ་བ་ ༣༦༦ ཡྱིན་ས་ཡོད། ཁྱོན་བསོམས་ཆྱིག་
ཁྲྱི་བཞྱི་སངོ་དྲུག་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞླེ་གངས་ཤྱིག་ཕ་མ་དླེ་ཚརོ་རྱིན་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བག་ོའགླེམས་བས་ཡོད་པ་དླེ་འདྲ་འཁོད་འདུག 
དླེ་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུགཤའདྱིའྱི་ནང་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ནས་བོད་སྐད་ནང་དུ་བསྒྱུར་
བའྱི་སྒྲུང་དླེབ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུགཤདླེའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་སལོ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་མཚོན་ཐུབ་པའྱི་སྒྲུང་དླེབ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རླེད་དམ། འདྱི་
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོའདུགཤའདྱིའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གསུང་རགོས་གནང། གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟླེར་ན། བྱིས་པའྱི་སྒྲུང་
ཡྱིན་ནའང་རླེད། རང་བྱུང་སྐྱླེས་ཁམས་དང་མཉམ་འབྲླེལ་གྱི་སྒྲུང། དཔླེར་ན། རྱི་ཆུ་ནགས་གསུམ་དང། རྩྭ་རྱི་ཏོག་དང་ཤྱིང་སོང་
ཡང་མྱི་ནང་བཞྱིན་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་དླེ་འདྲའྱི་བོད་པར་སྒྲུང་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་སྐྱླེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་སོགས་པར་
ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་པ་ཡོད་པའྱི་སྒྲུང་དླེ་འདྲ་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སླེམས་ཅན་ཉམ་ཆུང་ཆུང་རྱི་བོང་འདྲ་བོ་
དང་སླེམས་ཅན་གཡ་ོསྒྱུ་ཅན་ཝ་མ་ོའདྲ་བོ། གཏུམ་དྲག་ཅན་སང་ཀྱི་འདྲ་བ་ོདླེ་ཚ་ོམྱི་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དླེ་འདྲའྱི་རབ་
བཏགས་རང་བཞྱིན་གྱི་སྒྲུང་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། སྒྲུང་དླེ་ཚོའྱི་གང་མཚོན་གྱི་འདུགཤརང་བྱུང་ཁམས་དང་མྱིའྱི་འགོ་བ་མཉམ་
གནས་བ་རྒྱུ་ལ་རྒྱབ་ལྗོངས་དླེ་འདྲའྱི་ཤླེས་ཡོན་དང་རྱིག་ལམ་དླེ་འདྲ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མྱི་དང་འག་ོབ་སླེམས་ཅན་གཞན་གྱི་
བར་ལ་མཛའ་བརླེ་དང་འབྲླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྒྲུང་དླེ་འདྲ། དླེ་དླེ་བཞྱིན་གྱི་དག་འདུལ་གཉླེན་སྐྱོང་གྱི་སྒྲུང་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་
རླེད།། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འཛམ་གྱིང་ནང་སྒྲུང་མང་ཤོས་དང་སྒྲུང་ཡག་ཤོས། སྒྲུང་སན་ཤོས། སྣ་འཛམོས་ཤོས་འདྱི་བོད་པ་རླེད། བོད་ལ་
ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན་ཧམ་པ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། མ་སངས་ཀྱི་སྒྲུང། མཆྱིལ་བའྱི་སྒྲུང་། གླེ་སར་གྱི་
སྒྲུང་། ར་ོསྒྲུང་དླེ་ཚ་ོཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པའྱི་སྒྲུང་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟའྱི་སྒྲུང་དླེབ་དླེའྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་འགོད་ཐུབ་ཡོད་
པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་འགུལ་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་འགོད་ཐུབ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་
བྱུང། དླེ་དང་འབྲླེལ་ནས་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཟླེར་ན་མ་རླེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སབོ་གྲྭ་
ཕལ་ཆླེ་བ་ལ་གཞུང་འབྲླེལ་ངོས་ནས་ཕགོས་བསྐྱདོ་བས་ནས་འག་ོདུས། སྒྲུང་དླེབ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མཐོང་བྱུང་། རྒྱ་མྱིའྱི་ཤན་ཞུགས་
ཟླེར་ནའང་རླེད། ན་ཚ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་འགོས་ཀྱི་མླེད་འག་ོབསམས་པ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུགཤདླེ་
གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་རྒྱ་མྱིའྱི་ཁུང་ཙ་ིཟླེར་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་དུས་རབས་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔྱྱིད་ཀ་དང་སོན་ཁའྱི་རྒྱལ་
རབས་ཟླེར་བ་དླེའྱི་སྐབས་ལ་བྱུང་པའྱི་ཁུང་ཙ་ིཟླེར་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་སོབ་གས་ོབ་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོབ་གསོ་བ་དླེའྱི་མྱིང་དླེ་
འབྲླེལ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ས་ཆ་མང་ཆླེ་བ་ལ་ཁུང་ཙིའྱི་རྱིག་ལམ་ཟླེར་བ་དང་། ཁུང་ཙིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཟླེར་བ་དླེ་འདྲའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་
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ཤོག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། མ་འོངས་པར་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཕུགས་འདུན་མཚོན་ཐུབ་པའྱི་ལས་འགན་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད། བོད་
ནང་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་མྱིའྱི་སྒྲུང་དླེབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕླེད་ཀ་བོད་འསྒྱུར་བས་ནས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འདོད་འདུན་གྱི་ཕོགས་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ངས་མཐངོ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱིས་
བདླེ་སོད་བཏང་བཞྱིན་པ་བོད་ནས་བསྒྱུར་ཟླེར་ནའང་རླེད། རྒྱ་མྱི་ནས་བསྒྱུར་ཟླེར་ནའང་། དླེ་འདྲ་ཡྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་སྒྲུང་དླེབ་ཁ་
ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིས་ཀུང་གྱིས་རྱི་བ་ོསྤོས་པ་ལྟ་བུ། པ་ཅླེས་ཆུ་ཀུབ་ཟས་པ་ཟླེར་བ་འདྲ་བོ། དླེ་འདྲ་མང་པ་ོའདུག དཔླེར་ན། ཡྱིས་
ཀུང་གྱིས་རྱི་བ་ོསྤོས་ཟླེར་བ་འདྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་གྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་རླེད། མྱི་དླེ་བརོན་པ་ཆླེན་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཁོས་རྱི་བ་ོཞྱིག་ཉྱི་མྱིའྱི་
གྱིབ་ནག་ཡོལ་བའྱི་ཆླེད་དུ། ཁ་ོརང་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་རྱི་བ་ོདླེ་གནས་སྤསོ་བས་ནས། རྱི་བ་ོའདྱི་ཕར་བསྐྱལ་ཚར་སོང་ཟླེར་བའྱི་སྒྲུང་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སྒྲུང་དླེ་རྱིག་གནས་གསར་བརླེ་ཡྱི་སྐབས་ལ་མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་མཉམ་ལས་དླེའྱི་ནང་བླེད་སོད་
བཏང་ནས། ཡྱིས་ཀུང་གྱིས་རྱི་བ་ོསྤོས་པ་ཟླེར་བའྱི་རོམ་ཁ་བང་དླེ་བརྒྱབ་ནས། མྱི་མང་ལ་བཙན་གནོད་དང་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་ངལ་
རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་བས་པ་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་མཚ་ོསྔོན་ཀྱི་མཐ་ོཚད་ ༤༠༠༠།༥༠༠༠ ཙམ་ཡོད་བསད་པ། 
དབར་དགུན་སོན་མླེད་ཀྱི་ནང་ལ། སང་ལ་ས་གཞྱི་ཚང་མ་འཁྱགས་པ་ལྕགས་ནང་བཞྱིན་ཆགས་པའྱི་སྐབས་ལ། ས་བརོ རོ་
ལྷགོཤཆུའྱི་ཆུ་རྱི་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདྲ་བར་ོབཅུག་ནས། ས་མཁྲླེགས་པ་ོར་ོདླེ་འདྲ་བར་ོབཅུག་ནས། ཡྱིས་ཀུང་གྱིས་རྱི་བ་ོསྤོས་ཐུབ་པ་ལྟ་
བུ་ཁྱླེད་རང་ཚསོ་དགུན་ཁ་ཡྱི་ས་མཁྲླེགས་པ་ོར་ོམྱི་ཐུབ་པ་གང་ཡདོ་པ་རླེད་ཟླེར་ནས་དླེ་འདྲའྱི་ལས་འགུལ་བརམས་བཞག་པ། དླེ་
འདྲའྱི་སྐབས་ལ་བླེད་སོད་བཏང་བཞག་པ། བླེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་བཞག་པའྱི་སྒྲུང་དླེབ་ཀྱི་ནང་དོན་མཚོན་པ་དླེ་འདྲ་ད་ལྟ་བོད་
ནང་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཟློས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ། དླེ་ལས་ཀང་ཉླེན་ཁ་ཚ་བ་བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ན་ཚ་དླེ་འགོས་ཡོང་བ་འདྱི་ཡག་
པ་ོམཐངོ་གྱི་མྱི་འདུགཤདླེ་འདྲ་ཡོད་ན་ཤླེས་རྱིག་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་རད་གཅདོ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས། མ་འངོས་པར་ས་ོས་ོརང་གྱི་
སྐད་ཡྱིག་དང་སོལ་རྒྱུན། རྱིག་གཞུང་། བསན་བ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཡོད་བསད་པའྱི་སྒྲུང་དླེབ་དླེ་ཚ་ོསྔོག་འདླེམས་བས་ཏླེ་ཡྱིག་
ཐགོ་ལ་འབབ་ནས། དླེབ་གཟུགས་བཟ་ོནས། ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུའྱི་ལ་ོང་ོདང་འཚམ་པ་བས་ནས་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་པ་
ནང་ཁུལ་ཙམ་མ་ཟད་ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ། ཡང་ན་ང་རང་ཚ་ོདང་གོགས་འབྲླེལ་ཡོད་བསད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་
དག་དླེ་ཚོ་ལ། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་རྣམ་འགྱུར། འགོ་བ་མྱི་དང་རང་བྱུང་ཁམས་དླེ་བཞྱིན་སྐྱླེས་དངོས་སྣ་ཚོགས་པ་འཆམ་
མཐུན་མཉམ་ལས་ཡོང་བའྱི་བསབ་བ་དང་། ནང་དནོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་བསད་པ་དླེ་ཚ་ོང་རང་ཚ་ོཙམ་མ་ཟད། མྱི་རྱིགས་
གཞན་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དླེ་ནས་ད་ལྟ་ཆུ་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་ན་ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་གྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ཁག་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐོང་གྱི་ཡོད། དཔླེར་ན། ཉླེ་ཆར་ང་རང་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་འདྱི་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོ
ལྱི་ཡ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་པའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་དགླེ་རྒན་དང་། དླེའྱི་ལས་བླེད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
ཚོགས་ཆླེན་དླེ་འདྲ་ཚོགས་སོང། སྐབས་དླེ་དུས་ས་གནས་དླེའྱི་དགླེ་རྒན་ཆླེན་མ་ོདང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མཁས་པ་དླེ་འདྲའྱི་གཏམ་
བཤད་ནང་ལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སགོ་ར། མ་འོངས་པའྱི་རླེ་བ་འདྱི་ལ་ོཆུང་གྱི་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལ་ོཆུང་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚ་ོས་ོ
སོའ་ིསྐད་དང་ཡྱི་གླེ ཤླེས་ཡོན་དླེ་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་འགྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁྱླེད་རང་ཚོས་
ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་རླེད། ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཡདོ་ན་ཕྲུ་གུ་ལ་ོ ༢།༣ ནས་ལ་ོ ༡༦།༡༧ བར་ལ་ཤུགས་རྒྱག་མ་ཐུབ་ན་ལ་ོ 
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༡༨ ཡྱི་རླེས་ལ། ཁ་ོརང་ཚ་ོགང་ཟག་རླེ་རླེ་ལ་ཁྲྱིམས་ལུགས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་དང་འགན་དབང་རགས་ནས། སོ་སོའ་ི
མྱི་རྱིགས་དླེས་རང་མགོ་རང་ཐོན་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རླེད། ལོ་ ༡༨ ཚད་གཞྱི་ལ་ཕ་མ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་མྱི་
རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་འཐབ་རདོ་ལ་ཤླེས་ཡོན་གྱི་གནས་སངས་ལ་དཔག་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དླེ་ལ། འགན་འཁུར་བས་ནས་ཏགོ་ཙམ་མཁྲླེགས་པ་ོ
བས་ནས་ཕྱིན་ན་འག་ོབའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རླེད། ལ་ོ ༡༨ ཟྱིན་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ཁྱླེད་རང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིསྐད་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ལམ་
ཁ་དླེ་འགག་འག་ོཡྱི་རླེད། ཕྲུ་གུ་ས་ོསོས་འདྱིའྱི་བར་ལ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་འག་ོཐུབ་ན་མ་གཏགོས་དླེའྱི་རླེས་ལ་ཁག་པ་ོརླེད་གསུངས་ཀྱི་
འདུགཤདླེ་ཚ་ོདངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ཚད་དང་བདླེན་པའྱི་སྐད་ཆ་དླེ་འདྲ་ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་མཐོང་སོང། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གང་
བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་དླེ་ཚོར་ཤཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལམ་སོན་
དགསོ་ཀྱི་འདུགཤབཀདོ་ཁྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤསངས་འཛནི་དགོས་ཀྱི་འདུགཤདུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནས་ཚུལ་རྒྱུད་རྱིམ་བས་
ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཛ་དྲག་ནང་བཞྱིན་གྱི་འགན་འཁུར་མླེད་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཕགོས་གཅྱིག་ནས་རྒྱལ་ཁ་རགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕམ་ཁ་བྱུང་བ་འདྲ་བ་ོཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་
ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཡྱི་མྱི་འབོར་དླེ་ཕླེད་ཀ་ཕླེད་ཀ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕླེད་ཀ་དླེ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོད་ནའང་ཕླེད་ཀ་དླེ་
མར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མཐའ་མ་དླེར་ཀླད་ཀོར་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་བསོམས་དླེའྱི་ནང་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་བཀོད་མླེད་པ་དླེར་བླ་ོཕམ་བྱུང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོཤདླེ་གར་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ བར་ཤླེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤཤས་ཤྱིག་ལླེན་འདོད་བྱུང། ཐགོ་མ་དླེ་ལ་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟླེར་ན། 
ངས་འདྱི་ནས་བདོ་སྐད་གཙང་མ་དང་བོད་སྐད་དྭངས་མ་ཞྱིག་ཐགོ་ནས་ཀླགོ་ཡོང་དུས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསན་འཇོག་ནརོ་བསད་པ་
དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུགཤསྱིར་བཏང་ང་བོད་སྐད་ལ་བསླེས་ལྷད་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་བསླེས་ལྷད་ལ་དགའ་ཞླེན་ཡོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་
ཅྱིག་མྱིན། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འཕག་དགོས་རྒྱུ་རྟ་མ་འཕག་ནས། འཕག་མྱི་དགོས་པའྱི་ས་འཕག་སོད་མཁན་དླེ་འདྲ་
ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་གསན་འཇོག་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ངས་དླེ་སྔོན་གོས་ཚོགས་
རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་གང་བླངས་པ་ཆ་ཚང་སྱི་པ་རང་གྱི་ཕན་ཐོགས་དང་སྱི་པ་རང་གྱི་བདླེ་སྡུག་གྱི་དོན་དུ་ཆ་ཤས་བླངས་
ནས། ཐུབ་ཀང་མ་ཐུབ་ཀང་འབད་བརནོ་དང་ཀུན་སོང་གཙང་མ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལླེན་སདོ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཐགོ་མར་
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དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚསོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་ལླེན་རྒྱུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཉླེན་ཁ་
ཞྱིག་དང་འཐུས་ཤོར་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་མླེད་འག་ོབསམས་པའྱི་སླེམས་འཚབ་དླེ་འདྲ་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུགཤདམྱིགས་བསལ་དུ་ད་
ལོར་ཕག་སྦྲླེལ་ངླེད་གཉྱིས་ས་བགོས་ཕགོས་བསྐྱོད་ཀ་ོལྱི་གལ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འག་ོདུས། ཁ་ཤས་ཤྱིག་མཐངོ་བྱུང། ཕལ་ཆླེར་
ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་གྱི་རླེད་དྲན་གྱི་འདུགཤའདྱི་དངོས་གནས་ང་ཚསོ་གཞན་ནས་ཚུར་ལླེན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དླེ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་བླེད་མ་
ཐུབ་ནའང་དླེ་ལས་དམན་པ་ཞྱིག་འཐུས་ཤོར་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ངོ་གནོང་དགོས་པ་དང་སྤོབས་པ་ཞུམ་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རླེད། མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར། མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གནས་དང་མྱི་གནས། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚ་ོབུད་མླེད་ནུས་
སོབས་གོང་སྤླེལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ས་བརྟན་ཡྱིན་ནའང་རླེད། མདོར་ན་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ཆླེ་འབྲྱིང་ཆུང་
གསུམ། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བརྟླེན་ས་དང་རྟོགས་ས་འདྲ་པ་ོདླེ་གང་རླེད་ཟླེར་ན། མ་འོངས་པའྱི་བོད་རྱིགས་དང་མ་འོངས་པའྱི་བོད་
ཕྲུག་དླེ་ཚ་ོརླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་སོབ་གྲྭ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་འག་ོབ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་གྱིས་གོང་གུད་ཆླེན་པ་ོདང་བླ་ོཕམ་
ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དངོས་གནས་རླེད། སྱིར་བཏང་ངས་འདྱི་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཐ་སད་མ་འདང་བ་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དོན་སྱིང་ལས་ཀ་
ལས་དགསོ་རྒྱུ་དང་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་ཏོག་ཙམ་གཟབ་གཟབ་བླེད་དགསོ་པ་རླེད། དམྱིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་
ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དབུས་པའྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་དང་དགླེ་ལས་ཚང་མས་དླེའྱི་
ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་དབུ་གཡུག་ཙམ་གཡུག་ཙམ་
དང་གད་མ་ོཤོར་ཙམ་ཤོར་ཙམ་མ་བས་ནས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤླེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་ང་རང་ཚོས་རྱིག་པ་བསྱིམས་ནས་
དངོས་གནས་གང་ཐུབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དླེ་ནས་དཔླེ་
མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ས་བགོས་ཕགོས་བསྐྱོད་ཀ་ོལྱི་གལ་ལ་འག་ོདུས། ཀ་ོལྱི་གལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་དགླེ་རྒན་ ༡༩ ཙམ་ཞྱིག་ཆོད་གན་བས་ནས་བཞག་འདུགཤཆོད་གན་བཞག་པ་མ་ཟད་ཟླ་བ་ ༡༢ ཀྱི་ག་ཕོགས་ཡང་
རག་གྱི་མྱི་འདུགཤདང་པ་ོནས་ག་ཕགོས་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་དླེ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། རང་ལ་ཅྱི་ཡོད་ལག་པས་ཧ་ག་ོཡྱི་
རླེད། དླེ་ཚ་ོརབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཟླ་བ་ ༡༢ ག་ཕོགས་རག་པ་གཅྱིག་དང། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་གཏན་འཇགས་ཀྱི་དགླེ་རྒན་ཆགས་རྒྱུ་དང་དླེ་
ལྟར་མ་བྱུང་ན་ཟླ་བ་ ༡༢ ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། དགླེ་རྒན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ནང་མྱི་བུ་ཕྲུག་ཡོད་མཁན་ཡང་
ཡོད་པ་རླེད། ཚང་མ་གྲྭ་པ་གྲྭ་རང་དང་ཆོས་དགླེ་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་གྱི་མ་རླེད། འདྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ཟླ་ཕགོས་དླེ་ནང་མྱི་བུ་ཕྲུག་ལ་ཟླ་བ་ 
༡༢ ལ་འཚོ་གནས་ག་ཚོད་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། དླེ་འདྲ་བླེད་པ་ཡྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲན་བུའྱི་འཇོན་པ་ོདང་གྲུང་པོ། འགོ་ཐུབ་མཁན། 
ཤླེས་མཁན་གྱི་དགླེ་རྒན་ཡག་པ་ོདང་སྤུས་དག་པ་ོདླེ་ཚ་ོབརླག་འག་ོཡྱི་འདུག གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ལྷག་སོད་མཁན་དླེ་ཚ་ོལས་
མླེད་དུས། འདྱིས་ན་གཞོན་སབོ་ཕྲུག་ཚོར་སབོ་སངོ་སད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྲས་བུ་སྐྱླེས་དགསོ་དུས་སོབ་མ་དླེ་ཚ་ོམ་
འངོས་པར་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་རླེད་དམ། དགླེ་རྒན་སྤུས་དག་པ་ོག་ཚོད་བར་དུ་གནས་ཐུབ་ས་རླེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རབ་ཏུ་
བྱུང་ན་གཏན་འཇགས་དང་མ་བྱུང་ན་ཟླ་བ་ ༡༢ ཧྱིལ་པོར་སོབ་ཡོན་དླེ་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་
སངས་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་གྱི་རླེད་དྲན་གྱི་འདུགཤངས་ཁ་སང་མཐངོ་བ་དླེ་ཀ་ོལྱི་གལ་གྱི་ས་གནས་དླེ་རླེད། འདྱི་དཔླེ་མཚནོ་
ཙམ་ཡྱིན། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་འཁུར་དང་འགན་འཁུར། དླེ་སྔནོ་ལས་འཆར་གང་དང་གང་གནང་གྱི་ཡོད་མླེད། གནད་འགག་གང་
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ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཟླ་བ་ཡར་ངོའ་ིལྟར་འབད་བརནོ་ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་
ནས་གཉྱིས་པ་དླེར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ག་ས་ག་ལ་རླེད་འདུགཤཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་ཡྱི་གླེ་སོར་ཀློག་འབྲྱི་དླེབ། དོན་སྱིང་འདྱི་ཡྱིག་
རལ་ཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུ། དངོས་གནས་ཡྱིན་ན་བོད་ནས་ཡྱི་གླེ་ཀློག་དུས་དང་པ་ོཀ་ཁ་ག་ང་ཚང་མ་ཡག་པ་ོསོང་། དླེ་ནས་སོར་
ཀློག་བླེད། ཀྱི་ཀུ། དླེ་ནས་ཚགས་རླེ་བླེད། གང་གྱི་ཐུགས་བརླེ་ཉླེར་བཟུང་ནས། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་པའྱི་ཕྱིར། དླེ་ནས་གང་གྱི་
ཐུགས་བརླེ་ཉླེར་བཟུང་ནས། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་པའྱི་ཕྱིར། དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་སོན་མཛད་པ། གཽཽཽཽ་ཏམ་དླེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ་ོཞླེས་
རྱིམ་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་གོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད་པ། སྐད་ཚ་བོ་དླེ་འདྲ་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུགཤདླེ་དག་ཐམས་ཅད་
ཚད་ལྡན་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དླེང་དུས་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཡྱིན་དུས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། སྱིར་བཏང་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་དླེ་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཆླེ་ཆུང་མ་གཏོགས་ལོ་གང་ལ་གང་འཚམ་འཛིན་སྐྱོང་བླེད་མོང་ཡོད། 
ཕར་ལབ་རྒྱུ་དླེ་ལས་ས་པ་ོཡོད་པ་རླེད་དླེ་དངསོ་གནས་སྱིངས་ཆར་མར་བབས་ནས་ལས་ཀ་བླེད་དུས་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་
རླེད་དླེ། འནོ་ཀང་ད་ལྟའྱི་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དང་། མྱི་རྱིགས་དང་ར་དནོ། ང་རང་ཚོའྱི་སླེམས་པ་གནས་དང་
མ་གནས་ཀྱི་དོན་དག་ཅྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་དུས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་དང་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་རྱིག་པ་བསྱིམ་
དགསོ་ཀྱི་འདུགཤདླེའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་གང་བཞླེས་ཡདོ། དམྱིགས་བསལ་ཀ་ོལྱི་གལ་ལ་ག་རླེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་གསུམ་པ་འདྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འཛནི་ཁང། ཚོགས་ཁང། དགླེ་རྒན་རླེད་འདུགཤཀ་ོལྱི་གལ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་དླེ་ཧ་ཅང་
གྱི་སྐྱ་ོབ་ོའདུགཤདགླེ་རྒན་གྱི་བཞུགས་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སོབ་གྲྭ་ཚོགས་ས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཚོགས་ཁང་ཡྱིན་ནའང་དླེ་དག་
དངོས་གནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཐབས་སྐྱོ་བོ་འདུགཤའདྱི་ཚུར་བརྱིས་བླངས་ནས་བར་ལམ་ལ་ལྷོད་གཡླེང་ཞྱིག་ཤོར་འདུག་ལ། ཚུར་
བརྱིས་བླངས་ནས་ཡང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཀང་འཕྲད་འདུགཤདླེའྱི་ཐགོ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་
གང་ལ་གང་འཚམ་རོགས་པ་གནང་ཡོད་པ་དང་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི། སྱིར་བཏང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དླེ་ཁ་སང་མ་གཏོགས་
ངས་ང་ོཤླེས་ཀྱི་མླེད། ག་ོམོང་ཡང་མླེད། མྱི་ཧུར་པ་ོདང་མཛསེ་པ་ོའདྲ་པ།ོ གཅྱིག་འཇོན་ས་རླེད་བསམས་པ་ཞྱིག་འདུགཤས་གནས་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དང་པ་ོཁ་ོརང་མཇལ་ཡོང་དུས་དགོས་ཀྱི་མླེད་ཟླེར་བའྱི་སྐད་རྒྱག་སོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་འདུགཤབར་དུ་ཁ་ོརང་
གནས་སྤོས་མ་བླེད་རོགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཞྱིག་རླེད་འདུགཤཁ་སང་ཀོ་ལྱི་གལ་ལ་ཕླེབས་ནས་དླེ་ཙམ་ཕྱིན་མྱི་འདུག་སླེ། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་སྤོབས་པ་སྐྱླེས་སོད་ཀྱི་
འདུགཤས་གནས་འག་ོའཛིན་ཕླེབས་ནས་ས་དངོ་བྲུ་རྒྱུ། གང་ཆླེན་དང་ཕག་པ་མྱི་ཡོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོསྤླེལ་
སོང། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་འབུམ་སུམ་ཅུ་རག་པའྱི་འབད་བརོན་དླེ་འདྲ་གནང་སོང། ནམ་མཁའྱི་རྨ་བ་ལ་སོགས་པ་དླེ་འདྲ་ཁ་
སང་ཕག་སྦྲླེལ་སྐུ་ངོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དླེ་འདྲས་ཞྱིང་ཁ་བཏོག་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱི་འདུགཤདླེ་ལ་ང་ཚོར་
ཐབས་ཤླེས་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཡང་གནང་སོང། མ་འོངས་པ་ཡང་གནང་ས་རླེད་ཟླེར་ནས་སྤོབས་པ་སྐྱླེས་ནས་བསད་
འདུག ང་རང་གྱི་ཕར་ལྟ་དུས། དུ་བ་ལས་མླེར་ཤླེས་དང་། ཆུ་སྐྱར་ལས་ཆུར་ཤླེས་ལྟ། བང་ཆུབ་སླེམས་དཔལ་བླ་ོལྡན་གྱི། རྱིགས་
ནྱི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤླེ། ཁ་སང་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་མཉམ་དུ་འག་ོདུས་དླེ་འདྲའྱི་རྒྱུས་མངའ་ཡྱི་ཐགོ་ལ་ཡག་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་ས་རླེད་བསམས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཤླེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་



120 
 

དགངོས་པ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུགཤདངོས་གནས་ལབ་ཡོང་དུས་གཞན་པ་དླེ་ཚ་ོདངསོ་གནས་མ་རླེད་
ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། གལ་ཆླེ་དནོ་ཆླེ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། 

དླེ་ནས་བཞྱི་པ་དླེར། དགླེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སངོ། སྱིར་བཏང་དླེང་སང་ཟབ་སོང་མང་དྲགས་ནས་མག་ོསསོ་བསད་པ། 
དངོས་གནས་ང་ཡང་ཟབ་སོང་ནང་ལ་འཁྲྱིད་འགོ་སོང་བསམས་པ་དླེ་འདྲ་དྲན་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཉམས་མོང་མླེད་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཟབ་སོང་དླེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ག་ོསྐབས་སད་ན་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། དླེ་རྱིང་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་དགླེ་རྒན་དླེ་ཚོར་
ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུགཤཡུལ་དང་དུས་ལ་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་སམ། སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ཡུལ་དུས་ལ་བལྟས་ནས་དམ་ཆསོ་འདུལ་བ་མཛད་པ་རླེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་གནང་རྒྱུ་དླེ་
དག་ཡུལ་དུས་ལ་བསྟུས་ནས་ཟབ་སངོ་དླེ་སོད་དགོས་པ་རླེད་མ་གཏོགས་སྱིན་བདག་ཡོད་པ་ཙམ་དང་ག་ོསྐབས་རག་པ་ཙམ་གྱི་
སད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་མ་དླེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུགཤཁ་སང་ཁོང་རྣམ་པས་ཚོར་བ་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ང་
ཚོར་ལབ་ཀྱི་འདུགཤཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་ང་ཚ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་པ་ཡྱིན། ང་རང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ནུས་པ་མླེད་ནའང་འདྱི་དངོས་གནས་རླེད་འདུག་བསམས་པ་འདྲ་པ་ོངླེས་ཤླེས་རྙླེད་སོང། ངླེས་ཤླེས་རྙླེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་
རླེད། ང་ལའང་ངླེས་ཤླེས་རྙླེད་སོང། ངླེས་ཤླེས་རྙླེད་ནས་དངོས་གནས་སོབ་གྲྭ་དང་། འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་མ་
ཡྱིན་པར། གུང་སླེང་དང་བསྟུན་ནས་དགླེ་རྒན་གྱི་ཟབ་སོང་མ་སད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་དང་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ དླེ་ལ་ོརླེ་ལ་ོརླེར་འག་ོདགོས་པ་རླེད་མ་གཏོགས་ལ་ོཉྱིས་ལྡབ་དང་འཐལོ་པ་འདྲ་པ་ོཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རླེད། དླེ་འདྲ་མླེད་དུས་གུང་སླེང་སྐབས་སུ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་མ་ ༧།༨།༡༠ ཟླེར་ནས་འཛནི་གྲྭ་འཚགོས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་
སུ་དགླེ་རྒན་ལ་ཕགོས་ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ག་ོསྐབས་རག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གུང་སླེང་དང་མཉམ་དུ་རྟ་རྒྱུག་ཞོར་མླེ་ཏོག་འཐུ་ཞརོ་
ཟླེར་བ་ལྟར། ཁ་ཤས་ཤཤ་ཞླེན་དང་ལྷག་བསམ་མླེད་མཁན་དླེ་ཚོ་འགོ་སྱིད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོབ་མ་དླེ་ཚོར་འཐུས་ཤོར་
ཆླེན་པ་ོའག་ོཡྱི་འདུགཤསོབ་ཁྲྱིད་དླེ་ཆད་སོང་བ་ཡྱིན་ན་བསྐྱར་དུ་ལ་ོརླེས་མར་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། བསྐྱར་དུ་འཛིན་གྲྭ་རླེས་མ་
ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། འག་ོརྒྱུ་འག་ོཚར་བ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སངས་མ་རླེད། 
སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཕགོས་ཡངོས་ནས། ཁ་སང་འདྱི་དཔླེ་མཚོན་ཙམ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་
སྐབས་སུ་མ་ཡྱིན་པར། དུས་ཚོད་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་ཟབ་སོང་དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་དླེ། ཡུལ་དུས་ལ་བསྟུན་ནས་
གུང་སླེང་གྱི་སྐབས་སུ་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་འདུགཤས་ོས་ོངོས་ནས་ཀང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེའྱི་
ཐགོ་ལ་ངླེས་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞླེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དླེར་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རླེད། བལ་ཡུལ་
ལ་ཡདོ་པའྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་དླེ་ཚརོ་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ ཐནོ། བལ་ཡུལ་ས་གནས་རང་གྱི་ཡག་ན་སྡུག་ནའང་ལུང་པ་དླེ་
ལ་གང་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དླེ་ཚར་སོང་ན། དླེ་ནས་རྒྱ་གར་ལུང་པ་ལ་ཡར་ཡོང་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་ལུང་པ་ནང་ལས་ཀ་བཙལ་རྒྱུ། 
སན་ཁང་རྱིགས་ལ་སོགས་པའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་ཆ་རླེན་ར་བ་ནས་མླེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆླེན་པ་ོའཕྲད་སོད་ཀྱི་
འདུགཤའདྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་ཐབས་ཤླེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་
ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་མ་གཏོགས། ཁ་ོཚོར་ RC མླེད་པ་ Aadhaar card མླེད་པ། རྒྱ་གར་ལུང་པར་ཡོང་ན་ལས་ཀ་མ་རག་པ་
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དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་རྒྱུ། ཁ་ོརང་ཚསོ་ལ་ོབཅུ་ཕྲག་རྱིང་སོབ་སངོ་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དླེ་དངསོ་གནས་བླ་ོཕམ་དགོས་
པ། མཐའ་མ་དླེར་བདླེ་སྐྱྱིད་མླེད་ནས་གོང་གསླེབ་ལ་ལྷག་བསད་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུགཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ངས་དླེ་རྱིང་སྐར་མ་ཁ་བསྐོང་
དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་སངོ། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐར་མ་གསུམ་ལས་ལྷག་ཕལ་ཆླེར་ཞུས་མ་མོང། དགངོས་དགཤཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་པངྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོནས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་དང་། ཤླེས་ཡོན་སྤླེལ་
རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་ཐོག་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་དང་པ་ོདླེ། ང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལ་ོསོན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་བོད་པའྱི་ཚོགས་སླེ་ཡོད་ས་ཁག་ནང་ལ། 
ང་ཚའོྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ལྟ་སྐྱངོ་འགོ་ལ་ཡོད་པ་དང་མླེད་པ་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་
ལ་ག་ོསྱིག་གནང་བ་འདྱི་ལ་ང་ཚསོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ཞླེས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་ཡོད་པ་དླེ། གཟའ་མཇུག་
སོབ་གྲྭ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕྲུ་གུ་གངས་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་མླེད་བཀའ་གནང་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སོབ་ལ་ོསོན་པ་གངས་
ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་མླེད། ངས་ད་ལྟ་ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཤཤླེས་རྱིག་
གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་ཐད་ཀར་མླེད་སབས། ལས་བསོམས་དང་དླེ་འདྲའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཤླེས་པའྱི་ལམ་འདྱི་མླེད་པས། གངས་ཀ་
ཏག་ཏག་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་རད་གཅོད་གཏོང་ཆོག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གསུངས་པ་
བཞྱིན་རླེད། ང་ཚ་ོའདས་པའྱི་ལ་ོ ༣༠ ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད། ང་ཚརོ་གདངོ་ལླེན་གནང་དགསོ་པ་གསར་པ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ལ་བདོ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕར་ཕླེབས་པ་དང་། དླེ་མཉམ་དུ་བུ་ཕྲུག་མང་པ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་འཚར་ལོངས་
བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སྐྱོད་དགོས་པ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སོབ་ཁྲྱིད་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ག་ོ
སྐབས་དང་མཐུན་འགྱུར། ཁོར་ཡུག་བཅས་མླེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ང་ཚ་ོཤླེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཤླེས་རྟགོས་ཡོད་ལ་སླེམས་འཚབ་ཀང་ཡོད། དླེ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུང་ངསོ་ནས་ཐད་ཀར་སངས་འཛནི་
དླེ་འདྲ་མླེད་པས། གཙ་ོབ་ོསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་པ་ཚསོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་དནོ་གཅོད་རྣམས་དང་འབྲླེལ་
བ་ཞུས་ཏླེ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ག་རླེ་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྤླེལ་
ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱླེན་གསལ་ལྟར། དཔླེར་ན། ན་ནྱིང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ཁང་
ཟུང་འབྲླེལ་ཐགོ་ནས། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་དགླེ་རྒན་གནང་བཞྱིན་པ། མྱི་ནླེ་ས་ོཊ་ Minnesota 
དང་ནྱིའུ་ཡོག New york གྱི་དགླེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་རླུང་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་གསན་ཡོད་
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ཀྱི་རླེད། ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༢ དང་ ༣ ལ་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མཉམ་འབྲླེལ་ཐོག་
ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་ཚོགས་ཆླེན་ཐླེངས་དང་པ་ོའདྱི་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་གནད་དོན་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོགཅྱིག་ག་རླེ་བྱུང་ཡདོ་ཅླེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཡདོ་པའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་
བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་གཏན་འབླེབས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེར་བརྟླེན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཡདོ་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོར་དཔལ་འབོར་གྱི་རགོས་སྐྱརོ་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་མླེད་ཀང་། ཤླེས་ཡནོ་ཐགོ་ནས་
མཐུན་འགྱུར་དླེ་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཚོགས་ཆླེན་དླེར་བང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རབོ། ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་བཅས་ཀྱི་
སྐུ་ཚབ་ཕླེབས་ཏླེ། ཚོགས་ཆླེན་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པ་ོཐོན་སོང་བསམ་པའྱི་གདླེང་ཚོད་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་དླེ། ཟླ་བ་མང་པ་ོགོང་ནས་བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་གྱི་རགས་ཟྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་གྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་བཏང་བ་དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་ཚུད་ནས་དགོངས་ཚུལ་དགོངས་འཆར་བསྡུ་རུབ་ཞུས་ནས་
ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཏླེ། མཐའ་མར་ཚོགས་ཆླེན་ཐོག་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པས་མཚོན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་སྐད་
ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གོང་འཕླེལ་གཏོང་ཆླེད། ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀའ་གཉྱིས་པ་བྱིས་
སྒྲུང་གྱི་སྐོར་ལ་རླེད། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ཚོར་གྱི་ཡོད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་སོབ་གསོ་འབུལ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཡག་ཤོས་འདྱི་བྱིས་
སྒྲུང་ཆགས་ཀྱི་རླེད། སྱིར་བཏང་བྱིས་སྒྲུང་འདྱི་སོབ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་སབས། 
དམྱིགས་བསལ་བྱིས་སྒྲུང་གྱི་རྱིགས་འདྱི་ཚ་ོགང་མང་དགོས་པ་དང་། དླེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་དང་སྐྱླེས་དངསོ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་
ལ་ང་ོསོད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་བསབ་བ་བཟང་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་སྒྲུང་བརྒྱུད་ནས་སོབ་གས་ོགནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤླེས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སབས། ང་ཚསོ་སྒྲུང་དླེབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སན་གགས་ཡོད་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་དང་། 
མྱི་རྱིགས་གཞན་དག་གྱི་ཚད་འཛིན་སའྱི་བྱིས་སྒྲུང་འདྱི་ཚ་ོགོ་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐོང་བས། ང་ཚོས་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་བོད་བསྒྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་ནས་ང་ཚོས་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ནང་དོན་ལྡན་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་ལོ་རླེ་ལ་ལྔ་ལྔ་
གསར་རམོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ང་རང་ཚའོྱི་བཀླག་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཆ་སྐད་ཡྱིག་གཞན་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་
སབས། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ནས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སྒྲུང་དླེབ་ནང་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཤན་ཞུགས་པའྱི་ནང་དོན་ཡོད་པ་དླེ་འདྲ་སྐོར་ལ་བཀའ་
གནང་སངོ་། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བྱིས་པ་ཚརོ་སོབ་གས་ོསདོ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཡག་ཤོས་འདྱི་སྒྲུང་དླེབ་ཆགས་ཡོད་སབས། དླེ་
བརྒྱུད་ནས་སོབ་གསོ་སྤླེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ས་ོསོའ་ིམྱི་རྱིགས་སྐོར་ལ་ང་ོསོད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་ང་ོསོད་
གནང་ཐུབ་པས། ང་ཚོས་བྱིས་སྒྲུང་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་མྱིན་རོམ་བརྒྱབ་ནའང་རླེད། ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཚད་འཛནི་ས་ང་རང་ཚའོྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང་། མཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སདོ། དླེ་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དམྱིགས་
ནས་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དང་། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚ་ོས་ོས་ོརང་གྱིས་མྱི་རྱིགས་སྐོར་ལ་ང་ོསདོ་མང་ཙམ་ཡོང་
རྒྱུ་དང་། དླེབ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། འགུལ་བརྙན་དླེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་འདུག་གསུངས་སོང་། ངས་སྔོན་ལ་ཞུས་པ་
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བཞྱིན། ང་ཚ་ོཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ཆླེན་པ་ོདླེ་
འདྲ་གནང་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུགཤང་ཚོ་ཡྱིན་ན་ལོ་གཅྱིག་ལ་གསར་རོམ་སོང་ཕྲག་གཅྱིག་དླེ་འདྲ་གདོན་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་མྱི་ཆ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་རམ་དགོས་ཀྱི་འདུག་པས། དླེ་འདྲའྱི་ཐད་ནས་
འདོད་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་འདུག་ཀང་། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་དཔླེ་
དླེབ་དང་སྒྲུང་དླེབ་གང་མང་མང་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་ཐགོ་ལ་སྒྲུང་རོམ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་འཇུག་
སྐྱོང་བ་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་གཅྱིག་དླེ་བཀའ་འདྲྱི་ཡྱིན་མྱིན་ཤླེས་མ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་བཞུགས་གནས་ལ་མཁས་དབང་གཅྱིག་གྱིས། ན་ཆུང་བྱིས་པའྱི་དུས་ཀྱི་སོབ་གས་ོགལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། དངོས་
གནས་བྱིས་པ་འདྱི་ཚ་ོང་རང་ཚ་ོམྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོག་ར་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག རྱིག་གཞུང་
ས་བརྟན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། རྨང་གཞྱི་འདྱིང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སོབ་གསོ་གནང་དགོས་པའྱི་ལས་འཆར་རྱིགས་འདྱི་ཚ་ོགལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོ
ཡྱིན་པའྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་སངོ་། དླེ་ག་རང་རླེད། ངས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐགོ་ནས་
ཡྱིན་ནའང་། དླེ་ག་རང་ངོས་འཛནི་གནང་གྱི་ཡོད་ལ། ང་ཚོས་ལས་འཆར་རྱིགས་ཆ་ཚང་སྤླེལ་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་བླངས་པའྱི་
ཁོངས་ཀ་ོལྱི་གལ་སོབ་གྲྭ་འདྱི་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་ཀ་ོལྱི་གལ་དཔླེ་སར་སོང་། ས་
གནས་གཞན་ལའང་ཕླེབས་ཡོད་ཤག་རླེད། ཀ་ོལླེ་གལ་གྱི་གནས་སངས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་འདུག ང་
ཚ་ོཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ག་རླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། སྔོན་མ་བོད་སོབ་འཛིན་ཁོངས་ནས་ཚུར་རྱིས་ལླེན་པའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་དང་། བླངས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་ང་ཚོར་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་བཞྱིན། ཕ་གྱིར་འབྲས་བུ་ཞྱིག་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སབས། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་དགླེ་རྒན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་དགླེ་རྒན་བཀོད་སྱིག་གནང་རྒྱུ་ཙམ་མྱིན་པར། ཕྱིའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ། དགླེ་རྒན་ཚོའྱི་ཆླེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ཚང་མ་ལ་སྤླེལ་བ་
ནང་བཞྱིན་ཀ་ོལླེ་གལ་གྱི་ལས་བླེད་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཕ་གྱིར་ཕྱིའྱི་མཐུན་རླེན་ཆ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ཚགོས་ཁང་དང་། འཛནི་ཁང་། ལས་ཤག་དླེ་འདྲ་ཡག་པ་ོ
མླེད་པའྱི་གནས་སངས་སྐོར་ལ་གསུང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཀོ་ལླེ་གལ་སོབ་གྲྭ་ལ་སླེབ་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འགོ་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད། དླེར་བརྟླེན་འཛནི་ཁང་དང་། སོབ་ཁང་། ལས་ཤག་སགོས་ག་འདྲ་ཡདོ་མླེད་ཚདོ་དཔག་བས་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཞུ་ས་ཡྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་
ན་འདྲ། ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛནི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དགོས་ནའང་ཞུ་དགོས་པ་རླེད། ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྟག་པར་ང་ཚསོ་
སབོ་ཀྱི་མླེད་སབས། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་འདྱི་ཚ་ོཡར་ཞུ་སའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཚ་ོཡར་
ཞུ་བར་ཕླེབས་ན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བསམ་བླ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད། ལས་གཞྱི་དླེ་འདྲ་མང་པ་ོསླེབ་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་གཅྱིག་འཕྲ་ོ
བརླག་འག་ོའདུག འདྱི་ཅྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག གསང་སོད་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲ་བསླེབས་པ་དང་ང་
ཚོས་ལས་འཆར་ཆུང་ཆུང་བཟོས་ནས་སྱིན་བདག་སླེར་དང་། ཚོགས་པ་དླེ་འདྲ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས་ཐབས་ཤླེས་བླེད་ཀྱི་
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ཡོད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་དླེ་འདྲ་དངོས་གནས་ཡོད་ན་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགན་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་
འདུག་པས་ཞུས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཚད་ཀྱི་ག་རླེ་གནང་རྒྱུ་འདུག་གཟྱིགས་རྒྱུ་རླེད། དླེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་ཀོ་ལླེ་གལ་ལ་ཡོད་པའྱི་དགླེ་རྒན་ཚོ་ལར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཆོད་གན་འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཆ་ཚང་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཟླ་བ་བཅུ་
གཉྱིས་པ་འདྱི་འབུལ་གྱི་མླེད་བསམས་བྱུང་། དླེར་བརྟླེན་ཕག་ལས་ནང་ལ་ཐོག་མ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཚང་མ་
གསལ་པ་ོབཟོས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིག་ཆ་དང་ལས་འགན་དླེ་འདྲ་རླེད། ཟླ་བ་དླེ་ཙམ་ལས་ཀ་བླེད་དགོས་རླེད། ཟླ་བ་དླེ་ལ་གསོལ་
ཕོགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཆ་ཚང་མཁྱླེན་རྟོགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ལ་ཞུགས་པ་རླེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དང་པ་ོདགླེ་
རྒན་བཞགཤརླེས་ལ་ཁྱླེད་རང་ཆདོ་གན་རླེད་ཅླེས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཁྱནོ་ནས་མ་རླེད་ཅླེས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ང་ཚའོྱི་ཕག་
ལས་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་སངས་ཤྱིག་དང་། སྱིག་ཁྲྱིམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སྱིག་ཁྲྱིམས་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་རླེད། བརྱི་
བཀུར་ཞུས་ནས་ཕླེབས་དགོས་རླེད་མ་གཏགོས། ང་ཚསོ་དང་པ་ོགཅྱིག་ལབ། ཕག་ལས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་མ་
འདྲ་བ་ཞྱིག་ལབ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཁྱོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གསོལ་ཕོགས་དང་གང་ཅྱི་ཐོག་ནས་དགླེ་རྒན་
ཚོར་སྐུ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རླེད། གོས་ཚོགས་སུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གསོལ་ཕོགས་སྤར་དགོས་འདུག་ཅླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་དགླེ་རྒན་བས་ནས་བསླེབས་པ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་གསུང་
རྒྱུ་འདྱི་གསོལ་ཕོགས་སྤར་རྒྱུ་རྱིགས་འདྱི་ཚ་ོལམ་སླེང་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དང་། ཆོད་གན་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒན་ལགས་འདྱི་ཚོར་ལམ་
སླེང་གཏན་འཇགས་བཟ་ོརྒྱུ་གནས་སངས་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། གཅྱིག་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱླེན་གསལ་རླེད། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཉུང་དུ་འགོ་དུས། སོབ་གྲྭ་མཁ་ོབསྡུ་བླེད་དགོས་འདུག སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཅླེས་གསུང་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱི་གནས་སངས་ཡདོ་སབས། དགླེ་རྒན་ཡོད་ད་ོཅོག་ཐམས་ཅད་གཏན་འཇགས་བཟསོ་ན། དུས་གཅྱིག་ལ་
དགླེ་རྒན་འདྱི་ཚོ་དགོས་མཁོ་མླེད་པ་ཆགས་ན། དགླེ་རྒན་འདྱི་ཚོ་ག་པར་གཏོང་དགོས་རླེད་དམ། དླེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་བང་
བསྱིགས་ནས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཆོད་གན་ལ་འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དླེ་རླེད། དགླེ་རྒན་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཆོད་གན་ལ་འཇོག་པའྱི་སྐབས་སུ་འདོད་པ་མླེད་ན་འདོད་པ་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དླེར་བརྟླེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དགླེ་རྒན་ཚོར་ཆོད་གན་གཞག་དགོས་འདུག གཏན་འཇགས་
གཞག་དགོས་འདུག འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་དགླེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་སྤར་རྒྱུ་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དགླེ་རྒན་གྱི་
གསོལ་ཕོགས་ཟླེར་དུས་ལམ་སླེང་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་རམ་ཐབས་ཤླེས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རླེད། དངུལ་གང་ཡང་མླེད་
པར་གསོལ་ཕོགས་སྤར་གྱི་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མླེད་སབས། འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་ཡྱིག་ཚད་ཡག་པ་ོཆགས་པའྱི་སྐརོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ངས་ཡག་པ་ོ
ཤླེས་མ་སོང་། དགོངས་འགལ་མླེད་པ་ཞུ། ར་བ་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། ག་རླེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ག་ོམ་སོང་། འདྱི་ངས་ཡག་
པ་ོམགོ་འཚོས་མ་སོང་ན། དགོངས་འགལ་མླེད་པ་ཞུ། དླེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཟབ་སོང་མང་དྲགས་འདུག་གསུངས་པ་དླེ་
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སྐལ་པ་བཟང་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད། ང་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན་དགླེ་རྒན་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོབས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སངོ་
ཐླེངས་གཅྱིག་མ་གཏགོས་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་མ་སོང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སབོས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐོག་མར་ཡྱིན། ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་མྱི་ཤླེས། ཟབ་སོང་མང་
དྲགས་འདུག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མླེད། ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཟབ་སོང་
སད་པ་མ་ཡྱིན་པར། དུས་ཚོད་གཞན་ཞྱིག་ལ་སད་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་གྱིན་དླེ་ཡྱིག་གཟུགས་སོང་བརར་མ་རླེད། ཡྱི་གླེ་ལྗགས་
ཀློག་བླེད་སངས་དླེ་འདྲ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ལྗགས་ཀློག་སྐྱནོ་སངས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། 
ག་ོབ་མ་ཆགས་པ་ལ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། དླེ་རྱིང་སོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་འཆད་མཁན་གཅྱིག་ཡོད། སྱི་འཐུས་
ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་སངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པར་སངོ་ཙང་། རྒྱུན་རྱིང་པ་ོ
ཞུ་མཁན་མླེད་པར་སོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མླེད་བརླེད་འགོ་བའྱི་ཉླེན་ཁ་འདུག དླེར་བརྟླེན་དླེ་རྱིང་ངས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གནད་དནོ་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། གནད་དནོ་འདྱི་ཡོང་ཁུངས་གསོ་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་དྲྱི་བ་
གཅྱིག་ལ་ལན་གནང་བའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་དང་། དླེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་
དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཡྱིད་གཟབ་བླེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་རྒྱ་བོད་
འབྲླེལ་ལམ་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་ཐོག་ལ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་རླེད། དླེ་གནང་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱིས་ངའྱི་གོགས་པ་ོདགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་དྲུང་ཆླེ་གཅྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་ནས་ས་ག་ཟླ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚསེ་པ་བཅ་ོལྔའྱི་ཉྱིན་
གསུམ་གྱི་སྔནོ་ལ་ས་ོསྐྱྱིད་བཏང་བའྱི་ཐགོ་ལ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་ལས་བླེད་རྣམས་ས་ོསྐྱྱིད་ལ་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་
ནས་དླེ་འདྲ་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བཀའ་ཕླེབས་པ་རླེད། ས་ོསྐྱྱིད་ལ་སྐུ་མགོན་གདན་འདྲླེན་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཕླེབས་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་
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སོང་ཙང་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་
བདུན་པའྱི་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་ལམ་སོན་གཅྱིག་ཕླེབས་སོང་བསམས་པ་དྲན་གྱི་འདུག ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་མཚན་སསོ་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་
གནང་མཁན་ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་གནང་སོང་། བཀའ་འདྱི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞྱིག་
རླེད་བསམས་པ་དྲན་གྱི་འདུག ད་རླེས་གསོ་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོགསུང་མཁན་
དླེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ཁ་སང་བཀའ་གནང་བ་དླེ་ངས་དྲན་བྱུང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སོན་དགོས་བསམས་བྱུང་། ཡང་
བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བློན་གྱིས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདྲ་ཡོད་ཀྱི་རླེད་བསམས་ནས་ལམ་སླེང་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སོན་ནུས་མ་སོང་། གང་ལྟར་ཞུ་དོན་སྱིང་པ་ོའདྱི་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཚོགས་ར་
བའྱི་ནང་ལ་གང་ཉུང་ཉུང་དང་། བཀའ་གནང་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་སོ་སོའ་ིཁླེ་ཕན་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
བཀའ་གནང་མ་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡག་ས་རླེད་ཅླེས་ངས་གསོལ་འདླེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ་ནས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སྱིར་
བཏང་སོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙ་ོརྱིམ་པ་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་ཕོགས་རྱིམ་པ་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཚོགས་
གཙ་ོབཞུགས་བསད་པ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་སྔོན་མ་ཚགོས་གཙ་ོགནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རླེད། སོང་པའྱི་དུས་ཚོད་
འདྱི་སོང་པ་རང་རླེད་ཅླེས་བཀའ་གནང་པ་རླེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་འདྱི་སོང་པ་རང་མླེད་པའྱི་ཐགོ་ལ་སྐྱབས་འཇུག་ཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་པ་དླེར་བཀའ་ལན་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པ་བགྱིས། ད་ལྟ་གསུང་
བཞྱིན་པ་དླེ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡྱི་གླེ་ཀློག་སངས་ཀློག་པའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ཡྱིག་ཀློག་སངས་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། རྣམ་པ་ཚོས་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆླེར་ད་ོསྣང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རླེད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དླེ་ཚོས་ཀློག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་
ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཀླག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་སྐད་ཆླེན་པ་ོབརྒྱག་ནས་
བཀླགས་ན་འདྱིས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཧ་ག་ོམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་མཉམ་རུབ་བས་ནས་བཀླག་རྒྱུའྱི་ཚོར་
བ་དང་། ཕན་ཚུན་གོ་བ། ས་གདངས་སོགས་ཏག་ཏག་ཡོང་མྱིན་དླེ་འདྲ་སོགས་ལ་ཕན་ཡོན་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་འདྲ། ཀློག་སངས་
ལའང་འདྲ་མྱི་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་ར་བ་བློ་ལ་བཟུང་དགོས་པ་དླེ་འདྲ་ཡོད་
སབས། བོད་ཡྱིག་ཀློག་སངས་ཡྱིན་ནའང་། ཨྱིན་ཇྱི་ཀློག་སངས་ཡྱིན་ནའང། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་བོད་དགླེ་དང་། ཨྱིན་དགླེ་ཡྱིས་
ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད། དླེ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བོད་སྐད་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་
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ཕུལ་བ་དང་། ཨྱིན་ཇྱི་དགླེ་རྒན་ཚ་ོལའང་ཟབ་སོང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ལས་གནས་སུ་བསླེབས་ནས་ཨྱིན་
ཇྱི་ཡྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་ཀློག་རལ་ཡར་རྒྱས་ག་འདྲ་གཏོང་དགོས་འདུག ཀློག་རྒྱུའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ག་རླེ་ཡྱིན་མྱིན། ཀློག་སངས་འདྲ་མྱི་འདྲ་ག་འདྲ་ཡོད་མླེད། འདྱི་ཚ་ོཤླེས་རྒྱུ་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་
འདུག དླེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཟབ་སོང་གང་མང་མང་གནང་དགོས་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། སྐབས་དླེར་
སྐུ་ང་ོལགས་ལ་ལན་གོ་ནོར་ཐླེབས་ནས་ཕུལ་བ་རླེད། ཟབ་སོང་གསལ་བཤད་གནང་བ་དླེ་ལ། ངས་གོ་ནོར་ཐླེབས་འདུག ཟབ་
སོང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། གང་མང་མང་གནང་རྒྱུ། ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་
པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་འདུག་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རླེད། ང་ཚ་ོཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་བླེད་པའྱི་
སྐབས་སུའང་། ང་ཚོས་ཆ་ཚང་དགོངས་པར་བཅངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷ་ོཁུལ་ཡྱིན་
ན་ཐག་རྱིང་སོང་ཡར་མར་ཕླེབས་མྱི་དགོས་པ་དང་། དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་མྱི་འགོ་ཆླེད། ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་ལ་གནང་ཐུབ་པ་དང་། 
དླེ་བཞྱིན་བང་ཁུལ་དང་། བང་ཤར་ཁུལ་ལའང་གནང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གཙོ་བོ་དུས་ཚོད་སྐོར་ཡྱིན་པ་རླེད། སོབ་གྲྭའྱི་དུས་ཚོད་སྐབས་ལ་མ་ཡྱིན་པར། གུང་སླེང་དུས་ཚོད་ལ་སོད་དགོས་འདུག་
གསུངས་པ་རླེད། དླེ་སྔོན་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། གུང་སླེང་གྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཕུལ་དུས་གུང་སླེང་གྱི་སྐབས་ལའང་ཟབ་སོང་ཕུལ་
ནས། དགླེ་རྒན་ཚོ་སོ་སོའ་ིནང་མྱི་སྤུན་མཆླེད་ཐུག་འཕྲད་དང་། ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་བསད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས། 
དཀའ་ངལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སོང་དུས་ཚོད་རྱིང་
པོ་དླེ་འདྲ་འབུལ་མྱི་དགོས་པར། ཉྱིན་ ༣ དང་། རྱིང་ན་ཉྱིན་ ༥ དླེ་འདྲ་ཡྱི་ཟབ་སོང་འབུལ་གྱི་ཡོད། དགླེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་
འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉྱིན་མ་ ༡།༢ ལ་ཕུལ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆླེན་པ་ོཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡོད་སབས། ང་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་ཆླེད་དུ་
ཡར་སྐོང་རླེས་ཉུང་མཐར་ཉྱིན་ ༣ དང་། མང་མཐར་ཉྱིན་ ༥ དླེ་འདྲ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་སོབ་ཐུན་
སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཟབ་སངོ་འདྱི་དགླེ་རྒན་ས་ོསོའ་ིཆླེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་། དགླེ་རྒན་
གཞན་པ་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་དང་། ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརླེ་རླེས་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཞྱིག་རླེད། འདྱི་སོབ་
གྲྭ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་སྔོན་ནས་ཟབ་སོང་ལ་ཕླེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། 
དླེར་དཔག་པའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ག་སྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དགླེ་རྒན་ཚོས་ཉྱིན་ ༣ ཟབ་སོང་ལ་ཕླེབས་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཉྱིན་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་ས་ོསོའ་ིཚགོས་ཐླེངས་འདྱིའྱི་སྐབས་ལ། ངའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བླེད་ས་ོག་རླེ་གནང་གྱི་ཡྱིན། 
སྔོན་ཆད་ནས་ག་སྱིག་དང་། འཛིན་གྲྭ་འཐུས་ཤོར་མ་འག་ོབ་ཞྱིག་ཐབས་ཤླེས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱི་
ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་ན་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་ཀྱི་རླེད་སམ། ཕྲུ་གུ་ཚོར་རང་སོང་ཞྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། འཛིན་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་སབོ་ཕྲུག་གནས་ཚད་འདྲ་མྱི་འདྲ་ཡོད་སབས། འགན་ཏགོ་ཙམ་ཆླེ་བ་བཞླེས་ཐུབ་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚརོ་འགན་སད་
ནས་ཁྱླེད་རང་གྱིས་ངའྱི་ཚོགས་ཐླེངས་སྐབས་སུ་ཉྱིན་མ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་འདྱི་འདྱི་བགྱིས་ཟླེར་ནས་མངག་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་
ཐླེངས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་འདྱི་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དགླེ་རྒན་ཞྱིག་གྱིས་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འཆར་གཞྱི་ཀ་
དང་ཁ་དགསོ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རླེད། འཆར་གཞྱི་འདྱི་གང་བས་ནས་སྱིག་དགོས་རླེད་ཅླེ་ན། དགླེ་རྒན་ཚོས་འཛནི་གྲྭའྱི་
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སྐབས་སུ་ཟབ་སངོ་དང་དླེ་འདྲ་ལ་ཕླེབས་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་དགླེ་རྒན་འདྱི་གལ་སྱིད་ང་མླེད་
ན། ངའྱི་སོབ་ཚན་གྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་པ་བཞྱིན་ངས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕུལ་ན། སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་འགོ་ཐུབ་པ་དང་། འཛིན་གྲྭའྱི་
ནང་འགན་འཁུར་སུ་ལ་སད་ནའང་རླེད། སུ་ཡྱིས་བས་བཅུག་ནའང་རླེད། དུས་ཚོད་སྐར་མ ༥ འདྱི་བླེད། སྐར་མ་ ༡༠ ལ་འདྱི་
བླེད་དགོས་ཞླེས་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ནས་བཞག་ན། དགླེ་རྒན་ས་ོསོས་ཟབ་སོང་ལ་ཕླེབས་ནའང་ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་
དམྱིགས་ནང་རང་དབང་ཞླེས་ཡོད་པ་ལྟར། སོབ་ཕྲུག་སོ་སོར་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་བླེད་ཐུབ་སབས། དླེ་འདྲ་ལག་
ལླེན་བསར་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག་པས། དླེ་འདྲ་དགོངས་པ་བཞླེས་གནང་ན། དགླེ་རྒན་ས་ོསོར་ཡང་ཟབ་སོང་
ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཞྱིག་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་མ་འག་ོབའྱི་ཐབས་
ཤླེས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་ཕླེབས་པ་བཞྱིན་ཤླེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ལས་གཞྱི་དང་། ལས་འཆར་དླེ་ཚ་ོསྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་སླེམས་ལ་ཉར་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་
གཅྱིག་ལ། བལ་ཡུལ་ནང་ཡདོ་པའྱི་ང་ཚ་ོབོད་ཕྲུག་ཚའོྱི་གནས་སངས་སྐརོ་ལ་རླེད། སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་ནང་ཡདོ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
ཚ་ོཕ་གྱི་ལ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། ཞུ་གཏུག་བརྒྱུད་ནས་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
དླེར་ཐབས་ཤླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་འཇུག་ཐུབ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་དླེ་ཚོའྱི་
ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སླེ། གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལག་འཁྱླེར་ཡོད་སབས། མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་མཐ་ོསོབ་ཏུ་བསྐྱོད་ཐུབ་པའྱི་
ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེར་བརྟླེན། དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། ང་ཚ་ོདོན་གཅོད་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན། 
སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་སན་སླེང་བྱུང་ན། ང་ཚོའྱི་དླེ་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་རགོས་རམ་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཏན་ཏན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་གཏངོ་གྱི་ཡོད། ཤོག་གངས་ ༦ 
པའྱི་འགོ་ལ་དགླེ་རྒན་ཆླེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཟླེར་བ་ཞྱིག་འདུག སྔོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་དླེ་རྱིང་དགླེ་རྒན་དླེ་ཚོར་ཟབ་སོང་ཡྱིན་
ནའང་རླེད། ཆླེད་ལས་དླེ་ཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུག སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་
དགླེ་རྒན་དླེ་ཚརོ་དམྱིགས་བསལ་ཟབ་སོང་དང་ཆླེད་ལས་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་འཆད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་དླེ་རྱིང་
འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དང་། གཤམ་འོག་ལས་བླེད་ཚང་མ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ག་རླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟླེར་ན། 
ཆླེད་ལས་འདྱི་རྒྱུན་ལྡན་ངའྱི་ཚརོ་སྣང་ལ། ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཟབ་སངོ་འདྱི་ག་དུས་ཡྱིན་ནས་ཚགོས་བསད་པ་ག་ོབསད་རྒྱུ་
ཞྱིག་འདུག ངའྱི་རླེ་བ་ལ་ང་ཚོས་སྐད་དང་ཡྱི་གླེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཡྱིག་ཐད་ལ་ཟབ་
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སོང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རླེད། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐད་ལ་ཆླེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ག་རླེ་གནང་དགོས་ནའང་། ངླེས་པར་དུ་ཤུགས་
རྒྱག་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཤུགས་རྒྱག་ཡོད་ཀྱི་རླེད་དླེ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་བདོ་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་
ཆླེད་ལས་དང་། ཟབ་སོང་གང་གནང་ནའང་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་དྲན་པ་མྱི་བརླེད་པའྱི་ཚུལ་དུ་
གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། གཟའ་མཇུག་སོབ་ཁྲྱིད་སྐོར་འདྱི་སྱིར་བཏང་ང་ཕྱི་ལ་ཅུང་ཙམ་ཕྱིན་པའྱི་རྱིང་ལ། དམྱིགས་བསལ་ད་ོ
སྣང་བས་པ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་སོབ་ཚན་གཏན་འབླེབས་
བཟོས་པའྱི་སོབ་ཚན་དླེ་འདྲ་མཐོང་སོང་། དླེ་བཞྱིན་དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭར་སོབ་ཚན་གཏན་
འབླེབས་བཟསོ་པ་དླེ་འདྲ་གཉྱིས་མཐངོ་སོང་། དླེ་ཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་དླེ་འདྲ་མླེད་པ། གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོཐུབ་ན་ཧ་
ཅང་གྱི་དགླེ་མཚན་འདུག་ཅླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ལ་མྱི་གཞན་པས་ལབ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ང་རང་མངནོ་སུམ་གྱིས་ཟ་ཁང་ཞྱིག་གྱི་
ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་སོབ་སོང་བླེད་པའྱི་དླེབ་ཀྱི་ནང་ལ་དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་གྱིས་བཏོན་པའྱི་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་ཚན་དླེ་ཚོ་
མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་གྱིས་བཏོན་པ་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོའྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་
སངས་འཛནི་བླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཚན་གཅྱིག་གྱུར་བཟ་ོརགོས་ཞླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཟབ་སོང་གྱི་སྐོར་ཡྱིན། ཟབ་སོང་གྱི་དུས་ཚོད་དླེ་སོབ་ཚན་གྱི་དུས་ཚདོ་ལ་གནང་ན་ཡག་པ་ོམྱི་
འདུག སོབ་སོང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་གསུང་མཁན་དགླེ་རྒན་རླེད་འདུག གུང་སླེང་སྐབས་སུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་
མཁན་ཡང་དགླེ་རྒན་དླེ་ཚ་ོརླེད་འདུག གུང་སླེང་སྐབས་སུ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་མཁན་ཡང་དགླེ་རྒན་དླེ་ཚ་ོརླེད་འདུག ངས་དླེ་
རྱིང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ག་རླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟླེར་ན། ཟབ་སོང་སོད་སངས་འདྱི་ག་པར་སོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སངས་ལ་
དཔག་པའྱི་སད་ན་ཕལ་ཆླེར་འགྱིག་ས་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་མ་གཏོགས་དགླེ་རྒན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་གསུང་གྱི་
འདུགཤསོབ་ཚན་སྐབས་ལ་ཟབ་སོང་སད་ན་སབོ་ཚན་ལ་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་འདུག དགླེ་རྒན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་
མ་རླེད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་ལབ་མཁན་ཡང་འདུག འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ས་ོསོའ་ིཁམས་དང་མོས་པ་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་དུས། ཤླེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ག་དུས་དགོས་འདུག་ནའང་དླེ་དུས་ཟབ་སོང་སད་ན་འགྱིག་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༨ 
ནང་གྱི་ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁརོ་བའྱི་གཟླེངས་རྟགས་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་སྱིར་བཏང་ཡྱིན་ད་ཡྱིན། ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁརོ་བ་ལ་
གཟླེངས་རྟགས་དགོས་ངླེས་རླེད། ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས། ཡྱིན་ནའང་ངས་སྔོན་མ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགླེ་རྒན་དླེ་ཚོར་
ཤླེས་ཡོན་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན། ཀུན་སོད་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན། ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚོ་སྐྱོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐྱོང་སངས་ཡག་པོ་ཡོད་ན། 
གཟླེངས་རྟགས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག སྔནོ་མ་ངས་ཚགོས་ཆླེན་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་མང་
པ་ོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱི་ངོས་ལླེན་གནང་སོང་། གཟླེངས་རྟགས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ལབ་སོང་། ད་ལྟ་
བར་དུ་དགླེ་རྒན་དམྱིགས་བསལ་འབུར་དུ་ཐནོ་པ་དླེ་ཚརོ་གཟླེངས་རྟགས་སད་རྒྱུ་དླེ་ཚ་ོབྱུང་སོང་ངམ་བྱུང་མ་སོང་། དླེ་ཡྱིན་དུས་
ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའྱི་དགླེ་རྒན་དླེ་ཚོར་གཟླེངས་རྟགས་འབུལ་བ་ལས་དགླེ་རྒན་དམྱིགས་བསལ་མྱིག་དཔླེ་བླེད་ས་དླེ་ཚོར་
གཟླེངས་རྟགས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག དགླེ་རྒན་ཤླེས་ཡནོ་ཅན་མང་པ་ོཐནོ་འག་ོཡྱི་འདུགཤམང་པ་ོཐནོ་སོང་ན། ངས་མངནོ་
སུམ་གྱི་མཐོང་ས་ལ། དགླེ་རྒན་དླེ་ཚ་ོཐོན་འགོ་དུས། སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོངུ་མཁན་ག་ཚོད་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། དླེ་འདྲ་དགླེ་རྒན་ཡག་པ་ོ
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དང་ཤླེས་ཡོན་ཡོད་མཁན། ཀུན་སོད་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་དླེ་ཚ་ོབདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་དུས། 
དླེ་ཚ་ོམྱིག་དཔླེ་ཆླེད་དུ་གཟླེངས་རྟགས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐོང་སོང་ཟླེར་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༩ 
པའྱི་ནང་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་སྐོར་གསུངས་འདུག ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་བོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་ཉུང་བ་དང་། སོབ་གྲྭ་སོད་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་རླེད། འཛུལ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ངས་ག་རླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅླེ་ན། དགླེ་རྒན་ཁ་ཤས་
ནོར་བུ་གྱིང་ཁའྱི་ཉླེ་འགམ་དུ་རྒན་ཡོལ་ལོ་ ༦༥།༦༦ དླེ་འདྲ་སོད་མཁན་འདུག ར་རམ་ས་ལའང་འདུག དླེ་ཚོར་མ་འོངས་པར་
སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ། སོབ་གྲྭ་སངོ་པ་ཐནོ་ན། དགླེ་རྒན་དླེ་ཚ་ོསྱིང་རླེ། རྒན་ཡོལ་ཕླེབས་འག་ོམཁན་དླེ་ཚརོ་དམྱིགས་
བསལ་མཐུན་རླེན་སར་ནས་སོད་ཁང་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག སྱིར་བཏང་དགླེ་རྒན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ཨ་མ་ལ་སོགས་པ་དླེ་
ཚརོ་རྒན་ཡོལ་འག་ོས་ཡོད་བསད་པ་རླེད། ཁང་པ་ཡོད་བསད་པ་རླེད། དགླེ་རྒན་དླེ་ཚ་ོལ་ོ ༢༥ དང་ ༤༠ འཁརོ་ནའང་། ཕྱིས་སུ་
བསད་ས་ས་ོསོའ་ིག་ཕོགས་ལ་དཔག་པའྱི་ཁང་པ་ག་རྒྱུ་རླེད་མ་གཏགོས་འཛུལ་ས་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས། དླེ་ཚརོ་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་བླེད་
སྐབས་སོབ་གྲྭའྱི་ཁང་པ་སོང་པ་བྱུང་ན། དླེ་ཚོར་མཐུན་རླེན་སོར་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཧ་ཅང་
གྱི་ལྟ་རྟོག་བླེད་མཁན་གང་ཡང་མླེད་པས། ནརོ་བུ་གྱིང་ཁ་ལ་དགླེ་རྒན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་མཚན་སོས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
དླེ་ཚོར་མ་འོངས་པར་ཟླ་སྱིལ་གྱི་ཁང་པ་དླེ་ཚ་ོལྷག་ན་གནང་རོགས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་ལ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་
མཉམ་འདུ་ཤླེས་སྤླེལ་ཐབས་ཟླེར་བ་དླེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་བླེད་མཁན་གྱི་གས་ཡྱིན། ག་རླེ་བས་ནས་ང་ོརྒོལ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་
ཟླེར་ན། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་ལས་འགུལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་ལད་མ་ོརང་རང་བླེད་དགསོ་ཀྱི་
མྱི་འདུག ང་ཚ་ོད་ལྟ་འདྱི་རུ་ཚང་མ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཡྱིན་ལབ་མཁན་རང་རང་རླེད། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མྱི་འདུག ཕ་ོམ་ོའདྲ་
མཉམ་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་ཕྲུ་གུ་ཡྱིས་ཕ་མ་བཙནོ་ཁང་ནང་ལ་བཅུག་པ། ཕྲུ་གུ་ཡྱིས་དགླེ་རྒན་བཙནོ་ཁང་ནང་ལ་བཅུག་པ་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོག་རླེ་བས་ནས་བྱུང་བ་རླེད་ཟླེར་ན། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་རོད་དྲགས་པ་དང་ལས་འགུལ་སྤླེལ་དྲགས་ནས་
བྱུང་བ་རླེད། དླེ་ཚོས་སྱིར་བཏང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་བླེད་སོད་བཏང་། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མྱིང་བླེད་སོད་
བཏང་ནས་ལས་འགུལ་འདྲ་མྱི་འདྲ་མང་པ་ོསྤླེལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཁླེ་བཟང་གྱི་ཆླེད་དུ་ཡྱིན་པ་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་མ་
འངོས་པར་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་དབུས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཆླེན་པ་ོཚོས་དླེ་ཚ་ོསྤླེལ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ང་ཚོས་མཐོང་བ་ལ་ཟླ་བ་
འགའ་ཤས་ནང་དགླེ་རྒན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཐོག་མ་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚ་ོཚུར་ཡོང་དུས། ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཉླེས་རྡུང་གཏོང་གྱི་འདུག་གམ། 
ཉླེས་རྡུང་གཏོང་གྱི་འདུག་ན་དགླེ་རྒན་ལ་ལབ་ཤོག མྱི་རྱིགས་འདྲ་མཉམ་རླེད་ཟླེར་ནས་ལབ་མཁན་དླེ་འདྲ་བྱུང་འདུག དླེ་ཚ་ོའདྲ་
མཉམ་བརྱི་རྒྱུ་དགླེ་ཕན་ལས་ཀང་གནོད་ཆླེ་བ་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱི་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་ཡོད། ར་བ་ཉྱིད་ནས་
སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའདྱིར་སོད་མཁན་གྱི་བུ་མ་ོདླེ་ཚོས་ཁ་སང་བུད་མླེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ག་རླེ་གསུངས་སོང་། དླེ་ཚ་ོ
ཐབོ་ཐང་རདོ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དམྱིགས་བསལ་ཟབ་སོང་སོད་དགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་རྒྱུ་དང་། 
ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་སྐོར་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དླེ་ཚའོྱི་གནདོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་
ལ་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་སྐོར་ལ་མང་པ་ོགནང་འདུག དླེར་དངོས་གནས་ཀྱི་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་
དགླེ་ར་ཆླེད་སོབ་ཡོན་དང་སྱིད་སྐྱངོ་སོབ་ཡོན་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་སྤླེལ་འདུག དླེ་ཚོར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
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དང་། སྱིར་བཏང་སོབ་མ་སྔོན་མ་ལས་ཀང་གངས་མང་བའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་འདུག ད་དུང་ཡང་སོབ་མ་འགའ་ཤས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སྤུན་
མཆླེད་མླེད་པ། བོད་ནས་ཡར་ཕླེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། གཉླེན་ཚན་དླེ་འདྲ་མླེད་དུས་དཀའ་ངལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དླེ་ཚོ་
ལའང་སོབ་ཡོན་སོད་རོགས་གནང་ཞླེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སོབ་ཕྲུག་འདླེམས་
སྒྲུག་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དླེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་རྱིག་པ་ོབྲྱིས་འདུག་སླེ། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་ས་མ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་
ན། ང་ལ་འབྲླེལ་ཡོད་མང་པོས་ཞུས་སོང་ལ། འདླེམས་སྒྲུག་བླེད་མཁན་ལའང་ཞུས་ཡོད་ཟླེར། སྱི་འཐུས་མང་པ་ོལའང་འབྲླེལ་བ་
བས་ནས་ཞུས་ཡོད་ཟླེར། འདྱི་ཡྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དླེ་ཕྲུ་གུ་ ༤ ཙམ་ཞྱིག ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ ༤ དླེའྱི་མྱིང་སོས་ཀྱི་མྱིན། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཕྲུ་
གུ་འདླེམས་སྒྲུག་བས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་ཚུད་འདུག འདྱིར་ཤོག་ཟླེར་ནས་ར་རམ་སར་སླེབ་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Interview བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སད་མྱི་འདུག གང་ལྟར་མཐའ་མ་དླེར་འབྲླེལ་ཡོད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་
ཞྱིག་གྱི་མྱིང་བཏོན་ནས་དླེ་ཚུད་འདུག་ལབ་འདུག ཕྲུ་གུ་དླེའྱི་གཉླེན་ཚན་དླེ་ཚོས། འདླེམས་སྒྲུག་བླེད་མཁན་མྱི་ ༣།༤ ཡོད་ས་
རླེད། དླེ་ཚའོྱི་ནང་ནས་མྱི་གཅྱིག་ལ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་དུས། ང་ལ་ཐབས་ཤས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅླེས་གསུང་གྱི་འདུག་ཟླེར། ཨུ་ཚུགས་
བརྒྱབ་ནས་འདླེམས་སྒྲུག་བླེད་མཁན་སུ་རླེད་དམ། ལབ་ཤོག་ཟླེར་དུས། ང་ལ་མྱིང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལབ་རོགས་བླེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་
མ་གཏོགས། ངས་དླེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སླེང་ལ་མྱིང་འདོན་དགོས་དྲན་སོང་། འདླེམས་སྒྲུག་བླེད་མཁན་གྱི་དྲང་པོ་མ་བས་ན་
རགོས་པའྱི་དླེ་འདྲ་བླེད་ཀྱི་འདུག ངས་ཡང་དླེ་འདྲ་བླེད་དགོས་བྱུང་སོང་ཟླེར་ན། འདྱི་འདླེམས་སྒྲུག་བླེད་མཁན་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་
མ་ཡྱིན་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར་སྱི་འཐུས་མང་པོར་གནད་དོན་འདྱི་ཞུས་ཡོད་
གསུང་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་འདླེམས་སྒྲུག་བླེད་སངས་ཡང་དག་པ་འགོ་མྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་བློ་ཕམ་རླེད་
འདུག ཕྲུ་གུ་དླེའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གནས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཡོད་པ་དླེ་འདྲ་རླེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སབོ་སངོ་འག་ོ
མཁན་ལས་བླེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་པ། ཡང་ན་གཉླེན་ཚན་ཡྱིན་པ་ཧ་ལམ་ཧ་ལམ་དླེ་འདྲ་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་འདླེམས་སྒྲུག་
ཡང་དག་པ་ཞྱིག་གནང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༡༥ ཉམ་ཐག་གྱི་སྐོར་དླེ་རླེད། ང་རང་སོབ་གྲྭའྱི་དགླེ་རྒན་བླེད་
མོང་བའྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་དངསོ་གནས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་ས་རླེད། སྱིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ད་དུང་ཉམ་ཐག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་ཉམས་ཞྱིབ་བླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རླེན་ག་རླེ་སར་
ནའང་སོར་རོགས་གནང་། གནང་ཟྱིན་པ་དླེ་དག་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ། མ་འོངས་པར་གནང་རགོས་གནང་། དླེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༡༧ 
ཐ་སད་སྐོར་འདྱི་ང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྙོག་ག་འཆད་མཁན་གྱི་གས་རླེད། ཐ་སད་གཏན་འབླེབས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་དླེབ་ ༤༠༠༠ ཙམ་དཔར་ཚར་བ་རླེད། རབོ་ཙམ་བཀླག་རྒྱུ་ག་ོསྐབས་བྱུང་། མང་ཆླེ་བ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐ་
སད་ས་བསྒྱུར་ཙམ་མ་གཏོགས། ཐད་བསྒྱུར་ཡང་ཧ་ལམ་དཀོན་པོ་རླེད་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ཐ་སད་བོད་ནས་མཁན་པོ་ཚུལ་
ཁྲྱིམས་བླ་ོགོས་གཙསོ་པའྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཐ་སད་དླེ་ཚ་ོམཉམ་དུ་བླེད་རོགས་ཞླེས་སྔོན་མའང་ཞུས་ཡོད། ད་དུང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། སྱིར་བཏང་འགའ་ཤས་ཡོད་བསད་པ་ལས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མྱི་འདུག སྔནོ་མ་ངས་ཞུས་ཡྱིན། གོག་ཀླད་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་ཀམ་པུ་
ཊར་རང་འཇགས་བཞག་འདུག སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་རླེད་ལབ་སོང་། འདྱི་གཏན་འབླེབས་བས་པ་
འདྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་མ་ཆོག་པ་རླེད་དམ། འགྱུར་བ་གཏོང་མ་ཕོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། གོག་ཀླད་ཟླེར་
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བ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ཐ་སད་ནང་ཡོད་བསད་པ་རླེད། ད་དུང་ཡང་ཀམ་པུ་ཊར་འདྱི་ཚ་ོརང་འཇགས་མང་པ་ོསླེབ་སོད་ཀྱི་འདུག 
དླེ་ཡྱིན་དུས་ཐ་སད་གཅྱིག་གྱུར་ཟླེར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་ཟླེར་བ་དླེ་འདྲ་མ་ཡྱིན་པར། འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་གྱི་རླེད། 
ནརོ་བསད་རྒྱུ་ཡང་ཡདོ་པ་རླེད། ཀམ་པུ་ཊར་གཏན་འབླེབས་བཟ་ོབསད་རྒྱུ་འདྱི་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཚགི་
ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་བླ་ོཁོག་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ནོར་འཁྲུལ་མང་པ་ོསོན་དགོས་ན་བསན་རྒྱུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་
ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཐ་སད་གཏན་འབླེབས་འདྱི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཆར་གཅྱིག་གྱུར་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་དང་། མྱི་གཅྱིག་གྱི་མདངོ་ལ་
ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་པ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐ་སད་གཏན་
འབླེབས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༡༨ ཉམས་གས་ོདང་གསར་བཟ་ོལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཤད་འདུག ངས་
སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཤག་ནང་ལ་ཧམ་དྲྱི་བརྒྱབ་
བསད་པ་དླེ་འདྲ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཐབ་ཚང་དང་འཛིན་ཁང་། ལས་ཁུངས། ལས་ཤག་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་བཟ་ོགནང་འདུག 
ཉམས་གས་ོཡྱིན་ནའང་རླེད། གསར་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ཡག་པ་ོགནང་འདུག སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་
ཞླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་སབོ་ཕྲུག་སོད་སའྱི་འཛིན་ཁང་ཡར་རྒྱས་ངླེས་པར་དུ་གཏོང་རགོས། དླེ་ནས་དགླེ་
རྒན་དླེ་ཚོའྱི་ལས་ཤག་རླེད། ད་ལྟ་ཐག་རྱིང་པ་ོའགོ་དགོས་མྱི་འདུག ཉལ་ཁང་འདྱི་ཡར་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཕླེབས་ན། དླེང་སང་ཆར་
དུས་སྐབས་སུ་དུག་ལོག་ཆ་ཚང་ཧམ་དྲྱི་བརྒྱབ་ནས་ཉྱི་མ་ལ་བསྐམ་རྒྱུར་བདུན་ཕྲག་མང་པོ་འགོར་བསད་རྒྱུ་དང་། ཧམ་དྲྱི་
བརྒྱབ་ནས་ན་ཚ་མང་པ་ོབཟ་ོསོད་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དགླེ་རྒན་ཚོའྱི་ལས་ཤག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རོགས། ལས་ཁུངས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་ཁུངས་འདྱི་ཡག་ཐག་ཆདོ་འདུག སྔོན་མ་ནས་འདུག ད་ལྟའང་འདུག 
ལས་ཁུངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་མླེད་པ་གཅྱིག་ག་རླེ་རླེད་འདུག་ཞུས་ན། སན་ཁང་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སན་ཁང་། ང་སོབ་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་ནང་བསད་ཚར་བ་རླེད། སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུར་སན་ཁང་གྱིས་
མཐུན་རླེན་སོར་སངས་ཇྱི་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། སན་སད་ཤླེས་པ་ཙམ་དང་ཚ་བ་འབར་ན་ཆུ་ཚ་པ་ོའཐུང་། ཚ་བ་འབར་
འདུག འབྲས་ས་བ་ོའཐུང་ལབ་སོད་མཁན་གྱི་སན་ཞབས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོམ་འོངས་པར་འགྱུར་བ་ཅུང་ཙམ་གཏོང་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམླེད་འག་ོབསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚ་ོསན་ཁང་ནང་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་སླེམས་གཙང་མའྱི་ཐོག་ནས་ལབ་རྒྱུ་ཚབ་ལ། ཁྱླེད་ག་རླེ་བས་སོང་། ཁྱླེད་ཚ་ོསོ་སོའ་ིགཟུགས་པོ་
བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་ནས་བཀའ་བཀནོ་གཏོང་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། གཅྱིག་བས་ན་ང་ལྟ་བུ་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་
ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་དླེ་ཚརོ་བམས་པ་ོབླེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་སན་ཞབས་པ་ཚད་ལྡན་བླེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐོར་དླེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། སྐར་མ་གསུམ་ལབ་མྱི་དགསོ་པས་ཐགོ་ནས་
སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་བསོམས་རྒྱག་ཐུབ་ན། སྐར་མ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེའྱི་གོ་སྐབས་མླེད་ན་སྐར་མ་གསུམ་ཡང་བསྐྱར་སོང་གྱི་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལགས་སོ། ལགས་སོ། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང་། མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དླེ་ནས་སྐར་མ་གསུམ་ལ་ཐ་ོརྒྱག་རགོས་གནང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ཡྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བསམ་
ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད། ཁླེ་ཉླེན་ཡང་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་རླེད། ཁླེ་ཡྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཚེ་ལྷ་
སགོ་གསུམ་དླེ་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུ། དར་སྤླེལ་བ་རྒྱུ། གོང་འཕླེལ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་ཁུངས་ཟླེར་ནའང་འདྲ། སྱིག་འཛུགས་ཟླེར་ནའང་འདྲ་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཉླེན་ཁ་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་བོད་ཀྱི་མ་འོངས་
པའྱི་སོན་ར་དླེའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་རུལ་བར་བླེད་པ། དླེ་འདྲ་ཡྱི་ཉླེན་ཁ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འངོས་པའྱི་བོད་ཀྱི་སོན་
ར་འདྱི་ཚ་ོརུལ་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕླེལ་ཡོང་རྒྱུ་མླེད་པ་གཏན་ཁླེལ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚ་ོབཙན་
བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བླེད་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ། ཕག་ལས་ཀང་གནང་དགོས་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག བླེད་
མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཐུབ་པ་རང་རླེད། ང་རང་ཚའོྱི་དཔླེ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། ཆོས་ཆླེན་པ་ོཨ་ཁུས་མྱི་འགྲུབ།། ཆསོ་ཆུང་ཆུང་ཨ་ཁུས་
མྱི་འགྲུབ།། ཤྱི་རན་དུས་ཨ་ཁུས་ཆོས་མླེད་རླེད།། ཟླེར་བའྱི་དཔླེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོས་བླེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་
ཆབ་སྱིད་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མ་བྱུང་། བླེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་སོགས་བདག་པ་ོ
ཡག་པ་ོརྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་ཞྱིག་ལ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཀླད་ཀོར་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་མཐོང་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་
དུས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཟླེར་དགོས་ནའང་འདྲ། དླེ་འདྲ་
ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་འཆར་སྣང་དླེའང་འཆར་སྣང་རང་། རྨྱི་ལམ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གང་
ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག དླེའྱི་ཐོག་དངསོ་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བང་སྱིག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔླེར་ན། ཊྱི་བྱི་ག་ོནད་
ཅན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་ར་མླེད་གཏང་རྒྱུ་དླེ་འདྲའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བང་སྱིག་གྱི་འདུགཤདླེ་བཞྱིན་ང་རང་
ཚསོ་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་ཉམས་གས་ོག་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ལ་ོག་ཚོད་བར་ལ་ང་
ཚའོྱི་སྐད་ཡྱིག་ཉམས་རྒུད་སར་གས་ོབླེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དླེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཆས་གོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང། 
ལ་ོག་ཚོད་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསྐྱར་གས་ོབླེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོབང་ཞྱིག་སྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། 
ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཆས་ག་ོཡྱིན་ནའང་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་། ཧ་ཅང་གྱི་ག་རླེ་ཟླེར་དགོས་པ་རླེད། འཕྲ་ོབརླག་ཟླེར་ན་
འདྲ། ཉམས་རྒུད་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཕྱིན་ཚར་བ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་གོང་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་
རླེད། སྐད་ཡྱིག་མླེད་ན་རྱིག་གཞུང་མླེད། རྱིག་གཞུང་མླེད་ན་མྱི་རྱིགས་མླེད་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དླེ་བཞྱིན་དླེའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་རྱིགས་འདྱི་གནས་ན། རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ཡང་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོར་ད་ལྟའྱི་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་ཚར་བ་རླེད། བཙན་བོལ་ལ་གར་ནས་ལོ་ ༦༠ ཙམ་
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ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྐྱབས་བཅལོ་བ་ཆགས་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚསོ་རྒྱལ་ཁབ་ཡདོ་པ་ནང་བཞྱིན་ལམ་དང་ལུགས་
སོལ། འག་ོལུགས་འག་ོསངས་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་བང་སྱིག་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སྔོན་
མའང་ངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤཤླེས་རྱིག་བཀའ་བློན་ལ་དྲྱི་བ་ཅྱིག་བཏོན་པ་རླེད། དཔླེར་ན། ང་ཚོའྱི་སོབ་
གྲྭ་ཁག་ལ་སྱིག་ཆས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བོད་པའྱི་སྱིག་ཆས་ཤྱིག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་ཅླེས་དྲྱི་བ་འདོན་དུས། 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན། བགོ་གླེང་བླེད་ཀྱི་
ཡྱིན་གསུངས་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་བག་ོགླེང་བས་ནས་གྲུབ་འབྲས་ག་འདྲ་ཐོན་སོང་། ཐག་གཅོད་ག་རླེ་
བྱུང་ཡོད་ཅླེས་དྲྱི་བ་དླེ་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་དཔླེར་ན། ངས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོའདྲ་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་བླེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད། དཔླེར་ན། ཆས་གོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་
ན། མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོབོ་མཚོན་པའྱི་དན་རྟགས་ཟླེར་དགོས་ནའང་། དཔང་རྟགས་ང་ོམ་འདྱི་ཆས་གོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
ང་རང་ཚོའྱི་དཔླེ་ཡྱི་ནང་ལ་ག་རླེ་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། རྟླེན་འབྲླེལ་ལུས་ལ་བསྱིགས་ན།། རྟོག་པ་སླེམས་ལ་འཆར།། དླེ་
ནང་བཞྱིན་ཆས་གསོ་འདྱི་གོན་ན་འདྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་ག་བ་ནས་ཡྱིན་པ་ཆས་གསོ་རང་གྱི་ངསོ་ནས་དཔང་རྟགས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཆས་གོས་ལ་ཧ་ཅང་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་ཚར་བ་རླེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཚོགས་འདུ་
འག་ོའཛུགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་སངོ་། འདྱི་ངས་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐངོ་སོང་། ང་རང་
ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་མྱིག་དཔླེ་འདྱི་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་འག་ོའཛུགས་དགོས་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་ག་རང་
རླེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཆས་གོས་ཐགོ་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་མྱིག་དཔླེ་དླེ་བསོན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་སྱིག་གོས་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པས། ས་ཆ་མད་ོསོད་སད་བར་གསུམ། ལུང་
ཚན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོག་ཚདོ་ཡདོ་ནའང་། དླེའྱི་ཆས་གསོ་འདྱི་གོན་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དངསོ་གནས་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་མྱིག་
དཔླེ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གོས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིག་གོས་འཇོག་ས་འདྱི་
སོབ་གྲྭ་དང་བཙོན་ཁང་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཤས་མ་གཏོགས། ཚང་མས་སྱིག་གོས་གོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་སམ། དླེ་ཡང་
གོང་མ་གོང་མའྱི་བརྒྱུད། ཕ་རྒྱུད་བུ་རྒྱུད་ཟླེར་བའྱི་ཁ་དཔླེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོའདུག དཔླེར་ན། 
འདྱིའྱི་ནང་ན་དགླེ་འདུན་པ་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་རླེད། དགླེ་འདུན་པ་འགའ་ཤས་ཀྱི་སདོ་འགག་སྔོན་པ་ོརླེད། འགའ་ཤས་གསླེར་པ་ོ
རླེད། འགའ་ཤས་དམར་པ་ོརླེད། འདྱི་ག་རླེ་རླེད། ལོ་སོང་ཕྲག་མང་པ་ོནས་ཕ་རླེས་བུ་འཇུག་ཟླེར་ནའང་། དམ་པ་གོང་མ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་སོལ་འདྱི་རྒྱུན་འཛིན་བས་ནས་ཡོང་བ་རླེད། ང་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཕར་ཕོགས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག ཆས་གོས་མང་པ་ོཞྱིག་ཧ་ཅང་གཏོར་བརླག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་
ནག་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆླེན་ཚགོས་པའྱི་སྐབས་ལ། མྱི་རྱིགས་ ༥༦ གྱི་ཆས་གོས་འདྱི་ཁྲ་ལྡླེམ་ལྡླེམ་གོན་ནས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཕྱི་ཀྱི་རྣམ་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ལབ་ཤླེས་ཀྱི་མ་རླེད། ནང་གྱི་དོན་སྱིང་གང་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་ལབ་ཤླེས་ཀྱི་མ་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་ཁོང་ཚོ་དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ། དླེ་མ་ཡོང་ན་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ཉམས་རྒུད་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སྐད་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་། ང་ཚོ་སྐད་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་
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ནས་ཧ་ཅང་ཉམས་རྒུད་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅླེས་ཏོག་ཙམ་སྤབོས་པ་ཆླེན་པ་ོདང་ཉམས་ཆླེན་པ་ོསོན་གྱི་འདུག སྦྲགས་སྐད་ཟླེར་ནའང་འདྲ། བཙན་པའོ་ིདབང་འགོ་ན་ཡདོ་པའྱི་
བོད་ནང་ལ། སྦྲགས་སྐད་དླེ་མྱི་རླེ་རླེ་ཡྱིས་འགན་འཁུར་ནས་ར་མླེད་བཟོའ་ིཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཤླེས་
ཡོན་ཡོད་མཁན། སྐད་རྱིགས་མང་པ་ོཤླེས་མཁན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡྱིན་སྱིད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་ཆོས་མང་པ་ོབསན་རྒྱུ་ཡོད་
སྱིད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད། རྒྱ་ནག་གྱི་སྐད། བལ་པའོ་ིསྐད་སགོས། སྐད་མང་པ་ོཤླེས་པ་ཚང་མས་སྦྲགས་སྐད་བརྒྱབ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ག་འདྲ་ཆགས་ས་རླེད། མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་དཔླེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་རང་
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བསྒྱུར་འཛུགས་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི། དཔར་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་སྐུ་བཞུགས་
གནང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚདོ་ ༡:༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསླེང་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་གཉྱིས་
ལྷག་ཡོད། 
 


