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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༩ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན།  ༡༌༌༌༢ 
༢ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༩ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༣༌༌༌༢༥ 
༣ ཐུགས་སྣང་གཞྲེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༡ པ། ༢༦༌༌༌༢༧ 
༤ ཐུགས་སྣང་གཞྲེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༢ པ། ༢༨༌༌༌༣༡ 
༥ གཞུང་འབྲེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ། ༣༢༌༌༌༣༤ 
༦ གོང་གསལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པའྱི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ།  ༣༤༌༌༌༣༧ 
༧ གཞུང་འབྲེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ པ། ༣༨༌༌༌༣༩ 
༨ གོང་གསལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ པའྱི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ།  ༣༩༌༌༌༤༦ 
༩ གཞུང་འབྲེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༥ པ། ༤༧༌༌༌༤༩ 
༡༠ སོང་པའྱི་དུས་ཚོད། ༤༩༌༌༌༥༠ 
༡༡ གཞུང་འབྲེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པ། ༥༡༌༌༌༥༣ 
༡༢ གཞུང་འབྲེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༣ པ། ༥༤༌༌༌༥༥ 
༡༣ གོང་གསལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༣ པའྱི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ།  ༥༥༌༌༌༦༢ 
༡༤ བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་སྱིག་འོག་ཆ་རྲེན་

བསྐྲུན་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྱི་ལྷན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༤ པ། 
༦༢༌༌༌༦༥ 

༡༥ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ པ། ༦༥༌༌༌༦༦ 
༡༦ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ པའྱི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང། ༦༦༌༌༌༩༢ 
༡༧ དཔལ་ལྡན་ཤྲེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལན་འདྲེབས་དང་གསལ་བཤད་ལྷག་འཕོ།  ༩༣༌༌༌༩༦ 
༡༨ དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་

འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༧ པ། 
༩༧༌༌༌༡༠༩ 

༡༩ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ།  
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༨ པ། ༡༡༠༌༌༌༡༡༢ 

༢༠ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པ། ༡༡༢༌༌༌༡༡༢ 
༢༡ དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདྲེབས་དང་གསལ་བཤད།  ༡༡༣༌༌༌༡༡༤ 
༢༢ གོང་གསལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པའྱི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད་བཅས།།  ༡༡༥༌༌༌༡༣༢ 

 



1 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༣ རྤེས་གཟའ་མྱིག་དམར། སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༨ པའྱི་ལས་ྱིན་  ༡༠ པ་ཆགས་ཡོད།  དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་
དང་པོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྱི་བ་ཨང་ ༩ པ། དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།*** 
      དྱི་ཤོག 
དྱི་བ་ཨང་ ༩ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༢༤ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། སྱི་འཐུས་བཀྲྱིས་རྣམ་རྒྱལ། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་སུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཞྱི་བའྱི་གོས་འཆར་
དོན་ཚན་ལྔ་འདོན་གནང་མཛད་པ་དང་།  དྤེ་རྤེས་ ༡༩༩༢ ལོར་སྱིད་འཛིན་ཇོར་བྷུཤ་བགྤེས་པ་མཆོག་དང་ཕོ་བྲང་དཀར་
པོར་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་བཙན་བོལ་
བོད་གཞུང་དང་། ཨ་རྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་དབར་འབྲྤེལ་ལམ་རྒྱུན་མཐུད་ཀྱིས་བོད་དོན་ལ་ཨ་རྱི་གཞུང་མང་
གྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མུས་ཡྱིན། འོན་ཀང་བར་ལམ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནྱིའུ་ཡོག་གོང་ཁྤེར་ནས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིན་
ཉོན་དུ་སོ་བཤུགས་གནང་བ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་གནང་ཕོགས་བཅས་ལ་འཕྲོས་ཏྤེ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། 
༡ ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་རྱིམ་པའྱི་ནང་དྤེའྱི་གོང་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་ཨ་རྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་
 དབར་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་བ་མྤེད་པར་བརྤེན།  ད་ཆ་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་མཐུད་ཡོང་ཐབས་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་
 ཁང་ནྱིའུ་ཡོག་གོང་ཁྤེར་ནས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིན་ཉོན་དུ་སོ་གནང་མཛད་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་འདུག  བཀའ་ཤག་
 གྱིས་ངོས་འཛིན་ལ་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་དབར་ཐད་
 ཀར་འབྲྤེལ་བ་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།  གནས་སྟངས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་
 གཅོད་ཁང་ནྱིའུ་ཡོག་གོང་ཁྤེར་ནས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཉོན་དུ་སོས་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། 
༢ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་

མཆོག་གྱི་སྐུ་དཔར་མཐོང་གོལ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མངོན་གསལ་དུ་སྱིག་བཤོམས་ཞུས་ཡོད་ནའང་།  ཝ་ཤྱིན་ཉོན་དུ་ཡོད་
པའྱི་བང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་དཔར་མཐོང་གོལ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མངོན་
གསལ་དུ་མྤེད་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་དཔར་མངོན་གསལ་དུ་སྱིག་བཤོམས་གནང་འདུག་པས།  བོད་
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མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ནང་གཅྱིག་གྱུར་གནང་ཕོགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ།  
འདྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་དགོས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་ 

དྱི་བ་ཨང་ ༩ པའྱི་ལན། 
༡༽ བཀའ་ཤག་སྔ་མའྱི་སྐབས་སུ་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་ཨ་རྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་དབར་འབྲྤེལ་བ་གནང་མཁན་གཙོ་

བོ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་ནས་གནང་ཡོད་ཀང།  ཨ་རྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་ལ་འབྲྤེལ་ལམ་ཟབ་ཏུ་
གཏོང་རྒྱུ་དང།  རྒྱུན་འབྲྤེལ་བ་སོ་དྤེ་དག་བང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་གནང་ཐུབ་པའྱི་
སླད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ནྱིའུ་ཡོག་ནས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཉོན་དུ་སོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། 

༢༽ ཝ་ཤྱིང་ཉོན་དུ་ཡོད་པའྱི་བང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་ཁང་ཁུངས་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་དང། མཆོད་གཤོམ། ལས་ཁུངས་ཨ་མ་བཅས་གལ་གནད་ཆྤེ་ས་ཁག་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་མཐོང་གོལ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མངོན་གསལ་ཅན་  ༤ སྱིག་གཤོམ་བས་ཡོད་ཐོག  དོན་ཁང་གྱི་
གཡས་གཡོན་གང་ལོགས་སོགས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་རྱིམ་བོན་སོགས་དང་ལྷན་མཇལ་
གནང་བའྱི་སྐུ་པར་ཁག་  ༩ བཅས་ཁོན་སྐུ་པར་གངས་  ༡༣ ཙམ་ཡོད་འདུག  གཞན་ཡང་རོ་སྐས་ཀྱི་གཡས་
གཡོན་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྱིམ་བོན་དང་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་བཅས་ཀྱི་འད་པར་ཡང་བསྱིགས་ཡོད་
འདུག 

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་རྣམས་ཀྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་འགོ་འཁྱིད་སྱིད་སོང་གྱི་འད་པར་རྤེ་སྱིག་གཤོམ་བ་རྒྱུར་གོས་བསྡུར་དང་
མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་དོན་ལྟར།  ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་གསོལ་ཚིགས་དང་
ཚོགས་འདུ་གནང་ཡུལ་རྒྱ་ ལྕོག་གྱི་ྤེ་འགམ་གང་ལོགས་སུ་སྱིད་སོང་གྱི་འད་པར་ཞྱིག་སྱིག་གཤོམ་བས་ཡོད་
འདུག ཚོགས་འདུ་གནང་ཡུལ་དྤེར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་སྱིག་གཤོམ་དགོས་པའྱི་ཁུངས་ཁབ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ནས་འདྱི་རྱིགས་བྤེད་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དགོས་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་བཅས། སྱིད་སོང་
གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ལ་ཕུལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་པོའ་ིལན་དྤེ་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས ། ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་མམ་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབར་གྱི་འབྲྤེལ་བ་དྤེ ་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
གནང་བ་དྤེར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ལ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་དང་དྱི་བ་
ལ་ལན་གནང་བ་དྤེ་གྱིས་མ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  གང་རྤེད་ཟྤེར་ན ། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ངོ་གདོང་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  དྤེ་ཚོར་དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་རྤེད།  
ལངས་ཕོགས་གཟུང་རྒྱུ་རྤེད།  ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་འབྲྤེལ་བ་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
གལ་ཏྤེ་མྤེད་ན་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་འད་དགོས་གལ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། 

དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་འདྱིར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་སྐུ་པར་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་ད ང་མྤེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་མ་རྤེད་སྙམ།  གནད་དོན་ནྱི་སྐུ་པར་འགྤེལ་སྟངས་འགྤེལ་ལུགས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་
བརྤེན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་ཚང་མས་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་
ཆྤེ་ལྤེའུ་དང་པོའ་ིནང་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ལམ་སྟོན་དོན་ཚན་དང་པོ།  བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་མགོན་སབས་དང་མཚོན་རགས་ཞྤེས་དྤེ་
ག་རང་ནང་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པར་བརྤེན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་ན།  ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དྤེ་བོད་
མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་དགུང་ལོ་  ༨༠ ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་།  སྐུ་ལས་དྤེ་འད་བསོན།  ད་ལྟ་བོད་
མྱིས་ངོམ་ཆོག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ཡང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་
དྱིན་ལ་བརྤེན་པས་རྤེད།  དྤེ་འདའྱི་བ་མ་གཅྱིག་གྱི་སྐུ་པར་དྤེ་མངོན་མྤེད་གཅྱིག་ལ་བཞག་པ་དྤེ་གནས་ཚུལ་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག ཟུར་བཀོད་བས་འདུག དྤེའྱི་ཐད་ང་ལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྐད་ཆ་དྱིས་བྱུང་ལ ། དོན་གཅོད་ཀྱི་ངོ་དྤེབ་ནང་ལའང་
བཀོད་འདུག ང་རང་ྤེ་ཆར་ D.C ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུའང་དྤེ་ཚོ་མཐོང་བྱུང། དྤེར་བརྤེན་དྱི་བ་ཞུ་དགོས་དོན་གནས་ཚུལ་
དྤེ་འདས་རྤེན་པས་ཡྱིན། སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་འད་པར་འཇོག་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་
ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤེམས་ཚོར་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་གལ་
ཆྤེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་བྤེད་པའྱི་སྐུ་དབང་དྤེ ། དོན་གཅོད་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་དྤེ་ནས་གང་འད་
བས་ཏྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སྔོན་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་ལ་འབྲྤེལ་བ་རྐང་འགན་ཁུར་གནང་མཁན་༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་རང་ནས་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྐང་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་འགན་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐོ་རྒྱུ་དང་བྱུང་རྱིམ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བས།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་
ལ་བཀའ་ཤག་ནས་དོན་གཅོད་  Washington D.C ལ་སོ་དགོས་དོན་དྤེ་དོན་གཅོད་སྱི་མཚུངས་ལྟར་ལུང་པ་སོ་སོའ་ི
རྒྱལ་ས་རང་ལ་སོ་ཐུབ་ཙང་། ཐད་ཀར་དོན་གཅོད་དང་ཨ་རྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་འབྲྤེལ་བ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་རྤེད།  གང་དང་གང་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་མྤེད་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་
དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་འབྲྤེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་དོན་གཅོད་ཀྱིས་གནང་རྒྱུ་ལ།  དམྱིགས་
བསལ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་དྤེ་ཆགས་ཡོད་དུས།  ྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་འབྲྤེལ་བ་ཟབ་ཏུ་ག ཏྕོང་རྒྱུར་དོན་གཅོད་ཀྱིས་
འགན་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སྐུ་པར་འགེལ་སྟངས་བཀལ་ལུགས་གསུངས་པ་རྤེད།  དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་
ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་གོས་བསྡུར་ཐྤེངས་གཅྱིག་གྱིས་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་པར་ཆྤེ་
ཆུང་དང་གང་དུ་འགེལ་དགོས་མིན་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་རྤེད། འོན་ཀང་དྤེའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་ཐག་
ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡོད་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་ལ་སྐུ་པར་བཀལ་སྟངས་འད་
མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།  དོན་གཅོད་གཞན་དག་ཁག་ལ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་མྱི་
མང་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  བོད་ནང་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་རང་གྱིས་དང་དུ་བངས་ནས་སྱིད་སོང་
གཙོས་པའྱི་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་ཡོད་པ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ལ་བཀའ་
ཤག་ནས་སྐུ་པར་སྱིག་སྟངས་འདྱི་འད་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ན ང་གོས་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་ཀང་ལམ་སྟོན་བྱུང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། 
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་སྔ་ནས་མ་འད་བ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འགེལ་སྟངས་བཀལ་ལུགས་སྐོར་གསུངས་
པ་རྤེད། ང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རང་གྱི་ལས་ཁུངས་
ངྕོས་འཛིན་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚང་མ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡྱིན་པར་བརྤེན་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་ཨ་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ཆྤེ་
ཐག་ཆོད་ཅྱིག་དོན་གཅོད་སྱི་མཚུངས་ལྟར་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་གྱིས་པ ར་བརྩྱིས་ན ། 
ལས་ཁུངས་ལས་བྤེད་ཡོད་ས་དྤེ་རྤེད།  ལས་བྤེད་ཡོད་སའི་ནང་ལའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་གྱིས་དང་ཕལ་ཆྤེར་
མཆོད་གཤོམ་དྤེ་བརྩྱིས་ན་གསུམ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་ཡར་འཛུལ་བའྱི་སྐབས་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་།  གསྤེར་གྱི་རགས་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐུ་པར་རྱིམ་པས་བསྱིགས་ཡོད་པ་
རྤེད། སྐས་འཛེགས་ནས་ཡར་འཛེགས་ན། དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དང་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པའྱི་སྐུ་པར་བསྱིགས་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་མ་འཛུལ་སྔོན་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ།  ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་
རྣམ་པ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་སྐུ་པར་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དོན་གཅོད་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་ ། ལས་
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ཁུངས་ཨ་མ་དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རང་བྤེད། ཡང་སྐུ་མགོན་སུ་ཕྤེབས་ནའང་ཕྤེབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རྤེད།  ད་ལྟ་སྱིད་སོང་གྱི་པར་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཞལ་ལག་མཆོད་ས་དང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སའྱི་ཅོག་ཙེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཅོག་ཙེའྱི་འགམ་ལ་བཀལ་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཁ་སྔོན་བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། མ་མཐོང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་
འདུག  དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནང་ཡར་མར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། མཐོང་མ་སོང་ཟྤེར་མཁན་འདུག  དྤེར་བརྤེན་མངོན་གསལ་དོད་
པོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལས་ཁུངས་ཨ་མར་བརྩྱིས་ན། རྩྱིས་སྟངས་གཅྱིག་རྤེད།  དོན་གཅོད་ཨ་མའི་ནང་བརྩྱིས་ན་རྩྱིས་སྟངས་གཅྱིག་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ཞུས་པ་བཞྱིན།  བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཡོད་པའྱི་ཐོག  ཕ་
གྱིར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་སྱིད་སོང་གྱི་པར་གྱི་ཐོག་ལ་གཞག་དགོས་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་གྱིས་པ། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
ད་ལྟའྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
ད་ལྟའྱི་གནང་སྟངས་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་ཐག་ཆོད་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད་དམ་
གང་འད་རྤེད།  ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་སྙྱིང་པོ་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ང་རང་གྱིས་བལྟས་ན།  ཁ་སང་ང་ཝ་ཤྱིང་ཉོན་ཌྱི་སྱི་ལ་ཕྱིན་པ་
རྤེད། ངས་རྩོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྱིན་ཡང།  གང་ལྟར་དྤེའྱི་ས་ཆ་དྤེ་མ་གྱི་ནས་ཡར་ཡོང་ནས་སྣྤེ་ལྤེན་བྤེད་མཁན་
ཡོད་ས་དྤེར། གང་ལྟར་མྱི་ཚང་མས་མཐོང་བསྡད་ས་གཅྱིག་དང་འད་པར་བརྒྱབ་སའྱི་གནད་འགག་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེར་
བརྤེན་དྤེའྱི་ནང་ལ་བསྱིག་རྒྱུ་དྤེ་སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་པར་བསྱིགས་འདུག  ༸སྐུ་མདུན་གི་སྐུ་པར་དྤེ་དྤེ་ནས་ཕར་བས།  དྤེའྱི་འོག་
ཙམ། མཐོ་དམན་བས་ན། དྤེ་ལས་དམའ་ཙམ་ཟུར་དྤེར་བསྱིགས་གནང་འདུག གནང་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་འད་རྤེད་
དམ། གང་རྤེད་ཟྤེར་ན་དོན་གཅོད་ཁག་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཚབ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྩོད་གཞྱི་རང་རྤེད། སོ་སོའི་གཟྱིགས་ཕོགས་ལ་རག་ལས་རྒྱུ་རང་རྤེད་འདུག དྤེ་ཞུས་ན་
རན་པོ་རང་མྱི་འདུག་ཀང་།  དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་མས་ང་ཚོའྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་ལ་དད་གུས་བརྩྱི་བཀུར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས།  སྐུ་པར་ཆྤེ་ཆུང་དང་མང་ཉུང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད།  དོན་གཅོད་
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ཁག་ནས་བརྩྱི་བཀུར་གནང་བའྱི་ཐོག་བཀྲམས་པ་ཞྱིག་བརྩྱིས་ཀི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁག་གཞན་དག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། 
དོན་གཅོད་ཁོ་རང་ཚོ ས་གོས་བསྡུར་བྱུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཐོས་རྒྱུ་འདུག  དཔྤེར་ན་ཆ་
བཞག་ན། ྤེ་ཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་གཅྱིག་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྐུ་པར་སྱིག་སྟངས་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཞུ་བའྱི་མྱི་
སྣ་གཅྱིག་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྤེབས་ཞོར་སྐབས་མཇལ་བ་རྤེད།  ལས་བསྡོམས་ནང་དྤེ་འད་འདུག་ཟྤེར་བ་གང་ཡང་མ་
རྤེད། དྤེའྱི་ནང་སྱིད་སོང་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་མམ་དུ་བསྱིགས་འདུག  དྤེར་བརྤེན་འཕྲལ་དུ་སྱིད་སོང་རང་ གི་
ཐོག་ནས་ email བཏང་ནས་དྤེ་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཁག་ཁག་དབྤེ་བ་དབྤེ་དགོས་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་
སྤེར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང།  ལས་དང་བསོད་ནམས་བརྩྱི་མཁན་ཞིག་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་པར་དྤེ་ཁག་ཁག་འཇྕོག་དགོས་པ་རྤེད་
ཅྤེས་འཕྲལ་དུ་ཕར་ཡྱི་གྤེ་བཏང་བར་བརྤེན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་གཅྱིག་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོས་ལྟ་སྟངས་ཐད་ཆོས་ཀྱི་
དབུ་ཁྱིད་དང་སྱིད་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་འདུག  དྤེ་རྩ་བ་ནས་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད།  ང་ཚོ་བོད་པ་རྤེད།  བོད་པ་
ཡྱིན་པར་བརྤེན་ང་ཡྱིན་ནའང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩྱི་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བོད་མྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་
སྟངས། སྱིད་སོང་ནས་ཡྱིན་ནའང་དུས་རག་ཏུ་ཆུང་དུས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ། དད་གུས་བརྩྱི་བཀུར་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་
བརྤེན། ངའྱི་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་འགམ་ལ་ གཞག་ན་རྩ་བ་ྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ནན་ཏན་ཐོག་ནས་  
email བཏང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་ནས་པར་ཁག་ཁག་གཞག་འདུག དྤེར་བརྤེན་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འད་ཧ་
གོ་སྐབས། དབྤེ་བ་འབྤེད་པ་དང་ནན་ཏན་ཐོག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

ད་ལྟ་དྤེ་དོན་གཅོད་ནས་གོས་བསྡུར་བས་ཏྤེ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུར་ཐག་ཆོད་དྤེ་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཁོ་རང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཟྱིགས་ནས།  ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་
ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད། གོས་བསྡུར་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་པར་ཆྤེ་ཆུང་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཐྕོག་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོ་
བྱུང་མ་སོང། ད་ལན་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་བསྣམས་མཁན་གྱིས་འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་ཐྤེངས་གྱིས་དང་ ། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་དྤེ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པར་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གོ་བ་རྤེད།  དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་སོན་སྟངས་མ་འད་ བ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་  ༨༠ ལ་
ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་མ་ལོར་ང་ཚོས་གཞུང་མང་གྱིས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཁུར་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་
བརན་བཞུགས་འབུལ་གྱི་རྤེད། སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ།  བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་
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སྐབས་སུ། རྒྱལ་ཁབ་དབུ་ཁྱིད་མྱིན་པ་བཞྱིན་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་གནང་རྒྱུ་དྤེས་རགས་རྤེན་འབྲྤེལ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མྤེད། ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན། 

འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་མཁན་གྱིས་སྐུ་པར་ག་ཚོད་བསྱིགས་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་མྤེད་གསུངས་སོང།  
བཀའ་ལན་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་མཆོད་གཤོམ་ནང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་ཡོད་གསུངས་སོང། དྤེའྱི་གོ་བ་དྤེ་མ་འོངས་
པར་མཆོད་གཤོམ་ནང་ལ་སྱིད་སོང་སྐུ་པར་བསྱིག་དགོས་ པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ལ་གོ་དགོས་ས་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོ་
འདྱིར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་སྱིག་དུས།  ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ ཞིག་བསྱིགས་
ཡོད་པ་རྤེད། ཕ་གྱིར་ཆ་བཞག་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་དར་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་གོ་
བ་དྤེ་གང་འད་ལྤེན་དགོས་མྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྤེད་ཙང་ངས་དྱི་བ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་པར་དྤེ་འབུར་དུ་བཏོན་འདུག མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་
པ་བས་འདུག་ཅྤེས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་འདྱི་འད་ཕྤེབས་དུས།  དོན་གཅོད་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ག་ཚོད་
ཡོད་མྤེད་དང་ཆྤེ་ཆུང་ག་ཚོད་ཡྕོད་མྤེད། གང་དུ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་
བརྤེན། བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་།  མ་ཟད་དོན་གཅོད་སྱི་ཡོངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་བརྩྱི་
བཀུར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་བོད་མྱི་སྱི་མཚུངས་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  ངོས་འཛིན་བྤེད་པ་མ་ཟད་ཡྱིད་
ཆྤེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རང་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགྤེལ་བཤད་བསོན་རྒྱུ་དྤེ།  མ་གཞྱི་བགོ་གྤེང་བསླངས་
ཚར་བའྱི་ཞོར་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དོན་གཅྕོད་ལས་ཁུངས། སྐས་འཛེགས་ནས་ནང་ལོགས་ལ་འཛུལ་ཏྤེ་དྤེ་ཚོ་ཡོངས་
རོགས་སྔོན་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་  facebook ནང་བསྟན་འདུག  དྤེའྱི་ནང་སྱིད་སོང་གྱི་པར་འབུར་དུ་འཐོན་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག་གཟྱིགས་ན་ཆ་ཚང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་འགོ་སྟངས་བས་ན།  ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ནས་མྱི་སུ་བཅར་མཁན་ཡོད་ནའང་བཅར་ས་དྤེ་ལས་ཁུངས་ལས་བྤེད་ཡོད་ས་ལ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཡོངས་
རོགས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། དུས་རྒྱུན་བཞྱིན་བསྱིགས་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ལ་ facebook ནང་གཟྱིགས་གནང་དང། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ཟུར་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ། Political Corner ཞྤེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་ལབ་པ་དྤེ་ལ་བང་ཨ་རྱི་ཡྱིན་པར་བརྤེན།  ཁེ་ན་
ཉ་དང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་དར་ཡོད་པ་བས། དྤེ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་ཞྤེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་མཁན་གྱི་པར་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་བྤེད་སོད་ག ཏྕོང་རྒྱུ་དྤེ་ཞལ་ལག་མཆོད་སའྱི་ཅོག་ཙེ་དང་ཚོགས་འདུ་
འཚོགས་སའྱི་ཅོག་ཙེའྱི་འགམ་དྤེ་ལ་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་ལས་ཁུངས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཨ་མ་གང་རྩྱིས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་
ན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཨ་མ་དྤེ་བཀའ་བོན་བཞུགས་སར་བརྩྱི་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ལས་བྤེད་བཞུགས་ས་ལ་བརྩྱི་དགོས་པ་
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རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ལས་ཁུངས་ཨ་མའྱི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་མ་གཏོགས་གཞན་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་བཞི་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་  ༩ པའྱི་དོན་ཚན་  ༡ པོའ་ིཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་
བཀའ་གནང་འདུག་ཅྤེ་ན། ཝ་ཤྱིང་ཌྕོན་ལ་དོན་གཅོད་སོ་དགོས་པ་དྤེ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་ཨ་རྱི་གཞུང་དང་
གོས་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་ལ་གཙོ་བོ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་
ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གསུངས་འདུག  དྤེར་བརྤེན་གོ་དོན་གང་གོ་ཡྱི་འདུག་ལབ་ན།  སྔོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་
སྐབས་ལ་དྤེའྱི་འགན་ནམ་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ལ་སྤྲད་པ་དང་དོན་གཅོད་ལ་མྤེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག   དྤེ་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་མྱིན་ན་སྔོན་མ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་འབྲྤེལ་བ་གནང་ བ་དྤེས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་
གནོད་པ་ཆྤེན་པོ་བསལ་ནས། དོན་གཅོད་ཀྱིས་ལས་ཀ་བ་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོག་རྤེན་སྤྲད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་དང་པོ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གང་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན།  ཡྱིག་ཚང་ཨ་མ་
དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་ལས་བྤེད་ཀྱི་བསྡད་ས་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་སྐབས་གྱིས་པ་དྤེར་གང་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་པར་ཡོད་ས་དྤེ་ལས་བྤེད་ཀྱིས་གསོལ་
ཚིགས་མཆོད་སའྱི་རྒྱ་ཅོག་གྱི་མདུན་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་སོང། རྤེས་མ་དྤེ་ལ་གང་གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ན། བཀའ་ལན་
ཨ་མ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་བྤེད་ཀྱི་གསོལ་ཚིགས་མཆོད་ས་དང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སའྱི་མདུན་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་པར་དྤེ་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཡང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གང་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ས་དྤེ་ལ་མ་འོངས་པར་
༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་གཞག་རྒྱུར་བཀའ་ཁབ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་འདུག  གལ་སྱིད་གོང་དུ་གསུངས་པའྱི་གསོལ་ཚིགས་
མཆོད་ས་དང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མྱིན་པ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་པར་བསྱིགས་ཡོད་ན།  བཀའ་
ཤག་ནས་བསར་དུ་བཀའ་ཁབ་གནང་ནས ། དྤེར་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་ཞྱིག་དགོས་ པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་དགོས་དོན་དྤེ་གང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
 དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་
འདུག གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་པར་ངོས་འཛིན་བ་བ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་པར་ འཇྕོག་སྟངས་དྤེ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་
ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེ་སྔ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་ཐད་
ཀར་འབྲྤེལ་བ་གཙོ་བོ་གནང་མཁན་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རང་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་ཨ་རྱི་ནང་ལ་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་དོན་གཅོད་ཡོད་པ་རྤེད།  འགན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་དམྱིགས་
བསལ་སྐུ་ཚབ་རང་གྱིས་གནང་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྐབས་སྐབས་ལ་དོན་གཅོད་  Washington D.C ལ་
ཕྤེབས་ནས་འབྲྤེལ་བ་གནང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དྤེ་ལྟར་ཆགས་དགོས་པ་དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་
ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད།  དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན།  ཨ་རྱིའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་སུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང། གལ་ཏྤེ་སང་ྱིན་ཞོགས་པའྱི་ཕག་ཚོད་ ༡༠ པ་ལ་ཡྱིན་ཞྤེས་དུས་ཚོད་གཅྱིག་གནང་ན། ཨ་རྱིའྱི་དོན་
གཅོད་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཡོད་པར་བརྤེན།  ནྱིའུ་ཡོག་ནས་  Washington D.C ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྤེབས་
པའྱི་སྐབས་དང་པོ་ཆུ་ཚོད་བཞྱིའྱི་རྱིང་ Bus ནང་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོང་ནའང་རྤེད། གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ནངའ་རྤེད།  དྤེ་
འད་ཞྱིག་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཕྤེབས་སྐབས་  Washington D.C ནང་གོ་བུར་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཏྤེ་ཕག་ཚོད་  
༡༠ ལ་མྱི་འདུག གཟའ་ཕུར་བུ་ཞོགས་པ་ཕག་ཚོད་  ༩ པར་ཡྱིན་ཞྤེས་ལབ་ན།  ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ནས་འབྲྤེལ་བ་གནང་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་འབྲྤེལ་བ་གནང་ བ་ལ་བརྤེན་ནས།  དོན་གཅོད་ཀྱི་
ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་དྤེ་སྔ་གནོད་པ་དྤེ་འད་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་མཁྤེན་རོགས་མྤེད།  ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཞུ་
བ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་གོས་བསྡུར་དང་ཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱི་རྩའྱི་ཞལ་ལག་མཆོད་སའྱི་མདུན་ལོག་དང་ཚོགས་འདུ་འཚོག་སའྱི་མདུན་ལོག་དྤེའྱི་འགམ་ལ་
སྱིད་སོང་པར་ཡོད་པའྱི་ཐོག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི་དྤེ་ལ་རྩོད་གཞྱི་ཞྱིག་
ཆགས་པར་བརྤེན། གཞྱི་རྩའྱི་དོན་གཅོད་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་སྟངས་དྤེ་མཆོད་གཤོམ་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།  ལས་
ཁུངས་ཨ་མ་དྤེ་ལས་བྤེད་ཡོད་ས་དྤེར་བརྩྱིས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་ཞྤེས་དྤེར་རྒྱལ་དར་ཡོད་པ་
དང་སྱིད་སོང་གྱི་པར་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ལ་གཟྱིགས་སྟངས་ཐོག་ནས་མ་འད་བ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ག་རང་ལ་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ང་ཚོས་གདན་འདྤེན་ཞུ་བ་ལ་འགྱིག་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་དྤེ་དོན་གཅོད་ནང་ ལ་འཛུལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས། ལམ་ཁ་རང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་སྔོན་མ་
གསྤེར་གྱི་གཟྤེངས་རགས་བཞྤེས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་
ཕྤེབས་དུས། ལམ་ཁ་རང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་རྱིམ་པ་རྣམ་པ་མཇལ་བའྱི་སྐུ་པར་ཡང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གཟྱིགས་སྟངས་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན། མྱི་མང་ནང་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
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ཁོ་ཚོའྱི་ཐུགས་འཚབ་སྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་དུ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་པར་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  ང་ཚོའྱི་ཐོག་
ནས་ཐྤེ་ཚོམ་ཅྱི་ཡང་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོའྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གོང་ས་ ༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་རྤེད།  
དགུང་ལོ་ ༡༦ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ལས་བསོན་ཏྤེ་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་གདྤེང་སོབས་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་མགོ་
བཀག་ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཁོང་གྱིས་སྐུ་ལས་བརྒྱབ ས་པའྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་
བརྤེན། བོད་མྱི་མང་ཚང་མས་དྤེ་ག་རང་རྩྱིས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་རྩྱིས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དམྱིགས་བསལ་
ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་སྱིད་སོང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན ། རྱིང་
ནས་སྙྱིང་དུ་བརྣགས་པའྱི་འདོད་པའྱི་དོན་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ཡྱིད་ལ་བཅ ངས་པའྱི་ཐོག་ནས།  ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་རྱིང་
ནས་སྙྱིང་དུ་བརྣགས་པའྱི་འདོད་པའྱི་དོན་ཞྤེས་དྤེ་འདའྱི་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་ནང་
ལའང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མས་དུས་རག་ཏུ་ད་ལན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་སྐུ་དབང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་བཀའ་ཤག་འདྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འགན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དུས་རག་ཏུ་བཀའ་
བསྡུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། དྤེ་ག་རང་བས་ནས་ཕག་ལས་ཀང་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་དྲུག་པ། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྤེ་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་དུས་ཚོད་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་བངས་ནས་སྱིར་བཏང་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ་ཁང་ལ་སྐུ་པར་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་སྐུ་
པར་གཅྱིག་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུས་ན། སྱིར་ཁབ་བསགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་བ་དྤེ་དོན་གཅོད་
ཁང་ལ་སྐུ་མགོན་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་དང་མྱི་སྣ་གལ་ཆྤེ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས། སྐུ་པར་བསོན་ས་དྤེ་རྒྱབ་རྤེན་གྱི་རྩྱིགས་པ་སྔོན་
པོ་ཞྱིག་དང་ཁེ་ན་ཉ་དང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་དར་བས། དྤེར་སྱིད་སོང་སྐུ་པར་ཡོད་པ་དང།  དྤེ་ངོ་དྤེབ་ནང་དང་ད་རྒྱའྱི་ནང་ཤུགས་
དག་ཆྤེན་པོས་འགོ་དུས། གཟྱིགས་ཚུལ་དྤེར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འདུག  དྤེ་
འད་གཅྱིག་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྤེར་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཀང།  ཐུགས་སྣང་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཏོག་
ཙམ་ཐུགས་ཕན་གསོ་མྱི་ཡོང་ངམ་སྙམ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྩ་བ་ནས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་གཡར་པོ་གནང་ནས་བྤེད་སོད་གཏོང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ལ་ང་རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པ་དང་ ། 
ལྷག་པར་དུ་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིཐོག་ནས་བཏོན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱི་དུས་ཚོད་མ་རྤེད། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་རྤེད། འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་ཡོད་ན་ འདྱི་
རྒྱུ་རྤེད།) ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེ་རྱིང་གྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་གནད་དོན་དང་འབྲྤེལ་ྤེ་ལམ་ད་ལམ་ནས་པར་ཁག་
གསུམ་ཞྱིག་མཇལ་བྱུང ་། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ན་བསམ ས་ནས་བསྡད་ཡོད།  དྤེ་རྱིང་དངོས་སུ་བང་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་མང་
གྱི་སྐུ་ཚབ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་བསྣམས་ཕེབས་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་སང་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལྤེན་འདོད་བྱུང། 
 རྩ་བའྱི་ཁ་སང་པར་དྤེ་མཐོང་ཡོང་དུས། པར་གསུམ་གྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ཡྕོང་དུས། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་བ་སའྱི་གནད་ འགག་ཆྤེ་བ་དྤེ་ལ་རྒྱལ་དར་གྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་སྱིད་སོང་གྱི་
པར་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་ ། ལས་བྤེད་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་ས་ནས་མར་ཕྤེབས་ཡོང་སའྱི་ལམ་ཁའྱི་ཟུར་གྱི་མྤེ་ གཏྕོང་སའྱི་
སང་དྤེ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཞག་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་ལ་
བལྟས་ན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་འདྱི་རོགས་གནང། ) གང་ལྟར་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་དང་
འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལབ་གྤེང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དྤེ་འདའྱི་གནད་
དོན་མྤེད་པའྱི་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་དྱི་བ་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན།  འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་དོན་
རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ལབ་གྤེང་བཟོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། 
 གྱིས་པ་དྤེ་གོ་ཐོས་ལ་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་བ་སའྱི་ས་ཆ་གནད་ འགག་གཙོ་བོ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ངས་གོ་སོང།  དྤེ་རྱིང་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དྤེ་ལ་༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པར་བརྤེན།  
དྤེའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྱི་བ་གང་ ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་ཤག་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དྱི་བ་གྱིས་པ་ཡྱིན་གསུངས་སོང།  ཡྱིན་ཤག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་
གསུངས་སོང། འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་གནང་རོགས་གནང། ) དྱི་བ་དྤེ་གང་ལྟར་མྱི་དགོས་ པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས།  དྱི་བ་མྱི་དགོས་ན།  གསུང་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་འདྱི་བའྱི་དུས་ཚོད་རྤེད།  ) 
ལགས་སོ་སྐུ་ངོ། ཡང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག 
 དྱི་བ་གསུམ་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་སྱིག་གཤོམ་
དགོས་པའྱི་ཁབ་ཁྕོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀོད་ཁབ་ག ཏྕོང་གྱི་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག  གྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་
གསལ་བཤད་སྐབས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ན་ རན་པོ་ཡོད་དང་མྤེད་ཅྤེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཀང་གནང་གྱི་
འདུག འདྱི་འད་ལ་བལྟ་དུས། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་བ་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་འདྱི་བོད་པ་ཚོ་ལ་བཀོད་ཁབ་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཤག་ཤག་གྱི་སོ་ནས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་པར་གནད་ཆྤེ་ས་དྤེ་འད་ལ་
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གཞག་དགོས་པ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀོད་ཁབ་ག ཏྕོང་དགོས་པ་དང་རན་པོ་ཡོད་མྤེད་
གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྱི་བ་མཐའ་མ་དྤེ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་ག་རང་ཕོགས་ལ་བལྟ་བསྡད་ཡོད། ཕག་བརངས་
ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ལོག་བརྡུང་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་མ་མཐོང་བའྱི་སྐབས་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་
ལོག་བརྡུངས་ན་གནས་སྟངས་ཁ ག་ཁག་ཅིག་རྤེད། ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ད་རྒྱ་དང་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག  གྤེང་སློང་
དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ ཡིན། ྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དང་མཆན་
རྒྱག་མཁན་ནང་ལ། དྤེའྱི་སྔོན་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་མོང། སོ་སོའ་ིམྱིང་མྤེད་པར་མཆན་རྒྱག་མཁན་དང་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་འབྲྱི་
མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ྤེ་ཆར་རང་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཁུངས་
སྤེལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་གང་བྱུང་ བ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་  ༡༠༠ ལྷག་གྱི་ Twitter 
account རྫུན་མ་ཡྱིན་པ།  རྒྱ་མྱི་རང་གྱིས་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་ད་རྒྱའྱི་ནང་ང་བོད་ལྷ་ས་ལ་སླྤེབས་ཡོད།  ཁམས་ལ་
སླྤེབས་ཡོད། ཨ་མདོ་ལ་སླྤེབས་ཡོད། བོད་པ་སྱིད་པོ་ཞྱིག་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་ཡར་རྒྱས་བཏང་འདུག་ལབ་ནས་རྫུན་མ་བཟོས་
ཏྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་དཀྲོག་གཏམ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དང་དྤེའྱི་ནང་
མཆན་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་འཕྲལ་དུ་ཡྱིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བ་རྒྱུ་ཞིག་མ་རྤེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལའང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན།  ད་རྒྱའྱི་ནང་དེ་རིགས ་མཇལ་ཡོང་སྐབས།  པར་དྤེ་མ་གཏོགས་མྤེད་དམ་
ཞེས་དགོངས་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ།  ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཕོགས་གྱིས་
ནས་མཆན་མ་བརྒྱབས་སྔོན་ལ་དོན་གཅོད་ལ་ཁ་པར་དང་ email བཏང་ནས། འདྱི་འད་འདྱི་འད་མཇལ་རྒྱུ་འདུག  དྤེ་གང་
འད་གང་འད་རྤེད་ལབ་ན།  དོན་གཅོད་ནས་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་རྤེད་སྙམ།  མ་གནང་བར་ཐད་ཀར་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་མྱི་འདུག  སྱིད་སོང་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འད་རང་སྐོར་བ་བརྒྱབ ས་ན། མཆན་རྒྱག་
མཁན་གྱི་དཀྲོག་གཏམ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་པར་ཆྤེ་ཤོས་གསུམ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་རྤེད།  སྱིད་
སོང་གྱི་པར་དྤེ་ཆུང་བའྱི་གས་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དོན་གཅོད་ནས་ཀང་ཆྤེ་ཆུང་དང་གང་དུ་གཞག་དགོས་
པ་ཡོད་མྤེད་ཚང་མ་དགོངས་པ་བཞྤེས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་རྒྱའྱི་ནང་མཇལ་དུས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་གྤེང་སློང་བྱུང་བ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 པར་དྤེ་གཞག་དགོས་དོན་ནྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད།  དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་གོས་བསྡུར་བྱུང་ བ་
གཞྱིར་བཟུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  མ་གཞྱི་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་  Office of Tibet དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་ན།  
སྐུ་པར་ཆ་ཚང་ཧ་ལམ་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་གཅྱིག་གསུངས་སོང།  མྤེ་བཏང་སའྱི་
སང་དྤེ་ལ་ཟྤེར་སོང།  དྤེ་མྱིན་པར་གཞན་པ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད།  མཆོད་གཤོམ་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད།  སྐུ་པར་མང་ཐག་ཆོད་
མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་རྕོང་མཁན་ ༦ ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན། ཡང་བསར་ནན་ཏན་བས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་འདྱི་
འཕྲོས་དོན་དྱི་བའྱི་དུས་ཚོད་རྤེད།  ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་ཕུལ་ས་མ་རྤེད ། གསལ་བཤད་ཞུ་སའང་མ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་
འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་རང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གལ་ཆྤེ་ཆུང་ཐོག་ནས་ངས་སྐུ་པར་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དྱི་བ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་
སོང།  དྤེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཀྱི་ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང།  སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་པར་དོན་
གཅོད་ལྷན་ཁང་ནང་ཡོད་པ་དྤེ་སོ་སོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་གྱིས་པ་
དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མ་བསྐོས་པའྱི་སྔོན་
ནས་དོན་གཅོད་ལྷན་ཁང་དྤེ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྤེས་ལ་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་རྤེད་སྙམ། དྤེར་བརྤེན་ཟབ་ཏུ་
གཏྕོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དྤེ་བོད་གཞུང་ནས་བཏང་བ་རྤེད་
སྙམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་འགན་ཁྤེར་ནས་བཟུང་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ལ་དོ་ཕོག་ཕྱིན་ཡོད་མྤེད་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་སྙམ། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ། 
 ཟབ་ཏུ་གཏྕོང་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། དྱི ་བ་གཅྱིག་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན།  ཟབ་ཏུ་
གཏང་གྱི་ཡྱིན་ལབ་དུས།  རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་དྤེ་འད་བཏང་སྐབས་སུ།  གཅྱིག་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་
ཐོག་ནས་ཟབ་ཏུ་གཏྕོང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། དྤེས་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟབ་ཏུ་གཏང་དགོས་པ་
དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་ཟབ་ཏུ་གཏྕོང་རྒྱུར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་གནས་རྱིམ། རབ་
ཏུ་བྱུང་ན ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཐོག་མར་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ཟུར་ཞྱིག་ཡྱིན་པས།  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཨ་རྱིར་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ Rank ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་དམ་མྤེད། 
 གྱིས་པ་དྤེ་ལ།  ཟབ་ཏུ་གཏྕོང་རྒྱུ་དྤེས་ཨ་རྱི་མམ་དུ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་ང་ཚོས་འབྲྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་བྤེད་ཐུབ་
ཡོད་པ་རྤེད།  ཟབ་ཏུ་གཏྕོང་ལབ་དུས་ཡར་རྒྱས་གཏྕོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་འཆར་གཞྱི་གང་དང་གང་ཡོད་དམ། 



14 

 

གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་དུས་ཚོད་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འདྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་མཇལ་རྒྱུ་
གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། བས་ཙང་ཟབ་ཏུ་གཏང་རྒྱུར་གང་དང་གང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད། སྱིད་སོང་རྤེད། བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རྤེད།  ༸གོང་ས་
མཆོག དམ་འབུལ་སྐབས་སྐུ་པར་ཡོད་པ་དྤེ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་དང་དམྱིགས་བསལ་བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁབ་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་མཁན་དྤེ་མྱི་མང་རང་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་སྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ།  སྱིག་སྟངས་མ་འད་བ་
མ་འད་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་སྤེར་ཐོག་ཞུས་ན། པར་དྤེ་ཚོ་དང་ཐང་ག་དྤེ་ཚོ་མཇལ་དུས།  ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བོད་
ནང་དྤེ་འད་འགྤེམས་སྤེལ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས།  བོད་ནང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་ཁོ་རང་ཚོས་རྤེ་བ་དྤེ་གང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་
བསམས་ནས་སྤེམས་ནང་ལ་ལྱིད་ཁོག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་པར་སྱིག་སྟངས་ལ་ བལྟས་དུས། ང་བོད་པ་
གཅྱིག་དང་ནང་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། མྱི་ཚེ་ཧིལ་པོའ་ིརྱིང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་བརྩྱི་བཀུར་བྤེད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན། འཚེར་སྣང་དང་ལས་བསོད་ནམས་དྤེ་དན་ཡོང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན།  ཁོ་རང་
ཚོས་དྤེ་བཞིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་སྤེར་ནང་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལའང་
དྤེ་རིགས་མཇལ་རྒྱུ་འདུག དྤེར་བརྤེན་གོང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལའང་དྤེ་ རིགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད།  ང་
ཚོས་མཐོང་དུས།  ང་རང་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་  Email བཏང་ནས་རྩ་བ་ནས་མམ་དུ་མ་གཞག་རོགས་ བེད། ལས་དང་
བསོད་ནམས་མས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན ། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་པར་དང་སྐུ་པར་སྱིག་སྟངས་ཐོག་
ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ནང་དམྱིགས་བསལ་རྤེད།  དོན་གཅོད་ཟུར་
པ་དང་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དྤེ་ཚོའྱི་པར་བསྱིག་རྒྱུ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་གཞན་དག་ལ་ཡོད་དང་མྤེད་
ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་པ་ཞྱིག་རྤེད། འགྱིག་པ་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་མ་འོས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ལ་བསྱིག་དགོས་ པ་རྤེད་ཅྤེས་བཏང་ནའང་རན་པོ་ཞྱིག་ཨྤེ་ཡོད་དམ།  བསྱིག་དགོས་པ་མ་རྤེད་
ཅེས་ལབ་ནའང་རན་པོ་ཨྤེ་ཡོད་དམ། མ་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་པ་ལ་རྩོད་མྱི་དགོས་པ་དང་བརོད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དད་བཀུར་བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་སའྱི་སྐུ་པར་ཡྱིན་པར་བརྤེན། མཆོད་གཤོམ་ལ་བསྱིགས་ནས་དུས་རག་ཏུ་སྨོན་
ལམ་བརྒྱབ་སའྱི་སྐུ་པར་ཡྱིན་དུས།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྩོད་གཞྱི་སྤུ་ཙམ་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག   ཡྱིན་ནའང་དོན་
གཅོད་ཁོ་རང་ཚོ་རང་གྱིས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རྤེད།  དོན་གཅོད་ནང་ལ་ཁོ་རང་
ཚོས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའྱི་གནད་དོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལན་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད།  ཕལ་
ཆྤེར་གོ་རྒྱུ་བས་ན་དོན་གཅོད་ཁག་གཞན་དག་ལའང་པར་སྱིག་ཡོད་ས་རྤེད།  མཐོང་སྣང་དྤེ་རྤེད།  སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་
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ཐོན་དུས། ད་རྒྱའྱི་ནང་ཐོན་དུས་དངོས་སུ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས། དྤེར་བརྤེན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་བགོ་གྤེང་ བསླངས་པ་རྤེད་
མ་གཏོགས། དོན་གཅོད་ཁག་གཞན་དག་ལའང་རྤེ་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བསྱིགས་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དོན་གཅོད་དང་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐོར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་
ཚབ་མ་བསྐོས་གོང་ནས་དོན་གཅོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་ཡོད་པ་དྤེས་ཐོག་མར་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་
རྤེ་གངས་ལོར་དོན་གཅོད་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་བཙུགས་དགོས་དོན་དྤེ་མམ་འབྲྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་
རྤེད། དམྱིགས་ཡུལ་ཁོ་རང་ཐོག་མ་རང་ནས།  ཁོ་རང་ཚོས་དོན་གཅོད་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་ནང་ལའང་ཁ་གསལ་པོ་ ཞིག་
ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ Washington D.C ལ་ཕྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ནས་འགན་ཁུར་
གནང་སྟྤེ། ཨ་རྱིའྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་དང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས།  དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་འགན་རྐང་འཁྤེར་རྒྱུ་དྤེ་དམྱིགས་
བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་འཁྤེར་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་དོ་ཕོག་མ་འགོ་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དོ་ཕོག་འགོ་བཞག་པ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མཁྤེན་རོག་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཟབ་ཏུ་གང་བཏང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། ལས་བསྡོམས་སོར་མཁན་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཡོང་གྱི་འདུག ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཁ་སང་ལོ་གྱིས་ཙམ་གྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཆ་ཚང་གསུངས་གྲུབ་ཀང་།  དོན་
གཅོད་ཐད་ཀར་  Washington D.C ལ་སོས་ནས་ྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ།  
དོན་གཅོད་རང་ནས་འགན་ཁུར་གནང་སྟྤེ་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ།  དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཁག་དང་ཕྱི་
སྱིད་ལས་ཁུངས་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ ། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་སྔར་ལྟར་འགོ་བ་དྤེས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མྤེད་ནའང།  དོན་
གཅོད་རང་ནས་སྔར་ལྟར་གནང་ཐུབ་པ་འདྱི་ཕག་ལས་དངོས་གནས་འཐུས་ཤོར་མ་འགོ་བས་མ་ཚད།  དོན་གཅོད་རང་ཐོག་
ནས་གང་ཟབ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྒྱ་གར་ནས་ཕར་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ལ་མ་ཕྤེབས་གོང་ལ ། ཕྤེབས་ཚར་བའྱི་
རྤེས་ལ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཨ་སོར་ས་ཡ་  ༢ ཐོབ་པ། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་
སོར་གབས་ཡོད་ཀང་།  འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རོགས་དངུལ་ཐོག་ནས་གཏམ་བཟང་གྱི་གནས་ཚུལ་
གཅྱིག་ཡོང་གབས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་རྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་བྤེད་རྤེད། 
ཁོ་རང་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་  Tibet Fund ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
Washington D.C ནས་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ནས་རོགས་དངུལ་ འཐོབ་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེ་
བཞྱིན་གནས་ཚུལ་ཆྤེ་ཆུང་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་ནའང།  ཕྲུ་གུ་ཚོ་ Full Bright སློབ་ཡོན་ཐོག་ནས་ཕར་འགོ་མཁན་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་དོན་གཅོད་རང་ནས་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག  ཨ་རྱི་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ལ་
སོགས་སྐུ་ལས་མུ་མཐུད་བསོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡན་ལག་ TCRC དེ་ང་
ཚོའྱི་ཀམ་པུ་ཉར་སྡྤེ་ཚན་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཨ་སོར་ས་ཡ་  ༡ དང་འབུམ་ ༣ ལྷག་ཙམ་འཐོབ་རྒྱུ། དྤེ་དང་དྤེ་ལ་སོགས་པ་
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕག་ལས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི ས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། 

གཞྱི་རྩའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དྤེ་བཀའ་བོན་ཟུར་པའྱི་གནས་རྱིམ་འདྱི་ཚོ་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། དོན་
གཅོད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དྤེ་སྱི་མཚུངས་བས་ནས་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་རང་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་དོན་
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གཅོད་སུ་བསྐོས་ཀང་ཁོ་རང་གྱི་གནས་རྱིམ་འདྱི་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་རང་ལ་གནས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་བརྒྱད་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། འགྤེལ་བརོད་ཐུང་ཙམ་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད།(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་རྤེད། འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་རང་གཏྕོང་རོགས་གནང།) རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཤྱིང་གྱིས་ཤྱིང་བཏགས་ན། 
ལྷ་ཁང་མཆོད་ཁང་དང་མྱིས་མྱི་བཀུར་ན། བ་མ་དཔོན་པོ་ཟྤེར་བའྱི་དཔྤེ་བཞྱིན།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་མྱི་
མང་གྱིས་བདམས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྤེད། གུས་བརྩྱི་དང་ཆྤེ་མཐོང་། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བ་མྤེད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྐུ་པར་
སྱིག་གཤོམ་ཐད་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་ཡོད་མྤེད་དང་ཆྤེ་མཐོང་གྱི་ཆྤེ་ཆུང་།  སྱིད་སོང་གྱི་པར་
ཡོད་མྤེད་ཀི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་དྱི་བ་དྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་བདྤེན་པར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཐབས་མྤེད།  དྤེ་
རྱིང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཞིག་ཡོང་དུས། བདྤེན་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད།  སྱིར་བཏང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང།  བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ང་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་ལ་
མཚོན་བྤེད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རགས།  རྒྱལ་དར། དྤེ་བཞྱིན་པོ་ཏཱ་ལ་དང་ས་ཁ་ལ་སོགས་པ་བོད་མྱི་རྱིགས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་མཚོན་མཁན་དང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་གནས་སྟངས་མཚོན་མཁན། དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་
ཐོག་ནས་གཞག་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་འདྱི་གནང་རོགས།  Mobile 
Phone Off གནང་རོགས་གནང།  གསད་རོགས། སྐུ་མཁྤེན། ས་ལ་གནོད་ཀྱི་འདུག  ) དྤེ་བཞྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པོ་ཆྤེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྤེད།  བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་རྤེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚོན་བྤེད་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་པར་དྤེ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་མཚོན་བྤེད།  བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དྤེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་བོད་ནང་
ནས་སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་བས་པ་མ་ཟད་ཕག་འཚལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གསལ་པོ་ཡྱིན།  དྤེ་ཡང་སྱིད་སོང་མ་
ཟད་ང་རང་ཚོ་འདྱིར་བཞུགས ་ཀྱི་དབུ་ལས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང།  བོད་ནང་གྱི་གནས་མཇལ་བ་མང་པོ།  ལོ་ཁ་ཤས་སྔོན་ལ་
ཡོང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་མྱི་མང་པོ་ཐུག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། མྱི་དྤེ་ཚོས་གང་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། དྱི་བ་གཏང་རོགས་གནང།  ) དྤེ་ག་རང་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  ཕག་འཚལ་གབས་བྤེད་ཀྱི་འདུག  ལག་པ་ཕར་
ཁྤེར་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་མགོ་ལ་འཇྕོག་གྱི་འདུག ཕྲྤེང་བ་ཁྤེར་ནས་ང་ཚོའྱི་གཟུགས་པོའ་ིསང་ལ་ཕུར་གྱི་འདུག  དྤེས་བྱིན་རླབས་
ལྤེན་གི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ནས་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁྱིམ་པ་ཕལ་པ་རང་རང་སང་ནས་བྱིན་རླབས་ལྤེན་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཧ་གོ་
ཡྱི་ཡོད་ཀང། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བྱིན་རླབས་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་ནང་ནས་སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་པར་
སྱིག་གཤོམ་བས་པ་དྤེ་ཡང་མདོ་དོན་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུར་བ་ན་མྤེད་པའྱི་གུས་བརྩྱི་དང་ཆྤེ་མཐོང་། དད་པ། ལྷག་
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བསམ། དྤེ་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པ ར་བརྤེན། ཆྤེ་མཐོང་དྤེ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་སྱིད་སོང་མཆོག་
ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 སྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་སྐད་གདངས་མཐོ་པོ་རྤེད་འདུག  ད་ལྟ་དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཏང་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ལན་དྤེ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་གོ་མ་སོང་ ། དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀའ་ཤག་ནས་འདྱིའྱི་རྱིགས་བྤེད་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དགོས་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་རྱིགས་བྤེད་ཕོགས་གཅྱིག་
གྱུར་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྱིད་སོང་གྱི་པར་འདྱི་དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་ (ས་གསལ་པོ་མི་འདུག)ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡན་ལག  དཔྤེ་
ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་གཞག་དགོས་པ་ཞྱིག  དྤེ་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་སོགས་རྱིམ་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ།  གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན། དྤེ་མྱི་ཡོང་བར་བས་
ནས་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་གཅྱིག་པུ་སྱིག་གཤོམ་བ་རྒྱུར་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། དྤེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་དུ། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དོན་གཅོད་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་དྤེ་ཚོའྱི་པར་སྱིག་གཤོམ་བ་རྒྱུ་འགའ་འདུག ྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་རྦད་དྤེ་ཚ་རླབས་འད་པོ་ཞྱིག་འཕྱུར་ཡོང་གྱི་འདུག  སྱིད་
སོང་གྱི་སྐུ་པར། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་ཕར་བངས་ནས་ཚབ་ལ་སྱིད་སོང་བཞག་ཡོད་ པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས།  ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་དར་
བཞག ཕོགས་གཅྱིག་ལ་བོད་པའྱི་རྒྱལ་དར་བཞག  དཀྱིལ་མ་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་པར་བཞག  འདྱི་འད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་མང་པོ་
མཐོང་རྒྱུ་འདུག དྤེས་མ་ཚད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོའྱི་པར་སྱིག་གཤོམ་བས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོ་
ཡྱིན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་རྤེད།  བྱུང་རྱིམ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་པར་དྤེ་གཅྱིག་
གྱུར་བས་ནས་ལྷན་ཁང་དང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་ཚང་མ་ལ་འཇྕོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འཇྕོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་འད་བཞག་ན་
སྱིད་སོང་གྱི་ཆྤེ་མཐོང་ལའང་ཏོག་ཙམ་དོ་ཕོག་འགོ་ས་རྤེད། དྤེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ག་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་གང་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན།  
ད་རྒྱའི་ནང་དང་མཆན་རྒྱག་མཁན་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཐོས་སོང།  
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  སྱིད་སོང་གྱི་པར་མ་གཏོགས་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་འད་བཤད་
མཁན་ཡོད་པར་བརྤེན།  དྤེ་ཚོ་བདྤེན་པ་མྱིན་པ་དྤེ་ད་ལན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་བརྒྱུད་
ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ནང་ལ་པར་སྱིག་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཆ་ཚང་བཀོད་ཡོད་ལ། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལ་
དམྱིགས་བསལ་འབྲྤེལ་བ་བས་ནས།  ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ག་ཚོད་ཡོད།  གང་འད་ཡོད་ཅྤེས་དམྱིགས་བསལ་དྱི་བ་
དྱིས། ཆྤེ་ཆུང་ཚུན་ཆད་ནས་གང་འད་ཡོད་ཅྤེས་ནན་པོའ་ིསོ་ནས་དྱིས་པ་བཞྱིན། ལན་འབོར་བ་རྣམས་ཞུས་པ་རྤེད།  སྐུ་པར་
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ཆྤེ་ཤོས་གསུམ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་དང།  ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འགྤེལ་བཤད་
ཐྤེངས་མ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་ཚར་སོང། འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་ཡང་ཏག་ཏག་འདྱི་རོགས་གནང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ལན་དྤེ་ཚོ་ཡང་
དྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་རང་ལ་རྒྱབ་རོགས་གནང། ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེ་འད་གསན་སོང་ཟྤེར་དུས།  མ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་བཀོད་པ་རང་རྤེད།  སྱིད་སོང་
རྩོད་གཞྱི་ལ་མྱི་མང་ནང་གང་དུ་ཕྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་དཀྱུས་མ་
དྤེ་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་འགན་ཡོད་པ་རྤེད། འགན་ཡོད་པས་མ་ཚད་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྱིང་ནས་སྙྱིང་དུ་བརྣགས་
པའྱི་འདོད་པའྱི་དོན་ཞྤེས་གསུངས་པའྱི་འགན་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དབྤེ་བ་ཕྤེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་
ལས་ཁུངས་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་གྱི་གོ་གནས་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསུམ་དབྤེ་བ་ཕྤེ་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་མཆན་
བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་དོ་བདག་ལ་བལྟས་ནས་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ལ་སྱིད་
སོང་གྱི་འགན་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་གྱི་འགན་ཡོད་པར་བརྤེན། སྱིད་སོང་གྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་དང་སྱིད་སོང་གྱི་
གོ་གནས་དྤེ་ལ་འགན་ཁྤེར་ནས་མ་འོངས་པར་སྱིད་སོང་སུ་ཕྤེབས་ནའང་དྤེ་ལ་རྩྱིས་ སྕོད་རྒྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་དོན་ཚན་དང་པོ་ནང་བཞྱིན།  བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་དྤེ་ཚོ་སྱིད་སོང་ལ་གང་
དུའང་བཀོད་མྤེད་པ་དྤེར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་དྤེ་སྱིད་སོང་ལ་ཡོད་པ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། political leader ཞྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ག་རང་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 སྱིད་སོང་གྱི་པར་རྩོད་གཞྱི་དྤེ་རྤེད།  བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ཁ་ྱིན་རང་དགྤེ་འདུན་པ་གཅྱིག་ཕྤེབས་ནས ། 
ཁོ་རང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  མྱིས་ནང་ལ་པར་དྤེ་འད་མང་པོ་འཇོག་གྱི་འདུག  ༸གོང་ས་མཆོག  ཁྱི་ཟུར་
ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ། སྱིད་སོང་བཅས། ང་ལ་པར་མང་པོ་ཞྱིག་ཁྤེར་འདུག བོད་ནང་མྱི་མང་གྱིས་འདྱི་འད་འཇོག་གྱི་འདུག་
ཅྤེས། དྤེ་ཚོ་འཇོག་པའྱི་སྐབས་ལ་ འཇྕོག་སྟངས་གཞག་ལུགས་རྤེད།  པར་འགའ་ཤས་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག  ༸རྒྱལ་བ་
ཀརྨ་པ། ས་ས་ཁྱི་ཆྤེན་པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཡོད་པ་འདུག འགའ་ཤས་ལ་བ་མ་གཞན་དག་ཁག་ཡོད་པ།  སྱིད་སོང་པར་མང་
ཆྤེ་བ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཞབས་འགམ་ཡོད་པ་མང་པོ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་དོ་བདག་སོ་སོ་རང་གྱི་འདྤེམས་ཀ་ལ་གཞག་རྒྱུ་རྤེད་མ་
གཏོགས། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་འདྱི་དང་འདྱི་བཀའ་ག ཏྕོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོ་ནོར་ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ན ། 
པར་བསྱིགས་སྐབས་སྱིད་སོང་གྱི་པར་ཐོག་ལ་༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་ཆྤེ་བ་དྤེ་གཞག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས ། ང་ཚོས་གཞག་
མཁན་སུ་ཡོད་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་གོ་ནོར་མྱི་ཐྤེབས་པར་ཕན་མྱི་ཡོང་ངམ་ཞྤེས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་གྱིས་པའྱི་ངོ་གདོང་དྤེ་བོད་ནང་ལ་སྱིད་སོང་ལ་ཕག་འཚལ་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་༸སྐུ་མདུན་གྱི་འཁྱིས་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན ། དྤེས་བྱིན་རླབས་ལ་བརྩྱིས་ནས་ཕག་འཚལ་གྱི་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། གཅྱིག་གྱུར་ཞྤེས་པ་དྤེ་བོད་ནང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཞུང་འབྲྤེལ་
གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་དོན་གཅོད་རྤེད། གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་གྱུར་ཞྤེས་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  ཡང་མྱིན་ན་སྱིད་སོང་གྱི་པར་གཞག་མྱི་དགོས་པར་གཅྱིག་གྱུར་གསུང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ། དྱི་བའྱི་ངོ་
གདོང་དྤེ་དྤེ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ་ལན་གསལ་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ག་རང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། 
བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས།  ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་སོང་གྱི་འགན་ཡོད་པར་བརྤེན།  བོད་ནང་ནས་ཡྱིན་
ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་གནང་ས་དྤེ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཁོ་རང་ཚོས་བརྩྱི་དགོས་པ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་མཚུངས་ཞྤེས་པ་དྤེ་པར་བསྱིགས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་
ལ་པར་གཞག་རྒྱུའྱི་བཀའ་བསྡུར་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། པར་སྱིག་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་ན། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཁོ་རང་
ཚོས་པར་བསྱིག་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་ གཞག་པ་ལ་བརྤེན་ནས་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ལས།  དྤེའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་
གསལ་པོ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། སྱིག་མཁན་ཡོད་ན།  སྱིད་སོང་གྱི་པར་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་པར་གཞག་
དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། བསྱིགས་དང་མ་སྱིག་དྤེ་དོ་བདག་སོ་སོ་ལ་རག་ལས་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་
ཁོ་རང་ཚོས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སློང་མྱི་ཡོང་བ་དང་གོ་
བར་མྱི་འཕྲོད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་གོ་ནོར་མྱི་ཐྤེབས་པར་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ད་ལྟ་ཕག་རྕོང་མཁན་ ༤ དྤེ་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ལན་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་གནང་ཡུལ་དྤེར། ༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི་སྐུ་པར་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་སྱིག་གཤོམ་དགོས་པའྱི་ཁུངས་ཁབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་གནང་འདུག  ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་སྐར་
རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་དྤེ་ཆུང་དགས་པ་རྤེད་
ཅྤེས་གསུང་སྐད་བསོན་པའྱི་གོ་བ་གོ་གནང་གྱི་འདུག་གམ། ཚོགས་འདུ་གནང་ཡུལ་དྤེར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་སྱིག་གཤོམ་དགོས་པའྱི་ཁུངས་ཁབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་དུས།  དྱི་བ་དྤེ་ཕྤེབས་པ་ལ་བརྤེན་
ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་གྱིས་པ་
དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དབུ་འབྤེད་མཛད་སོ་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་རྤེས་
ལའང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྐུ་པར་དྤེ་ཚོ་མཇལ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཚོར་སྣང་
གང་འད་ཞིག་སླྤེབས་སོང་ངམ། ཡང་ན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ངམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་དྱི་བ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ངས་མྱི་མང་གི་
ཚོར་བ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལོར་ཆ་བཞག་ན་བཀའ་དྱིན་རྤེས་
དན་གྱི་ལོ་ཞྤེས་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་ བཞིན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་བཞྱིན་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་དྤེ་མྱི་མང་
གྱིས་ཟུར་ནས་མཇལ་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་བོ་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་ནས་དྤེ་ཕྤེབས་ཀྱི་མྤེད་དམ་སྙམ།  ང་རང་ལ་དྱི་བ་
འདྱི་མཁན་བྱུང།  པར་ཡང་སྤྲད་མཁན་བྱུང།  ཡྱིན་ནའང་པར་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་བས་མྤེད།  དྤེ་ Office of Tibet 
Washington ད་རྒྱ་དྤེ་ག་རང་ནང་ཕྱིན་ནས་ visual tour ལབ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལའང་བལྟས་ པ་ཡྱིན། བོ་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་
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ཏན་ཏན་བྱུང། དྤེར་བརྤེན་མཚམས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་
ཐོག་ནས་འབྲྤེལ་བ་མང་པོ་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ནས་བཀའ་ཡང་ཡང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་
བྤེད་སོད་མྱི་གཏོང་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་།  མ་སྦྱངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད་བསམས་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བསླྤེབས་
སོང། ད་ལྟ་ཡང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་བདྤེན་པ་མྱིན་པ་ལྟ་བུ།  དབྤེ་གསེས་སོ་སོས་བྤེད་ཀྱི་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་དྱི་བའྱི་རྤེས་དྤེ་གང་ཡྱིན་ལབ་ན།  གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོས་སྐུ་པར་དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
ལ་ཕག་བྲྱིས་དངོས་སུ་གནང་བ་དྤེ་འད་ཡང་བྱུང་འདུག  དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་སྙན་ལ་འཁོལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
མྤེད།  དྤེ་འད་གཅྱིག་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད་ན།  དྤེ་ལ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ནས་བཀའ་ལན་གང་གནང་ཡོད་དམ།  
བཀའ་ལན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འགྱུར་བ་གང་བཏང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིད་སོང་གྱི་པར་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བསྱིག་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་དགོས་
དོན་དྤེ་མ་འོངས་པར་ཡང་ཆུང་དགས་འདུག་ཅྤེས་གོ་ནོར་མ་ཐྤེབས་པའྱི་ཆྤེད་དུ།  ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་པར་ལས་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་
བསྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་བརྩྱི་
བཞིན་ཡོད་དུས། ཆྤེ་བ་གཅྱིག་བསྱིགས་ན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་པར་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་རྒྱུ་དྤེར། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་རྩ་ཆྤེ་བ་བརྩྱིས་ནས་མཆོད་གཤོམ་དང་།  
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་རང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་མ་གཏོགས་སྱིད་སོང་པར་མྤེད།  ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་ཞྤེས་
ཨ་རྱི་དང་ཁྤེ་ན་ཉའྱི་རྒྱལ་དར་བཞག་ནས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྟོན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་སོང་གྱི་པར་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག དྤེ་དོན་གཅོད་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དྤེ་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  ༸གོང་ས་མཆོག་ང་ཚོའྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་ཡྱིན་པར་བརྤེན ། ཆབ་སྱིད་དང་འབྲྤེལ་བ་མ་བྱུང་ན་ཞྤེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་པར་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག  

དོན་གཅོད་ལ་ཏན་ཏན་ཕག་བྲྱིས་དང་ཞལ་པར་ཕུལ་མཁན་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  བྱུང་ནའང་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ཁོ་རང་
ཚོས་དྤེ་ག་རང་བསོན་ཡོད་པ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག གཞྱི་རྩའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་ལ་ཡོད།  སྐུ་
པར་ ༡༣ ཡོད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་ཞྤེས་རྒྱལ་དར་གྱིས་བར་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་ཐོན་པའྱི་ཆྤེད་
དུ། སྱིད་སོང་གྱི་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ག་རང་བསོན་ཡོད་པ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་ནམ་རྒྱུན་མཐོང་སྣང་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་དྤེ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱི་
སྱིག་འཛུགས་དྤེ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལག་བསྟར་གནང་མཁན་དྤེ་དྤེའྱི་གཤམ་འོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ ཀིས་
མཚོན་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནང་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ལ་གང་གོ་ཡྱི་འདུག་ཞུས་ན། 
ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོ་དང། ཕག་བསྟར་གནང་མཁན་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་
པ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ན། མོས་མཐུན་དང་བགོ་གྤེང་བྱུང་
བ་རྤེད་ཅེས་གསུངས་སོང། བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་བ་རྤེད། གོས་ཆོད་བཞག་གནང་བ་རྤེད། 
དྤེའྱི་ཕག་བསྟར་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ།  དྤེ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ནང་ལ་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ།  ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཟྤེར་ན ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གོ་
འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་ཡོངས་རོགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོ་འཛོམས་ནས་
ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་རྤེད་དམ། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ན་ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་འདྱི་ཚོའང་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ།  བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ཚོའང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ།  དྤེ་ཚོ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་།  དྤེར་
བརྤེན་བཀའ་ལན་འདྱི་ཚོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞྱི་རྩའྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་ན་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའྱི་ཐོག་
ནས་དོན་གཅོད་རྤེད།  སྱི་ཞུ་བ། ལྷན་ཁང་ཁག་གྱིས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་
བཞྱིན།  གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ནས།  གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན།  ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ལྷན་ཁང་ནང་
ལ་དོན་གཅོད་ཟུར་པའྱི་པར་བསྱིགས་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་གཞན་དག་ལ་སྱིག་གྱི་ཡོད་མྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་དོན་གཅོད་ནས་གཟྱིགས་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་རྤེད།  པར་སྱིག་སྟངས་ཐོག་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་གཅྱིག་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆ ར་ཤྤེས་རོགས་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་
བསྔོག་ཆོག་གྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འགའ་ཤས་ཁོ་རང་ཚོ་དོན་གཅོད་ཁང་རང་ནས་ཐག་བཅད་ནས་ཕྱིན་པ་ཆགས་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ཡྱིག་ཆ་བཞག་པ་དྤེ་འདྱིར་བཀོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་
མ་ལག་དང་བཅས་པར་འགྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐུགས་ཐག་མ་བཅད་བར་དུ། དྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་
རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་
གོས་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འདྱིར་བཏོན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་བཅུ་གཅིག་པ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་  ༩ པའྱི་བཀའ་ལན་ལ་འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར ། སྐུ་པར་ཆྤེ་
ཆུང་གྱི་བཀའ་མོལ་མ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་གནང་ས་དང་གནད་འགག་རྩྱིས་སྟངས་དྤེ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་
འདུག སྱིག་གཤོམ་གནང་ས་དྤེ་གང་དུ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་གལ་ཆྤེ་ཆུང་རྩྱིས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་རྩྱིས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་གནད་འགག་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ཆྤེ་ཆུང་ལ་བལྟས་ན། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་བལྟས་ན། ཟུར་གྱི་པོ་
ཏཱ་ལ་དང་བོད་ཀྱི་ས་ཁ་དྤེ་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  ༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་དེ་ཆུང་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་
བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། འདྱིར་ཆ་བཞག་ན། ༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་ཆུང་བ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  གཡས་གཡོན་གྱིས་ལ་བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་དར་དྤེ་བསྱིགས་ཏེ་དབུས་དྤེ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་གནང་
བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མྤེད།  སྱིག་ཆོག་གྱི་རྤེད་ལ་འགྱིག་པ་ཡང་རྤེད།  ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་
མཁན་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་ཟུར་དྤེར་ཕར་ལྷག་པ་དྤེ་གང་རྤེད་དམ།  གལ་ཆྤེའྱི་མྱི་སྣ་སྐུ་མགོན་ཕྤེབས་པ།  
དྤེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་སྣ་ཕར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ཚང་མ་རྒྱལ་དར་གསུམ་གྱི་བར་ལ་ཡོད་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་གྱི་མདུན་དྤེར་བཞྤེངས་ནས་སྐུ་པར་བསོན་པ་མ་གཏོགས།  ཟུར་དྤེར་ལྷག་བསྡད་པའྱི་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་གྱི་མདུན་ལ་སྐུ་པར་བསོན་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དྤེས་གལ་ཆྤེ་ཆུང་གྱི་གནད་འགག་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་པ་གཅྱིག་ཡོད། ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ཞྤེས་གསུངས་སོང། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྱིང་ནས་སྙྱིང་དུ་བརྣགས་པའྱི་འདོད་པའྱི་དོན།  ༸སྐུ་མདུན་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་
ཆ་ཚང་མྱི་མང་ལ་གནང་བ། མྱི་མང་གྱིས་འགན་འཁྤེར་ཐུབ་པ། མྱི་མང་གྱིས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ལ་གནང་རྒྱུ།  དྤེ་
སུས་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་
བ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ བ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་བཞྱིན།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་གྱི་ལྟག་དྤེ་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་པར་དགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་ ཅི་འདྲ ་བས་ནས་གནང་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་ཕར་
ཕྤེབས་པ་རྤེད།  ཕྤེབས་ནས་དྤེའྱི་མདུན་དྤེར་སྐུ་པར་བསོན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གོ་བྱུང།  སྐུ་པར་བསོན་ཡོད་དང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
མྤེད། གང་ལྟར་སྐུ་པར་བསོན་མྤེད་ཀང་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་གཟྱིགས་པ་
རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢ ལོའ་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་སྱིད་སོང་གྱི་འད་པར་རྤེ་སྱིག་
གཤོམ་བ་རྒྱུར་གོས་བསྡུར་དང་མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་པ་ལྟར་ཞྤེས་གསུངས་འདུག  དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
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སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་
སུའང་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་བཞག་འདུག་གསུངས་སོང།  ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་གོས་བསྡུར་དྤེ་
གནང་བའྱི་སྐབས་དྤེར་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྐབས་དྤེར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་གཞག་དགོས་པའྱི་གོས་
འགོ་བཏོན་མཁན་དྤེ་སུ་རྤེད་དམ་ཞེས་དྤེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་འདུག་ལ ། འཕྲོས་དོན་གྱི་དྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་ལའང་
གསུངས་སོང། མྱི་མང་གྱི་གཟྱིགས་སྟངས་དང་རྩོད་གཞྱི་ཆགས་པར་བརྤེན། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་བསྱིག་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་
གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང།  དྤེ་འད་སོང་ཙང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་སླྤེབས་པ།  རྩོད་གཞྱི་ཆགས་པ།  མྱི་མང་གྱི་
གཟྱིགས་སྟངས་ཆགས་པ་དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མ་གཏོགས། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་
པོ་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད་པ་རྤེད་དམ། བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེའྱི་སྔོན་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  གཞྱི་རྩའྱི་སྐུ་པར་ཆྤེ་ཆུང་སྐོར་གྱི་རྩོད་གཞྱི་མྱིན་གསུངས་
སོང། ཡྱིན་ནའང་འགའ་ཤས་ལ་དྤེ་རྩོད་གཞྱི་དང་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསུང་
རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་སྱིག་གཤོམ་གནང་ས་དྤེར་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་སོང།  གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཞལ་ལག་མཆོད་
སའྱི་འགམ་ལ་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ་གནང་ན། ཕལ་ཆྤེར་དོན་གཅོད་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་
ནང་། ང་ཚོའྱི་ྱིན་གུང་ཞལ་ལག་མཆོད་སའྱི་འགམ་དྤེར་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་བསྱིགས་ན་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམས་
ནས་མ་བསྱིགས་པ་མྱིན་ནམ་སྙམ། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ལ་བསྱིགས་བཞག་
པ་ཞྱིག་རྤེད། 
 དྤེ་བཞྱིན་པར་བརྒྱབ་ས་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་དང་སྱིད་སོང་ཕ་གྱིར་བཅར་ནས་པར་བརྒྱབས་པ་
མྤེད། སྱིད་སོང་གྱི་ྤེ་ཆར་རང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ལ་ཧན་སྦག་རྤེས་ཕར་ Washington D.C ལ་ཚོགས་འདུར་བཅར་
བའྱི་སྐབས་པར་དྤེ་མཐོང་སོང། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་མཐོང་མ་སོང་། དྤེའྱི་མདུན་ལ་པར་བརྒྱབས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེའྱི་སྔོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་པར་བརྒྱབ་ས་དྤེ་སྱིད་སོང་གྱི་པར་དྤེ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་
གསུངས་གནང་སོང། དྤེ་ཡང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་མྱིན་ནམ། ས་ཆ་སྟོང་པ་ཡོད་སའྱི་མདུན་ལ་པར་བརྒྱབ་དགོས་
པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཅོག་ཙེ་རྐུབ་བཀག་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་མདུན་ལ་པར་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་ཡོང་གྱི་
རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། སྱིད་སོང་གྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་མདུན་ཅོག་དང་རྐུབ་བཀག་རྒྱབ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི་སྐུ་པར་ཆྤེ་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་དྤེ་སྔ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་བཀའ་ཤག་ཐོག་
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ནས་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེར་བརྩྱིས་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་རྐུབ་བཀག་དྤེ་དྤེར་བསྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་མྱི་སུ་པར་བརྒྱབ་པར་བསླྤེབས་ཀང་ ། ཟུར་དྤེར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡོད་པའྱི་མདུན་ལ་བརྒྱབ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཕ་གྱི འི་ས་ཆ་སྟོང་པ་ཡོད་པ་རྤེད།  གོག་དང་འོད་སླྤེབས་ས་དྤེའང་སྟབས་བདྤེ་བ་ཡོད་པར་བརྤེན་
པར་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་པར་བསོན་ནའང་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་ན་གཟྱིགས་ཀྱི་རྤེད།  ཏོག་
ཙམ་ནག་ཁུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཆ་ཚང་བསྡད་ས་དྤེ་ནང་ལོགས་ནང་ལོགས་ཡྱིན་པར་བརྤེན། གསལ་ཆ་ཡོད་ས་
དང་པར་ཆས་མདུན་མྱི་ལངས་སའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཕ་གིའྱི་ཞལ་ལག་མཆོད་སའྱི་མདུན་ཅོག་འགམ་དྤེར་ཁྤེལ་བར་བརྤེན།  མདུན་
མདུན་ལ་པར་བརྒྱབས་ནས་པར་ཐྤེབས་པ་མྱིན་ནམ་སྙམ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས། སྱིད་སོང་ལས་ཁུངས་ལའང་༸གོང་
ས་མཆོག་སྐུ་པར་ཡོད་ཀང། པར་པ་སུ་བསླྤེབས་ཀང་ཕར་ཕོགས་དྤེར་བརྒྱབ་ན་གསལ་ཆ་ཡག་པ་འདུག་ཟྤེར་མཁན་མ་
གཏོགས། འདྱི་ཕོགས་ལ་རྒྱག་མཁན་རྤེ་གྱིས་གཅྱིག་ལས་བྱུང་མ་སོང། དྤེ་འད་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་སྱིད་སོང་མྤེད།  གོས་ཆོད་གཞག་པ་དྤེ་རྤེས་ལ་ཐོས་
སོང་མ་གཏོགས་སྱིད་སོང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གང་འད་གནང་ཡོད་མྤེད་དང་ ། ཁོ་
རང་ཚོས་ཐུགས་ཐག་གང་འད་བཅད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིག་ཆ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་བརོད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད།  ཚང་མ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད།  
སྤེར་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ Harvard མཐོ་སློབ་ལ་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་ཁྤེར་ཐོབ་པའྱི་ྱིན་མོར ། ང་ལ་དྤེ་རྱིང་ཁྤེད་རང་
གང་སྤེམས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས།  གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས།  གྱིས་པ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས། གསུམ་པ་ཕ་མའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ད་རྤེས་སློབ་གྲྭ་ཐོན་པ་ཡྱིན་
ཞྤེས། ང་རང་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་ཁྤེར་ཐོབ་པའྱི་ྱིན།  ངའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་བས་རྤེས་ཆུང་ཆུང་ ཞིག་བས་པ་དྤེའྱི་ྱིན་མོར་
སྐད་ཆ་དྱིས་དུས། ངས་དྤེ་ལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་བཀའ་དྱིན།  ཕ་མའྱི་བཀའ་དྱིན་གསོ་དགོས་བསམ་པའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད།  སྐབས་དེ་དུས་ནས་དེ་ལྟར་
དམ་བཅའ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟའང་དྤེ་རང་གནས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་བཅུ་གིས་པ་དང་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་མཇལ་བ་མ་གཏོགས་གོང་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་སོ་སོ་ལ་གོ་ཐོས་
མ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་རྱིང་འདྱིར་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཕྤེབས་པའྱི་མམ་དུ་སོ་སོ་ལ་བོ་འཚབ་གང་བྱུང་ཞུས་ན།  ང་
ཚོས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཞྤེས་གསུང་དུས། ༸གོང་ས་མཆོག་བ་ན་མྤེད་པ་རྤེད། གོང་ན་མྤེད་པ་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་
གཅྱིག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནང་སྱིད་སོང་གྱི་འད་པར་བཞག་ན།  མ་འོངས་པའྱི་འཛིན་སོང་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ཚོའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐད་ནས་མཛད་དཀའ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། 
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 དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེར། དོན་གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་སྱིད་སོང་གྱི་འད་པར་གཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་རྤེན་
གང་བས་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
 དྱི་བ་གསུམ་པ་དྤེ།  དོན་གཅོད་ཀྱིས་གལ་སྱིད་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཡོངས་ཁབ་ཞྱིག་བཏང་
རྤེས། དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་གལ་སྱིད་སྱིད་སོང་གྱི་འད་པར་མ་བཞག་ན།  མ་བཞག་མཁན་ཚོ་ལ་དྤེའྱི་ཐད་ལྟ་ཕོགས་དང་
གཟྱིགས་ཕོགས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ལར་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ད་ལྟའྱི་
དགོངས་ཚུལ་གྱི་གོས་ཆོད་གཞག་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། དོན་གཅོད་ཀྱིས་སྱིད་དོན་ཚོགས་པའྱི་ལས་ཀའྱི་ངོ་བོ་བས་པ་ཞྱིག་
མ་རྤེད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་གཅོད་ཁག་ནས་པར་གཞག་པ་དྤེ་ཚོ་སྱིད་སོང་ཐོག་ནས་མཁྤེན་རོག་དང་གོས་བསྡུར་
བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། པར་གཞག་དགོས་དོན་དྤེ་དོན་གཅོད་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་བཀོད་པ་བཞྱིན་རྤེད།  ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་དྤེ་སྱིད་སོང་གྱིས་འཁྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དབྤེ་
བ་ཕེ་རྒྱུ་ནྱི་སྱིད་སོང་ལས་ཁུངས་དང་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ཞྤེས་དབྤེ་བ་འབྤེད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེར་བརྤེན་འཛམ་གྱིང་འགོ་
སྟངས་བས་ནས། སྱིད་སོང་གྱི་འགན་ཁྤེར་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་པར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དོན་གཅོད་ནང་གོས་བསྡུར་
བས་ཏྤེ་གཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  དྤེར་བརྤེན་པར་གཞག་སྟངས་དྤེའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་ཞྤེས ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཟུར་ལ་པར་
གཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག 

གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གཞག་དགོས་ན། འདྱི་འད་གཞག་དགོས་པ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་མ་གཏོགས། མ་ གཞག་ན་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གང་བྤེད་རྩྱིས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  སོ་སོས་དང་དུ་བངས་ནས་
འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། མྱི་མང་ནས་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
ནན་པོ་བཏང་སྟྤེ་ངྤེས་པར་དུ་གཞག་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་སྔ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་ཞུ་རྩྱིས་མྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་མྱི་མང་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དྤེ་ཚོས་ གཞག་ཡོང་དུས།  ཁོ་རང་ཚོར་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་དགོས་པ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  དྤེ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས།  
དོན་གཅོད་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཆབ་སྱིད་དང་འཛིན་སོང་ ལ་འགན་ཡོད་ཙང་གནང་
བ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པས་གནང་བ་མ་རྤེད། གང་རྤེད་ཟྤེར་ན།  དོན་གཅོད་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ། མྱི་མང་ཐོག་ནས་པར་དྤེ་འད་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་བོད་ནང་
ལ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་དང་དུ་བངས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡན་ཆད་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༩ པ་དྤེ་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྱི་
བའྱི་ལས་རྱིམ་མཐའ་མ་དྤེ་ཆགས་ཡོད།  ད་རྤེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གྱིས་པ་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།  ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༦༡ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང།  ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་འདོན་ གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བཀྲས་
མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། 
གཞྤེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡུལ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 

བོད་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུར་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་སྐོར ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ནུབ་ཕོགས་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་གྱི་སྱིད་གཞུང་དང་། གོས་ཚོགས། འབྲྤེལ་ཡོད་ཡུལ་སོའ་ིལས་ཁུངས་བཅས་ལ་བོད་ནང་ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་
ཆ་ཞུས་པར་བརྤེན། བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་ཚོའྱི་ཆྤེད་ཁོར་ཡུག་བཟང་བསྐྲུན་གནང་ཐུབ་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་ཐག་
གཅོད་སྐབས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བར་ཡང་ངོས་འཛིན་དང་སགས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
 འོན་ཀང་ཡྕོ་རོབ་ནང་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་བབ་དམ་ནས་དམ་དུ་བཏང་ བར་བརྤེན། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་
དཀའ་ངལ་དང་འགྱུར་ལྡོག་ཆྤེན་པོ་ཐྤེབས་བཞྱིན་པ་རྤེད ། ནུབ་ཕོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ཏུ་བོད་མྱི་མང་པོ་ཡྱིག་ཆ་མྤེད་པའྱི་
སབས་བཅོལ་ བ་ཞྤེས་ཆགས་ནས་དཔལ་འབོར་དང་སྤེམས་ཁམས་སོགས་སྤེར་གནས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོའ་ིནང་ཚུད ་
བཞྱིན་པ་རྤེད། 

དྤེར་བརྤེན་ ནུབ་ཕོགས་ཡུལ་གྲུའྱི་ནང་སབས་བཅོལ་ཁྱིམས་དོན་ལ་འགྱུར་བ་ གང་ཕྱིན་པ་དྤེ་ ཞྱིབ་ཕྲ་དང་ ཁ་ཞྤེ་
གྱིས་མྤེད་ཀྱི་ངང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱིས་བོད་མྱི འྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ ལ་གསལ་
འདྤེབས་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ད་དུང་ཆྤེ་རུ་གཏོང་གལ་ཆྤེ། 

ཁྱིམས་ལུགས་ནང་གསལ་ཆ་རྤེན་མ་ ཚང་བའྱི་བོད་མྱི་སྤེར་པ་དང་མྱི་ཚང་སུ་རུང་ནུབ་ཕོགས་ལ་བསོད་རྒྱུའྱི་
འཆར་འགོད་བྤེད་པ་དང་དངོས་སུ་བསོད་རྩྱིས་བྤེད་མཁན་ཚོར་སློབ་སྟོན་གནང་དགོས། 

ནུབ་ཕོགས་ལ་སབས་བཅོལ་ཞུ་འདོད་ཅན་གྱི་བོད་མྱིར་དངུལ་གཡར་བའམ་རོགས་འདྤེགས་གང་རུང་བས་ཏྤེ ། 
སབས་བཅོལ་བ་རྣམས་དཀའ་སྡུག་དྤེ་འདའྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་གནས་སྐོར་ཁོང་ཚོར་སྔོན་ཚུད་ནས་དཀའ་སྡུག་འགྤེལ་བརོད་
གསལ་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འགན་འཁྱི་ཡང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། སླད་ཕྱིན་བོད་མྱི་རྣམས་འདྱི་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་ནང་མྱི་
ཚུད་པའྱི་གོ་བཀོན་སོགས་གཟབ་ནན་གནང་གལ་ཆྤེ་བའྱི་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་དུ། 
 འདྱིར་ད་དུང་ཚིག་གཅྱིག་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་ན།  ཁ་སྔོན་ང་རང་ཚོས་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་ བ་བཞྱིན་རྤེད།  
གནས་ཚུལ་དྤེར་གདོང་འད་པོ་གྱིས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་ཕ་གྱིར་བསླྤེབས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དྤེ་ཚོ་
རྤེད། གྱིས་པ་འདྱི་ནས་གཞྱི་ནས་ཕར་ཡོ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་ལ་འགོ་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་
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ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་སོང། ཞྱིབ་ཕྲའྱི་སྐོར་ང་ཚོས་འདྱིར་སྐད་ཆ་མང་པྕོ་བཤད་ན་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་གསུང་
གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་རྤེས་འདྱིའྱི་ནང་གཙོ་བོ་ཕ་གྱིར་ཡོང་མཁན་ཚོར་གཟབ་ནན་ཐོག་ནས་ག་སྱིག་གནང་དགོས་པའྱི་སྐད་
ཆ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེར་བཤད་ཡོད། གཞན་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་ཕྱིན་ནས་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་བ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་།  མུ་མཐུད་ནས་
ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༡ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞྤེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡུལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གནང་ བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ས་ཆ་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་བོད་མྱིར་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་བོ་འཚབ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན།  འབྲྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཚང་
མར་དཀའ་ངལ་དྤེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀོད་པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན།  ཕར་མ་ཕྤེབས་
གོང་ནས་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ྤེན་ཁ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ སྐྕོར་གསལ་པོ་
མྤེད་ཀང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ཏེ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་མང་
ཚོགས་ནང་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ། དྤེ་སྱི་འཐུས་གཙོས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ད་རྤེས་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་མྤེད་
ཀྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོད་གནང་དགོས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་རྤེས་ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ཁ་པ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༢ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། 
གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། 

གཞྤེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡུལ། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
༄༅། །བོད་ལ་དུས་འགྱུར་དབང་གྱིས་བོད་མྱི་ཁྱི་ཕྲག་བརྒྱད་ལྷག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱིས་གཙོས་ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ཏུ་བཙན་བོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་བའྱི་དུས་སྐབས་ཐོག་མ་ྱིད་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
གྱིས་བོད་མྱི་རྣམས་ཤྤེས་རྨོངས་ལས་གོལ་ཞྱིང་དྤེང་དུས་ཡར་ཐོན་འཛམ་གྱིང་སྱི་འགྤེའྱི་གདན་གལ་དུ་དཔུང་པ་མམ་
གཤྱིབས་ཀྱིས་བསོད་ཐུབ་པ་དང།  ལྷག་པར་བོད་ཕྲུག་ཚོར་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་ཞྤེས་དམྱིགས་བསལ་གདྤེང་འཇོག་
ཐུགས་རྤེ་དང།  བམས་གཟྱིགས་ཆྤེན་པོས་བོད་སློབ་ཟུར་འཛུགས་མཛད་དྤེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང།  རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་
བཅས་གཙོ་གྱུར་དྤེང་དུས་ཤྤེས་ཡོན་ཟུང་སྤེལ་དུ་སློབ་གྤེར་བྤེད་པའྱི་རྱིན་བྲལ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་གོ་སྐལ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་
འབྲས་སུ། དྤེང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་ཆོས་སྱིད་རྱིག་གཞུང་གང་ཅྱིའྱི་འགན་འཁུར་བ་སོ་
གཤོག་གྱིས་ལྡན་ཇྱི་སྙྤེད་རང་དགར་ཐོན་དང་ཐོན་བཞྱིན་པ་ནྱི་དགའ་སོབས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར། 
 ད་ལྟའྱི་ཆར་བང་ཨ་རྱི་དང་ཡྕོ་རོབ་ནང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་
ཐུགས་འགན་ཆྤེ་བཞྤེས་གནང་སྟྤེ་རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང། ྱི་མ་ནམ་ཡྱིན་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་
སོགས་སློབ་འཁྱིད་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་དང་འབྲྤེལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང།  
ད་ཆ་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་བོད་མྱི་ཁྱི་ཕྲག་ འགའ་ཤས་གནས་འཁོད་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོའྱི་མ་འོངས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ི
དགོས་མཁོ་དང། ཕན་རླབས་དགྤེ་མཚན་ཆྤེད་བོད་མྱི་ཁྤེ་གཙང་གྱི་སློབ་མར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཙོ་གྱུར་སློབ་
འཁྱིད་བ་ཡུལ་སློབ་གྲྭའམ་བསྟྱི་གནས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཐབས་འཆར་གཞྱི་བཀོད་སྱིག་གྱིས་ཨ་རྱི་དང་ཁྤེ་ན་
ཌ་གཞུང་དང། བོད་མྱིར་ཤ་ཞྤེན་ཅན་གྱི་རོགས་ཚོགས་བཅས་པར་ཞུ་སྐུལ་གནང་ཐབས་བྱུང་ན། བོད་ཀྱི་རྩ་ཆྤེའྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་བཅས་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་རང་གཤྱིས་ཞྱི་དུལ་བག་ཡོད་ཡ་རབས་བཟང་སོད་སོགས་མྱི་མས་རྒྱུན་
འཛིན་གཅྤེས་ར་ཐུབ་པའྱི་སྱི་སོས་འཕྲལ་ཕུགས་སྱི་སྨན་ཕན་རླབས་དགྤེ་མཚན་ཅྱི་ཆྤེ་ཡོང་རྒྱུར་ཐུགས་སྣང་དགོངས་
བཞྤེས་ཀྱིས་ཕག་བསྟར་གནང་ཐབས་ཅྱིས་ཀང་ཡོང་བའྱི་གཞྤེན་བསྐུལ་དུ། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གོང་དུ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་
བསླྤེབས་པའྱི་རྤེས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་ཐུགས་འགན་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་བསྟར་གནང་བཞག་
པའྱི་བོད་མྱི་ཁེ་གཙང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལོ་  ༥༠ ཡས་མས་བོད་ནས་བཙན་བོལ་ལ་གར་ཡང།  ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འདབ་གཤོག་གྱིས་ལྡན་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་དྤེ་འདྱི་ལྟར་འཇགས་ཡོད། མ་འོངས་པར་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། ཡོ་རོབ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གནས་སྡོད་འདྱི་འད་ཆགས་པར་བརྤེན།  གོས་ཚོགས་རབས་དང་རྱིམ་
པའྱི་ནང་འབོད་སྐུལ་འདྱི་ལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན།  དྤེར་བརྤེན་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་དྤེ་དངོས་གནས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དང་། དཔལ་འབོར་དང་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་གཏྕོང་དགོས་པ་ཏན་ཏན་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བས་ཏྤེ་ལོ་ངོ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ནང་མཐར་སྕོན་པ་བྱུང་ན། མ་འོངས་ང་
ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་བདག་གྤེར་མ་མས་གོང་འཕྤེལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གསོས་
ནས། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཐོག་འདྱིའྱི་བས་རྤེས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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 དྤེ་ལ་ད་རྤེས་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་སྱིད་སོང་གྱིས་གནང་བ་བཞྱིན ། 
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་འདྱི་ལྟར་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་
ལམ་སྟོན་དང་དོན་དག་འགྲུབ་རྒྱུར་སྨོན་ལམ་བཅས་ལམ་འགོ་ཡོང་བར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༦༢ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་སགས།  
ཚིག་གཅྱིག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ཞུ་རྒྱུར། བང་ཨ་རྱིའི་ཁུལ་ལ་བོད་མྱི་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་བ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་ཕ་གྱིའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་ཆ་བཞག་ནའང།  སྤེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་ཆ་རྤེན་
འགའ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་སྔོན་མ་ནས་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་ཐུབ་པ་ ཞིག་
གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་རུང་མྱིན་རུང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ཤྤེས་ཡོན་དང་ལྷག་
པར་དུ་བོད་ཡྱིག་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་གཤྱིས་སོད་གོམས་གཤྱིས་དྤེ་ཚོ་རྒྱུན་འཇགས་ཐུབ་ཐབས་ཐད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
ཐུགས་འགན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྤེན།  ད་རྤེས་ང་ཚོས་འདྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས་མ་འོངས་པར་ངྤེས་པར་དུ་ཕ་གྱི ར་
འོག་གབས་བསྱིག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་བཞུགས་མཁན་ཞྱིག་རྤེད།  ཕ་
གྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་སྔ་འཕྲོས་འོག་གབས་
གཅྱིག་སྱིག་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་ན། ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་མྱིན་ནམ་བསམས་ ནས་ཞུས་པ ་ཡྱིན། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞྤེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡུལ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་གཞྤེན་བསྐུལ་གནང་བ་དྤེ ར་རྩ་བའྱི་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་གཞྤེན་
བསྐུལ་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ བལྟས་དུས། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མ་གཞྱི་ད་ལྟ་བཀའ་གནང་སོང།  དོན་དག་འཕྲལ་མར ་སྒྲུབ་
རྒྱུ་དང་གྲུབ་ནའང་ག་ཚོད་ཅྱིག་དགྤེ་མཚན་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཐད་ སི་ཡྕོངས ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བ་དགོས་པ་ཏན་
ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཨ་རྱི་དང་ ཁེ་ན་ཉ་ཁུལ་ལ་སློབ་གྲྭའམ་བསྟྱི་གནས་ཁང་གཅྱིག་གསར་
འཛུགས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གཙོ་བོ་དྤེ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།  
སྐད་ཡྱིག་བཅས་པའྱི་ཐོག་ལ་མྱུར་སོབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བ་དགོས་པ་དྤེ་ཛ་དག་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཞུ་ཡྱི་
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ཡོད། དྤེ་དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་གཅྱིག་པུར་མཚོན་ ན་ཡང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ཕལ་ཆྤེར་  
༣༠ ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཁྤེ་ན་ཉ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སློབ་གྲྭ་གཅྱིག་ཟུར་དུ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དང་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཟུར་
དུ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཟྤེར་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་མང་པོ་ག ཏྕོང་དགོས་པ་ཞྱིག  འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༨ ལ་བཀའ་དྲུང་
ཟུར་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཕག་བྲྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་འདུག  དྤེའྱི་རྤེས་ང་ཨ་རྱིའྱི་  
California ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས། དོན་གཅོད་ཟུར་པ་བཀའ་ཟུར་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ཀྱིས་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞུ་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ཁྤེད་རང་སྔོན་མ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཀ་བས་པར་བརྤེན་སློབ་གྲྭ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཨ་རྱིའྱི་ནང་གང་འད་
འདུག མས་ཞྱིབ་གཅྱིག་བྤེད་ཐུབ་ས་རྤེད་དམ་གསུང ་གི་འདུག དྤེ་དུས་ངས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་མ་སོང་།  
ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་སློབ་གྲྭ་མ་འད་བ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན།  
སྙན་ཐོ་ཞྱིག་རྩ་བའྱི་དོན་གཅོད་ལ་ཕུལ་ཡོད།  དྤེ་ལ་བལྟས་ན།  ཨ་རྱིའྱི་ནང་སྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་ན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གསུམ་
ཞྱིག་འདུག གཅྱིག་གཞུང་གྱི་སློབ་གྲྭ་རྤེད། གཞུང་འཛུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་བས། དྤེའྱི་ནང་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་གཞུང་གྱིས་གཏོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིན་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་སྤེར་པའྱི་སློབ་གྲྭ་རྤེད། དྤེར་འགོ་སོང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྤེར་པ་དང་
ཚོགས་པ་གང་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག  གསུམ་པ་དྤེ་ Charter School ཞྤེས་དགྤེ་རྒན་དང་དྤེ་འདའྱི་
ཐོག་ནས་རྣམ་དཔོད་དམྱིགས་བསལ་ཅན་གྱིས་སློབ་ཚན་དང་ ། དྤེ་འདའྱི་བཀོད་སྱིག་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་འགོ་
སོང་དྤེ་གཞུང་གྱིས་རོགས་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཆ་བཞག་ན་གཞུང་གྱི་  Charter School 
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། Public School མྱི་མང་གྱི་སློབ་གྲྭ་དྤེ་གྱིས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ལ་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཞྱིག་རག་གྱི་
ཡོད་ན། དྤེའྱི་ནང་སློབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བཀག་འགོག་དང་མྱི་རྱིགས་དབྤེ་འབྤེད་ རིགས་རྩ་བ་ནས་མྤེད་པའྱི་
ཐོག་ནས། གཞུང་གྱི་གང་ལྟར་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པར་བས་ཏྤེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོ ས་པ་ཕལ་ཆྤེར་མྤེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང།  ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བ་རྒྱུ་གང་
འདུག་ཟྤེར་ན།  སྤེར་པའྱི་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་པ་དྤེ་རྤེད།  སྤེར་པའྱི་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་ན་གང་དུ་འཛུགས་དགོས་སམ་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་དངུལ་རག་རྒྱུ་སྤེམས་ཐག་རྤེད།  གང་རྤེད་ཟྤེར་ན ། གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་དྤེ་འད་སླྤེབས་
ཡོང་དུས་དངུལ་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྤེར་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་དྤེ་འད་ནས་རག་པ་
ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག གལ་ཏྤེ་དྤེ་འད་ཞྱིག་རག་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་ས་ཁུལ་གང་དུ་འཛུགས་དགོས་སམ།  
གལ་ཏྤེ་འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་དྤེར་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དྤེ་དྱི་བ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
འདུག ངས་དྤེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕ་མའྱི་སར་ར་ནས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་རྱིན་པ་མྤེད་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྤེར་
པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་བཙུགས་ན་རྱིན་པ་མྤེད་པར་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ་ ལྟ་བུ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་
གྲྭ་དྤེ་བས་ཀང་ག་ནས་ཡོང།  དྤེ་འདའྱི་དགྤེ་མཚན་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཕ་མས་ངོས་ནས་འགོ་སོང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་བཏང་ནས ། དྤེའྱི་ནང་ལ་གཏོང་མཁན་གང་འད་ཡོད་དམ།  དྤེ་ཚོ་ལ་སྔོན་འགོའ་ིལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་བ་དགོས་པ་ཏན་
ཏན་རྤེད་འདུག མས་ཞྱིབ་མང་པོ་ཞྱིག་བ་དགོས་པ་འདུག་མ་གཏོགས། ཧྕོབ་སེ་ཕལ་ཆྤེར་ཁག་པོ་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་དུས་
ངས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་གནས་སྟངས་དྤེ་དྤེ་ག་རང་གནས་ཡོད་པ་ཞྱིག  སློབ་གྲྭའྱི་རྩྱིས་གཞྱི་ལ་ཆ་བཞག་ན་
དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག བསྟྱི་གནས་ཁང་ཟྤེར་དུས།  Centre ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཙུགས་ན་ག་ཚོད་ལ་རྒྱ་ཁོན་ ཞིག་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།  
ད་ལྟ་ཡོད་པ་ཁག་ཅྱིག་དེ་ཡོད་པ་རང་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ལས་འགུལ་འད་མྱིན་



31 

 

མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལོ་གཞོན་པ་ཚོ་ལ་  Summer Camp 
ཞྤེས་དབར་ཁའྱི་ལས་འཆར་ཐོག་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཚུར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡང་ཕ་གྱི་རང་ནང་  Indiana དྤེ་བར་ག་
སྱིག་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་Portland ལ་ཡང་ག་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོད་ཚུལ་ཞིག་
གྕོ་ཐྕོས་བྱུང། 
 དྤེ་ནས་ངའྱི་ད་ལྟ་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་དྤེ་འད་པོ་མ་འོངས་པ་ལ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟ་རོགས་གསུངས་ན་ལྟ་ཆོག་
གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།  སྐད་ཡྱིག་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གདོང་ལྤེན་བ་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ྱིན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཡོད་པ། གཟའ་སྤེན་པ་དང་ྱིན་མ་ལ། དྤེ་ཤུགས་བརྒྱབས་ནས་དྤེའྱི་ཕྲུ་གུ་
མང་དུ་གཏྕོང་རྒྱུ། དྤེའྱི་ནང་དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཚོར་སློབ་ཁྱིད་བྤེད་སྟངས་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་ག ཏྕོང་རྒྱུ། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཀོག་དྤེབ་དང་
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏྕོང་རྒྱུ། དཔྤེར་ན་ན་ནྱིང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས།  ཚུར་ཕྤེབས་
ནས་དྤེའྱི་སང་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་པ་ངྤེས་པར་དུ་བ་དགོས་ པ་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང།  དྤེར་
བརྤེན་ད་ལོ་ཕ་གྱིའྱི་བོད་ཡྱིག་སློབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་བཞྱི་པ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཆྤེད་འབོད་གནང་སྟྤེ་  
D.C ལ་འཚོགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་འདྱི་ནས་ཕར་ཆྤེད་མངགས་ཚོགས་འདུར་བཅར་ བ་
རྤེད། དྤེ་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ནྱིའུ་ཡོག་དང་མྱི་ ནི་སོ་ཀྲ་ལ་དྤེ་འདའྱི་སློབ་གྲྭ་ཆྤེ་ཤོས་ རིགས ་ཁག་
གྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༢༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འདུག དངོས་གནས་དང་གནས།  ཧ་ཅང་གྱི་ཕྲུ་གུ་མང་
པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་མྱི་ནི་སོ་ཀྲ་ལ་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་དང་ྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཤྱིག་འདུག ད་དུང་ཡང་དྤེ་ཡག་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོང་བ་འདུག་སྤེམས་ཀྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་སྔོན་ལ་འདྱི་
ཚོའྱི་ཐྕོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབས་ནས། དཔྤེར་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སློབ་དྤེབ།  སློབ་
ཚན་བཀོད་སྱིག་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོར་ ཆེད་མཁས་མི་སྣ་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོས་དྤེའྱི་སང་ལ་ཏོག་ཙམ་མས་མོང་ཆྤེ་བ་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ།  གྱིས་ཐད་ནས་དགྤེ་རྒན་སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་
དྤེ་འད་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཞུ་ཆོག་པ།  དྤེ་ཚོ་གྱིས་སང་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་ འདི་བ་འདི་མིན་གི་ ཕ་གྱིའྱི་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་རང་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་སྣང་གནང་སྟྤེ་དྤེ་འདའྱི་
ཤུགས་གཅྱིག་བསོན་ཐུབ་ན། དྤེ་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་སྤེམས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཁབ་ཆྤེ་བ།  ཕ་མའྱི་སར་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་
ཕ་མ་ཚོས་ཀང་མམ་དུ་དྤེ་ཚོར་འགན་འཁུར་བ།  གང་ལྟར་དྤེ་འད་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མ་གཏོགས།  འདྱི་གའྱི་བོད་
ཁྱིམ་དང་གཏན་འཇགས། ྱིན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལག་ལྤེན་ཁྤེལ་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་ང་ལ་དོགས་
པ་འདུག སྱིར་བཏང་ཕ་གྱིར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོས་ཀང་
ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་དྤེའྱི་སང་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེར་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཞྱི་རྩའྱི་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་མྤེད་ཡང་བསར་གཅྱིག་གཟིགས ་རོགས་གསུངས་ན།  བལྟ་རྒྱུ་ལ་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༢༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན།  གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་
ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ་དྤེར་ང་ཚོས་བརོད་པ་དང་པོ་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་དང་
པོའ་ིཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་སྟབས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡང་བསར་མར་ཕྤེབས། 
འདྱིའྱི་སྔོན་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་གོ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཞུས། དྤེ་འད་བས་ནས་སླྤེབས་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་བརོད་པ་དང་པོ་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་དང་། དྤེ་རྱིང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་
ནས་འགོ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་བཞྱིན་ཁ་སང་བཀྲམ་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༥༣ པ་ནས་ ༥༦ བར་དུ་
ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་རྱིང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གསར་པ་འདྱི་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དགག་བ།  མྤེད་པ་སོང་ཙང་
དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།  བསར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་པུ་སྙན་སོན་གནང་ན་འགྱིག་ས་རྤེད། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་ཀྱི་
ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

བརྒྱད་པ། 

ནང་གསྤེས། 
༣ 
ཀ 
 
 
 
 
 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་
དང༌། ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 

གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན།  
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  བགྤེས་
ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་རུང་
གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད། 
ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་
དང༌། ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 

གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན།  
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  བགྤེས་
ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌།  བཟའ་ཟླ་གང་
རུང་གྱི་ཕ་མ།  དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་
ཇྱི་ཡོད།  ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་
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གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་
ནང་མྱིའམ།  ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་
དཔང་འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་ཚེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་
ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌།  མམ་
བསོད་མ་ཡྱིན་པར་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་རྱིགས་
ལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

 
 

 

 

གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  
༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་
ཅ་དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོགས་
བས་པའྱི་ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་
དགོས་པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང༌། གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་
རྱིགས་འཁྤེར་མྱི་ཆོག  རང་གྱི་ཅ་དངོས་
རྣམས་མམ་འཁྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་སྔ་རྤེས་རྱིམ་
འཛར་དུ་འཁྤེར་ན་གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་
མྤེད་རུང༌།  མམ་འཁྤེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌།  རྒྱུ་མཚན་
གཞན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་འབྲྤེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་
ཏྤེ་རྤེས་སུ་འཁྤེར་ཆོག་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་

ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  དྤེ་བཞྱིན་
འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ།  ཤག་ཚང་ཡོངས་
གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་ཚེ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་
བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་རུང༌།  ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་
པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་
རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་གྱིས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བར་
ཞུ་དགོས་པ་དང་།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཞུ་དགོས། 

གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  
༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་
ཅ་དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོགས་
བས་པའྱི་ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་
དགོས་པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང༌།  གཞན་གྱི་ཅ་
དངོས་རྱིགས་འཁྤེར་མྱི་ཆོག  རང་གྱི་ཅ་
དངོས་རྣམས་མམ་འཁྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་སྔ་
རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྤེར་ན་གོང་གསལ་གྱི་
ཐོབ་ཐང་མྤེད་རུང༌།  མམ་འཁྤེར་མྱི་ཐུབ་
པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌།  རྒྱུ་
མཚན་གཞན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་
འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་འཕྤེར་
ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་ འོར་འདྤེན་ ཆོག་
པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཆོག་
མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། ལས་བཅར་
དང༌། ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་གནམ་
བསོད་རྱིགས་ལ་མམ་འཁྤེར་ཅ་དངོས་  
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འཁོལ་ཞུ་དགོས། (Check in baggage) གནམ་སྱིག་ལྟར་
ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་ཐོག  གནམ་ཐོག་  
(CARGO) བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་  ༧༥ ལས་
མང་བ་འཁྤེར་མྱི་ཆོག ཡང་རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་
དོན་ཕོགས་བསོད་སྐབས་མམ་འཁྤེར་ཅ་
དངོས་ (Check in baggage) ལྱིད་ཚད་
གནམ་གྲུ་སོ་སོའ་ིཚད་གཞྱི་ལྟར་མམ་
འཁྤེར་ཆོག   གཞུང་འབྲྤེལ་ཅ་དངོས་དྤེབ་
རྱིགས་སོགས་མམ་འཁྤེར་དགོས་རྱིགས་
ཀྱི་ལྱིད་ཚད་རྱིན་འབབ་ཇྱི་བྤེད་ཀང་ཐོབ་
འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྲྤེལ་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ།  མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་རྤེད།  ཁ་སང་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་
དགོངས་ཚུལ་དྤེ་དག་ཁ་སང་ཡྱིག་ཐོག་རང་ནས་ཟུར་དུ་བྲྱིས་གནང་འདུག  དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་སྔ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་དབར་ལ་ཡྱི་གྤེ་ཡར་བཏང་མར་བཏང་གནས་ཚུལ་ མང་པྕོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  སྔོན་མ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་ཕར་ཚུར་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདའང་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་གོ་བསྡུར་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ།  འདྱི་སྔོན་རྩྱིས་
ཀྱི་སྔོན་ལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཁུངས་སོ་སོ་ནས་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག ཁྱིམས་པ་ཆྤེ་བ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་ཡྱིན་ན་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བར་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་རྤེད།  འདྱིའྱི་འགོ་དྤེར་ཁ་སང་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གཅྱིག་
ཕྤེབས་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་ང་ཚོ་ཁ་པའྱི་དུམ་བུ་དང་པོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དབོར་འདྤེན་ཆོག་པའྱི་ཆྤེ ས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་འདྱི་སྔོན་མ་ནས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་དུའང་འགོ་སྟངས་དྤེ་ག་རང་རྤེད།  འདྱི་ངོས་
སྦྱོར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞྤེས་ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་འོག་དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་རང་
གྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། གཞན་རང་དབང་ཅན་གི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་དག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་
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འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ད་ལྟ་འདྱིར་ཁྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་
ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཆགས་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་
གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ ། ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་དང་རྫུན་མ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཐྤེབས་བསྡད་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ཚིག་གཞྱི་འདྱི་སྔོན་མ་
ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཟྤེར་དུས་བཟའ་ཚང་དྤེ་ག་རང་ནས་སྤེས་པའྱི་ཕྲུ་གུར་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་
མྱིན་རུང་ཟྤེར་བ་འདྱི་བུ་ཚབ་དང་གསོས་ཕྲུག ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཁྱིམས་ཡྱིག་ཡྱིན་དུས་ངོ་མ་དང་རྫུན་མ་
ཟྤེར་བ་འདྱི་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཀང་མཐོང་གྱི་མྱིན་འདུག  དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྲུ་གུ་ཞྤེས་ལབ་ནས་བུ་ཚབ་ཅྤེས་འདྱི་བརྤེས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་
མྤེད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱིའྱི་རྒྱབ་དྤེར་ཀྱི་ལོ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་བྲྱིས་ཡོད་ པ་རྤེད། ཀྱི་ལོ་ཞྤེས་པ་དྤེ་དབྱིན་
ཇྱིའྱི་ཚིག་རྤེད། འདྱིར་རྒྱ་མ་ཞྤེས་བྲྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འད།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཟླ་བ སིལ ་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་གྱིས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག  ད་ལྟ་ཟླ་བསྱིལ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་སླྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག  འདྱིར་ཟླ་བསྱིལ་གསུངས་ན་
ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ད་ལྟ་འདྱིར་ལམ་ གྕོན་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་དང་མ་ཆོག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཟླ་བསྱིལ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནང་མྱི་ཟླ་བསྱིལ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱི་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་ཟྤེར་བས ། རྤེས་སུ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆོག་རྒྱུ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ཁ་སང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་དྤེ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་འདྱིར་ལོ་དུས་ཀྱི་ཚད་
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བཀག་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས ། ལོ་དུས་ཀྱི་ཚད་བཀག་གཟུང་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་གྱིས་གསུམ་བཞྱི་ག་ཚོད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དོན་
ཆོག་ཆོག་ཞྱིག་རྤེད་དམ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚད་བཀག་ཅིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཚད་འཛིན་ས་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་བྱུང་ཚར་སོང། ངོ་མ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་
དུ་འགྤེལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ འཕྲད་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འདྱི་བཞྱིན་འདྱིར་བརྤེས་པ་ཡྱིན་ན ། སྱིག་གཞྱི་
གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བརྤེ་དགོས་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚིག་འདྱི་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་སླྤེབས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་འདྱི་རང་འཇགས་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེས་སུ་ནང་མྱི་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་ཞྤེས་ལབ་པ་
ཡྱིན་ན་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་ཟྤེར་བ་འདྱིར། ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པའྱི་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་སུ། འདྱིར་ནང་མྱི་དྤེ་སང་དུ་བྲྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ནང་མྱི་བསར་དུ་འབྲྱི་མྱི་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་གཟྱིགས་པ་འད། འདྱི་ཕལ་ཆྤེར་འགྱིག་གྱི་མྤེད་འགོ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟླ་བསྱིལ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན།  ཟླ་བསྱིལ་དྤེ་གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་ནའང་འད་
མ་བཏང་ནའང་འད་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད།  ཡོང་ཆོག་གྱི་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་རྤེས་སུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་
འགོ་སོང་དྤེ་དག་གནང་ཆོག་རྒྱུ་འདྱིའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་སྟབས ། འདྱིར་ཟླ་བསྱིལ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་ནང་མྱི་
ཚུར་བསྱིལ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཡྱིན་སྟབས། ཚིག་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐོར་དྤེ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཐོབ་ཐང་
འདྱིའྱི་ནང་དུ། 
 གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན། གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགྤེས་ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་
ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད།  ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་
མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ར་བ། དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་
ངོས་སྦྱོར་ཡོད་ཚེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌།  ཞྤེས་འདྱི་
ནས་མར་འདྱི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་འདྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་འདྱི་ཡོད་མྤེད་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས ། སླར་ཡང་ཁ་
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གསལ་པོ་བས་ནས་འབྲྱི་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་ངོས་ལྤེན་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་འདྱི་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་ནང་མྱི་ཟླ་བསྱིལ་ངོས་ལྤེན་མྤེད་ན་ནང་མྱི་ཟླ་བསྱིལ་བྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་དྤེ ། ཡྱིན་ནའང་ཐོབ་
ཐང་འདྱི་མྤེད་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆྤེར་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་དྤེར་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཚིག་གཅྱིག་པ་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ཏག་
ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག  བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གཞན་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནམ།  སྔོན་ལ་བརྒྱད་
པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ་འདྱི་ཡྱིན།  འདྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་བས།  འདྱི་ནས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་
པའྱི་ཁ་པ་འདྱི་ Cargo ཟྤེར་བ་འདྱི་ཁ་སང་ངས་དབྱིན་ཡྱིག་ཆུང་བ་བཟོ་རོགས་གྱིས་ལབ་པ་ཡྱིན་ཡང་འདྱི་འཚེམས་ལུས་
སུ་ཕྱིན་འདུག Cargo འདྱི་ C འདྱི་ཆྤེ་བ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་  argo འདྱི་ཆུང་བ་དང་།  ཀྱི་ལོ་དྤེ་རང་འཇགས་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན་ཁད་པར་འད་ཨྤེ་ཡོད། དྤེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན། Cargo འདྱི་ཡྱི་གྤེ་ཆུང་བ་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞན་ཚང་མ་རང་
འཇགས་དང་། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན། དྤེ་ག་རང་གྱི་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་
བརོད་པ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་གྱིས་ཀ་འགོ་ན་མ་གཏོགས། སང་ྱིན་བརོད་པ་གསུམ་པར་སླར་ཡང་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་
ཐོག་ལ་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མྤེད་ཅྱིག་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པའྱི་
དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ཁ་པ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  འདྱིའྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་
ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་དོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་
ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།  བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་
པུ་སྙན་སོན་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༥༤ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
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༄༅། །གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་
དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟར་བརོད། 

བརྒྱད་པ།  

ནང་གསྤེས། 
༣ ཀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཁ 

དོན་མཚན་བརྒྱད་པ།  གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌།  ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་
ཐང༌། 

གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  བགྤེས་ཡོལ། 
ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་སོ་
སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གྱི་ཕ་མ།  དྤེ་
བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད།  ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་
ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  
དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ།  ཤག་ཚང་
ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་
ཚེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གང་དྤེའྱི་
ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་
ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌།  མམ་བསོད་མ་ཡྱིན་
པར་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་རྱིགས་ལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 
 
 
 
 
 
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  
༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་ཅ་
དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོགས་བས་པའྱི་
ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་དགོས་པ་
དང༌། རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་
ཟོག་དང༌། གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་འཁྤེར་མྱི་

དོན་མཚན་བརྒྱད་པ།  གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌།  ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་
ཐང༌། 

གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  བགྤེས་
ཡོལ།  ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌།  བཟའ་ཟླ་གང་རུང་
གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད།  
ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་
གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་
ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་
འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་ཚེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་
འགན་འཛིན་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་
ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌།  
ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་
བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་
ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་
ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། 
 
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  
༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་ཅ་
དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོགས་བས་
པའྱི་ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་དགོས་
པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོང་ཟོག་དང༌།  གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་
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ཆོག རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་འཁྤེར་བ་
རྒྱུ་ལས་སྔ་རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྤེར་ན་གོང་
གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་རུང༌།  མམ་འཁྤེར་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌།  རྒྱུ་
མཚན་གཞན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་འབྲྤེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་
ཞུས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་འཁྤེར་ཆོག་པའྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
དགོས། 
 

འཁྤེར་མྱི་ཆོག  རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་
འཁྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་སྔ་རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྤེར་
ན་གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་རུང༌།  མམ་
འཁྤེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་
ངལ་དང༌།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་སྐབས་
མཚམས་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་
འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་འོར་འདྤེན་ཆོག་
པའྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།  ལས་བཅར་དང༌།  
ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་གནམ་བསོད་
རྱིགས་ལ་མམ་འཁྤེར་ཅ་དངོས་  (Check in 

baggage) གནམ་སྱིག་ལྟར་ལས་མ་བརྒལ་
བའྱི་ཐོག  གནམ་ཐོག་  (CARGO) བརྒྱུད་
ཀྱི་ལོ་ ༧༥ ལས་མང་བ་འཁྤེར་མྱི་ཆོག  ཡང་
རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སྐབས་
མམ་འཁྤེར་ཅ་དངོས་  (Check in 

baggage) ལྱིད་ཚད་གནམ་གྲུ་སོ་སོའ་ིཚད་
གཞྱི་ལྟར་མམ་འཁྤེར་ཆོག  གཞུང་འབྲྤེལ་ཅ་
དངོས་དྤེབ་རྱིགས་སོགས་མམ་འཁྤེར་
དགོས་རྱིགས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་རྱིན་འབབ་ཇྱི་བྤེད་
ཀང་ཐོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྲྤེལ་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༥༤ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཚིག་འདྱིར་ཁ་སང་ཕྲན་བུའྱི་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ།  སང་གྱི་
ཚིག་གཞྱི་དྤེ་དང་གཅྱིག་པ་འད་པོ་བསྡད་མྱི་འདུག ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན། སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་
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དགོས། ཟྤེར་བ་འདྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན་འགྱིག་པ་དང་།  དྤེ་མྱིན་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་བཀའ་འཁོལ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག  ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཆོག་
མཆན་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྦྱར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག  འདྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་ན་འགྱིག་
གྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་འདྱིར་ཐུགས་སྣང་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་འདུག འགོ་དྤེར་ཚིག་བརོད་གསར་
པ་དང་རྱིང་པ་གྱིས་ཀར་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་སླར་ཡང་སླྤེབས་བསྡད་པ་ཞྱིག  རྤེའུ་མྱིག་གྱི་
ནང་དུ་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ནང་གསྤེས་གསུམ་ཀ་ཞྤེས་བྲྱིས་ཡོད་པ་དང་། ཟུར་འདྱིར་ཚིག་བརོད་གསར་རྱིང་གྱིས་ཀའྱི་ནང་
དུ་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འོག་གྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་བསར་བ ཅྕོས་ཚིག་བརོད་དང་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་གྱིས་ཀའྱི་ནང་ནས་འདོན་རྒྱུ་
དང་། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་དུ་” ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། ” 
ཟྤེར་བ་འདྱི་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་མགོ་འཚོས་མ་སོང། ཁ་སང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་འདྱི་ཡར་བ སྣམས་ཕྤེབས་དུས ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་
ཀྱིས་རང་དབང་ཅན་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་འདྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་བསྡད་དུས ། དྤེར་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན ། རང་དབང་ཅན་གྱི་
གནས་བབ་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁད་པར་འགོ་སྟངས་འདྱི་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་
ཡོད་དམ། ཡག་པོ་ཤྤེས་མ་སོང་། དྤེར་གསལ་བཤད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། མ་འོངས་པར་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་ལ་ཁད་པར་ཡོང་
གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་རང་དབང་ལྡན་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་དབང་ཞྱིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་རང་དབང་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།  གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་རང་དབང་ཡོང་རྒྱུ་ཁོ་རང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་ལ། མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  
Check and balance དགོས་པའྱི་ཆ་ནས་ཀང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  བྤེད་དུས་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁ་སང་
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གྤེང་སློང་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་ན་འདྱི་རང་དབང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།  འདྱིར་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་
གསལ་བཤད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མར་མཁྤེན་རོག་ཡོང་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གསོ ་ཡི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ Check and balance ལིད་སྙོམས་སྟངས་འཛིན་བྤེད་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་འདྱི་
མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་བར་ལ་རྤེད།  འདྱི་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་དང།  འཛིན་སོང། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་
བར་ལ་ Check and balance འདྱི་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལིད་སྙོམས་སྟངས་འཛིན་དྤེ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གསུམ་པོ་རྤེད།  འོས་བསྡུ་ལས་ཁང།  གཞུང་ཞབས་
འདྤེམས་ལྷན། རྩྱིས་ཞྱིབ། དྤེ་དག་གསུམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་ལིད་སྕོམས ་སྟངས་འཛིན་
ཤོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བརྩྱི་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་མང་གཙོའྱི་མྤེད་དུ་མྱི་རུང་
བའྱི་སྱིག་འཛུགས་དགོས་ངྤེས་ཅན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་དག་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལས་དོན་གཙང་མ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དོ་ཕོག་མྱི་འགོ་བ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ཁ་སང་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་གཙོའྱི་ཀ་
བ་གསུམ་གྱི་ལིད་སྕོམས ་སྟངས་འཛིན་སྐོར་ལ་གསུངས་ པ་རྤེད། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་དང་གོ་བསྡུར་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུའང་
བཀའ་མོལ་གཅྱིག་དྤེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་དྤེ ། བཀའ་ཤག་ནས་གནང་ན་བཀའ་ཤག་
ནས་ཞུས་ན་ཞྤེས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུ་དུས། གོང་དུ་གསལ་བཤད་
ཞུས་པ་བཞྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག  ཡང་ན་བཀའ་ཤག་དང་ཡང་ན་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གསུམ་དྤེའྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ལས་དོན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
སའྱི་འགོ་སྟངས་ད་ལྟ་ཆགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་དག་གྱི་དགོངས་ཞུ་དྤེ་དག་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། འདྱིའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་བཟོས་པ་ཡྱིན་
ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྤེར་ཡོང་སྟངས་དྤེ་
འད་བས་ནས་ཁྤེར་ཡོད་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་བཀོད་གནང་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད་དང་།  
ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད། འདྱི་སོ་སོར་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་དང་།  དྤེའྱི་སང་
ལ་བུ་ཚབ་ར་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད། འདྱིས་འཐུས་ཀྱི་རྤེད་དམ།  ཡང་ན་སོ་སོར་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པར་བུ་ཚབ་ར་བ་དྤེར་
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དགོངས་བཞྤེས་གནང་གྱི་རྤེད་དམ།  ཚིག་གྱི་འགོ་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་ འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིར་གོ་དགོས་པ་དྤེ་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཡྱིན་པ། ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་བུ་ཚབ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ལ་གོ་དགོས་པ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ནང་མྱི་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་
བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འདྱིའྱི་འོག་གྱི་ཚིག ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་
པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན། སྐབས་མཚམས་ཞྤེས་པ་འདྱིར་ཚིག་གཅྱིག་བཟོས་
པ་ཡྱིན་ན་གསུངས་སོང་། དྤེ་གསལ་པོ་གོ་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་དྤེ་ཚོར་ཡོད་པ་
ནང་བཞྱིན་བས་ནས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན ། སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་ད་གྱིན་ནས་ ཚིག་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན ། གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དྤེ་མྱིན་སྔོན་
མའྱི་དྤེར་བལྟས་ནས་སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་
དགོས་ཟྤེར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སབས་བདྤེ་བ་མྤེད་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བསམས་སོང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱི་ནས་དྱི་བ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་མྤེད་རུང་ལབ་པ་ཡྱིན་དུས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་འགྤེལ་བཤད་འདྱི་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཡོད་པ།  འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསོས་ཕྲུག་དང་བུ་ཚབ་
མང་པོ་ར་བ་ཚང་མར་གོ་བ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ངས་འདྱིའྱི་ཚིག་གྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཡྱིན་པ་དྤེ་
ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད་ཡྱིན་པ། གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ་ིབུ་ཚབ་དང་།  ཡང་མྱིན་ན་གསོས་ཕྲུག་ར་བ་དྤེ་འཁྱིས་ཆོག་
ཅྤེས་གོ་བ་དྤེ་ག་རང་ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཏག་ཏག་སྡོད་ས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགྤེས་ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་
རུང་གྱི་ཕ་མ།  དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད།  ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག  ཚིག་གྱི་འགོ་
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སྟངས་དྤེ་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་འདྱི་རྤེད་འདུག  ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བུ་ཚབ་དང་།  བུ་
མོ་ཚབ་དང། གསོས་ཕྲུག་དང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་ནང་མྱི་གཅྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་གོ་བ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་ཚིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན་
བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ།  འདྱིས་སྱི་ལ་ཁབ་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ན་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ།  ཡང་འདྱི་ཡང་ཚང་མ་
ལོགས་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་སང་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
རྱིང་གྱི་འདྱི་ལའང་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཚིག་གྱི་ནང་དུ་ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་ཟྤེར་དུས ། ཕྲུ་གུ་
ངོ་མ་མྤེད་པ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནས་བུ་ཚབ་དང་གསོས་ཕྲུག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཀང་འདུག  ལགས་རྤེད། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་འདྱི་གཅྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ར་བ་ཟྤེར་བ་གཅྱིག་འདུག  
འདྱིའྱི་འོག་དྤེར་འདྱི་བཞྱིན་སྡོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ་ཟྤེར་བ་གཅྱིག་འདུག  སྡོད་གཅྱིག་ནང་མྱི་ཟྤེར་དུས ། ཕྲུ་གུའྱི་ཐོག་ལ་
གསོས་ཕྲུག་དང་དྤེ་ཚོའང་ཚུད་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྡོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཞྤེས་ལབ་ པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མྤེད་རུང་ཟྤེར་བའྱི་དབྤེ་བ་ཐ་དད་གྱིས་ཕྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འོག་གྱི་ཚིག་གཞྱི་འདྱིས་དྤེ་བཞྱིན་སྡོད་
གཅྱིག་ནང་མྱིའམ་ཟྤེར་དུས་གསོས་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བུ་ཚབ་དྤེ་འད་ར་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་གསོས་ཕྲུག་དང་
བུ་ཚབ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དྤེའང་གསོས་ཕྲུག་དང་འདྱི་གྱིས་ཚིག་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། དངོས་གནས་བས་ན་གྱིས་མྱི་
དགོས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འོག་གྱི་ཚིག་དྤེས་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་འདུག་བསམ་བསམ་འདུག འདྱི་ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་
ག་རང་ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་དང་ྱི་མ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་འདྱི་རྤེད་དྤེ།  
ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚོ་དོན་དག་གང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ངོས་ཟྱིན་པ་བྤེད་དགོས་རྤེད་དན་གྱི་
འདུག ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དང་པོ་ཁུར་ཡོང་དུས། དྤེ་དུས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཚང་མ་འགོ་ཚར་དུས་གཞྱི་ནས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་དྤེ་ཚོ་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་མང་པོ་བྤེད་མོང་མཁན་རྣམས་
གཞྱི་ནས་གྱིད་སད་པ་ནང་བཞྱིན་ བེད་ཡོང་དུས། ཚོགས་གཙོས་འགྤེལ་བཤད་ ཅིག་ཡར་གནང་མར་གནང་དྤེ་འད་བས།  
ཡང་རྤེས་སུ་བྤེད་སོད་འད་མྱི་འད་གཏོང་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ལག་ལྤེན་ད་ལྟ་བར་
དུ་ག་རྤེ་གཏོང་གྱི་ཡོད། འདྱི་དྤེ་བཞྱིན་འདྱིར་བཞག་ནས་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་མ་བསོན་པ་བས། ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱི་ཡན་ཆད་
འདྱི་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཡོད་པ་རྤེད།  ལག་ལྤེན་གང་བསྟར་ཡོད་པ་དྤེར་རྩ་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ན ། ཡག་གྱི་རྤེད་མ་
གཏོགས་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་མ་བསོན་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ཕྲན་བུའྱི་ ཕིས་དགས་སོང།  ཐོན་ཚར་སོང།  ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་ཡྱི་
མྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དུས་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ཁ་སང་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་
འདུག ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་བར་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་བཟོ་
བཅོས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཁ་སང་གཅྱིག་ཐར་ཚར་འདུག  ད་ཆ་
ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་དམྱིགས་བསལ་སྡོད་དགོས་འདུག་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག  
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིར་ལས་རྱིམ་རྣམ་ གཞག་དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཁྱིམས་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བརོད་པ་དང་པོ།  བརོད་པ་གྱིས་པ།  བརོད་པ་གསུམ་པ་ཞྤེས་རྐང་
བཙུགས་ནས་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ག་རྤེ་བས་ནས་བཟོས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཚིག་
གྱི་དོན་དག་གནད་དོན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་སྔོན་ལ་བཏང་ ། དྤེ་ནས་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་
གཞག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་རྒྱུ་མཚན་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དུས་ཚོད་དྤེའྱི་བར་ལ་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཁྤེར་ཡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ཁྤེར་ཡོང་བའྱི་གོ་སྐབས་
ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག  བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་བརོད་པ་གྱིས་པར་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
སྟབས། དྤེའྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གཞག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་ཚིག་དྤེའྱི་གོ་དོན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཁྤེར་ཡོང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བས་པ་རྤེད།  ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་
རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བརོད་པ་དང་པོ་
ཀོགས། བརོད་པ་གྱིས་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཕུལ།  འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་མ་གསུངས་པ་དང་།  བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་
སྐབས་སུ་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་ཚར་བའྱི་གནས་དོན་ཞྱིག་དང་།  དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
སྱིག་གཞྱི་གཞན་དྤེ་ཚོ་ཁྤེར་ཡོད་དུས། ཚར་ཚར་བ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡང་བསར་གཅྱིག་ཁྤེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟ་བཀའ་
ཤག་གྱི་དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་བསར་ལོག་རྒྱག་ས་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་ཟྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན་སྟབས་དྤེར་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་ གཞག་དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད།  བས་ཙང་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མས་མོང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  གནད་དོན་མགོ་འཚོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  དང་པོ་ནས་ཁྱིམས་འཆར་
སླྤེབས་དུས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དྤེའྱི་བར་དྤེར་ཁྤེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན ། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ལྟ་འདྱིར་གསུངས་པ་རྤེད།  ཚིག་གྱི་སང་ལ་བལྟས་ནས་བསམ་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས ། དྤེ་ལ་
བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་འདུག་བསམ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལག་བསྟར་བྤེད་སྟངས་ཀང་འདྱི་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་ལྟར་སང་སང་གྱི་ཚིག་དྤེ་ལ་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་
ཇྱི་ཡོད་ཞྤེས་དྤེ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་དང་། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  དྤེ་བཞྱིན་སྕོད་གཅྱིག་ནང་
མྱིའམ་ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱིས་དཔང་ འཕྤེར་ངོས་སྕོར་ཡོད་ཚེ་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད།  སྕོད་གཅྱིག་ནང་མྱི་ཟྤེར་དུས་ནང་
གཅྱིག ཁྱིམ་ཐབ་གཅྱིག་ཡོང་ འབབ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་སོང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ག ཏྕོང་ཆོག་རྒྱུ་ཡྱིན་
སྟབས། གསོས་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  བུ་ཚབ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་
རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སང་གྱི་ཚིག་དྤེར་མ་ཚུད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་
ཀང་། དྤེའྱི་འོག་དྤེར་ཚུད་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་མགོ་མ་རྨོངས་པ་བྤེད་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་ བཞིན་ཡོད། གྕོང་དུ ་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད།  ཚིག་འདྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ།  ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས ། ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན། སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་
དགོས་ཟྤེར་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གསུང་རོགས་གནང།  རྤེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཚོགས་གཙོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་མཁན་ཚང་མ་ཚོགས་གཙོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེར་དགོངས་པ་བཞྤེས་གནང་ན་མ་གཏོགས ། ལས་རྱིམ་ད་ལྟ་ཏག་ཏག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་བསམ ས་དུས་ཡང་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་བཏོན་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོག་ལ་བསྡད་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བསོད་བདྤེ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དན་གྱི་
ཡོད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་སང་
བཀའ་ཤག་དྤེ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད།  བས་ཙང་དྤེ་རྱིང་གྱི་འདྱིའང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་འགོ་དགོས་པ་རྤེ ད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་
འདྱིར་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་འཆར་གྤེང་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག  ཁ་སང་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད།  གཅྱིག་མཚུངས་རྤེད་ཅྤེས་བཀག་
བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག  བས་ཙང་བཀའ་འདྱི་ཞུས ། བགོ་གྤེང་བྤེད་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག  ཡང་ཁ་སང་ཕྱིན་ཚར་བ་
རྤེད། དྤེ་རྱིང་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་མདོག་མདོག་ཅྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང།  ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་འདྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ཚིག་ཡར་མར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་བརོད་པ་
དང་པོ་མ་འགོ་ན་བརོད་པ་དང་པོར་གོ་སྐབས་ཕུལ་དགོས་པ་དྤེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གསུང་མྱི་དགོས་
ན་ཚང་མས་མ་གསུངས་པར་བཏང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག སྔོན་མ་ནས་གཏན་འབྤེབས་བས་
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བཞག་པ་དྤེ་དག་ཀང་གསུང་གྱི་ཡོད་སྟབས། འདྱིར་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག གསུངས་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ནོར་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་ལྟ་བུ་དྤེ་ཚིག་གཞྱི་རྱིང་པ་བསར་བཅོས་མྤེད་པའྱི་ཚིག་གཞྱི་དྤེ་
དག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་ནས ། དྤེ་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རན་པོ་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག  ཚིག་གཞྱིར་བསར་
བཅོས་ག་རྤེ་འགོ་ཡྱི་འདུག བསར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་འབུལ་ག་རྤེ་ཞུས་འདུག ཚིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་གོ་དོན་གསལ་པོ་མྤེད་པ་ཡྱིན་
ན་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་སྤྲོས་པའྱི་ཚིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་མྤེད་པ་དྤེ་
དག་ལ་བགོ་གྤེང་དང་གསལ་བཤད་གནང་ན ། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་འཁྲུག་འགོ་ཡྱི་རྤེད།  ད་གྱིན་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང།  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་གསལ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་བས ། དྤེ་སྔ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི
ལག་ལྤེན་བསྟར་ཕོགས་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་ཕོགས་ཤིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་རང་གྱི་ཐོག་ལ་སྔར་
སྕོལ་དར་རྒྱུན་ལྟ་བུ་བས་ནས་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟ་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་བརོད་བསར་
བཅོས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་འདྱིར་དོགས་སྤེལ་གནང་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་མ་གནང་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།  ད་དུང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་གནང་མཁན་ཡོད་དམ།  མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་
བརོད་པ་དང་པོ།  དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ་འདྱིའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པ་དང་རྱིང་པ་གྱིས་ཀའྱི་
ནང་གྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་མར་བསུབས་ནས། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་
པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་དང་།  བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  མྤེད་པ་བས། བས་
ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་རྒྱུ་དྤེར་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་མར་ བསུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་བསར་བཅོས་ཚིག་
བརོད་དང་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་གྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་གསར་འཇུག་བས་བཞག་པ་གསར་བཅུག་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ།  ཚིག་
བསྣན་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན ། 
སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད། དྤེ་
ནས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ཁ་པར་ (CARGO) ཟྤེར་བ་འདྱི་ཡྱི་གྤེ་ཆུང་དུ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས།  འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་
པ་བས། བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསོར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༥༥ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང།  ཁྱིམས་
འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།  བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་ པུ་སྙན་སོན་
ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༥ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

བརྒྱད་པ།  

ནང་གསྤེས། 
༣ ཀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཁ 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌། 
ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  བགྤེས་
ཡོལ།  ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌།  བཟའ་ཟླ་གང་རུང་
གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད།  
ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་
གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་
ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་
འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་ཚེ་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མྱི་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་
གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་རུང་མམ་བསོད་མ་ཡྱིན་པར་སྔ་
རྤེས་སུ་བསོད་རྱིགས་ལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 
 
 
 
 
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  
༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།   འོན་ཀང་
ཅ་དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོགས་བས་
པའྱི་ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་དགོས་
པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོང་ཟོག་དང༌།  གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌།  
ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  བགྤེས་
ཡོལ།  ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌།  བཟའ་ཟླ་གང་རུང་
གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད།  
ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་
གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་
ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་
འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་ཚེ་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མྱི་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་
གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་རུང་།  ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་
པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་
རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། 
 
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  
༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།   འོན་ཀང་
ཅ་དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོགས་བས་
པའྱི་ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་དགོས་
པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོང་ཟོག་དང༌།  གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་
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འཁྤེར་མྱི་ཆོག  རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་
འཁྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་སྔ་རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྤེར་
ན་གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་རུང་མམ་
འཁྤེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་
ངལ་དང༌།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་སྐབས་
མཚམས་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་
འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་འཁྤེར་ཆོག་
པའྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། 
 

འཁྤེར་མྱི་ཆོག  རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་
འཁྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་སྔ་རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྤེར་
ན་གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་རུང་མམ་
འཁྤེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་
ངལ་དང༌།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་སྐབས་
མཚམས་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་
འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་འོར་འདྤེན་ཆོག་
པའྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།  ལས་བཅར་དང༌།  
ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་གནམ་བསོད་
རྱིགས་ལ་མམ་འཁྤེར་ཅ་དངོས་ (Check in 

baggage) གནམ་སྱིག་ལྟར་ལས་མ་བརྒལ་
བའྱི་ཐོག  གནམ་ཐོག་  (CARGO) བརྒྱུད་
ཀྱི་ལོ་ ༧༥ ལས་མང་བ་འཁྤེར་མྱི་ཆོག  ཡང་
རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སྐབས་
མམ་འཁྤེར་ཅ་དངོས་  (Check in 

baggage) ལྱིད་ཚད་གནམ་གྲུ་སོ་སོའ་ིཚད་
གཞྱི་ལྟར་མམ་འཁྤེར་ཆོག  གཞུང་འབྲྤེལ་ཅ་
དངོས་དྤེབ་རྱིགས་སོགས་མམ་འཁྤེར་
དགོས་རྱིགས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་རྱིན་འབབ་ཇྱི་བྤེད་
ཀང་ཐོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་འཆར་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་བར་དྤེར་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཁ་ྱིན་ནས་ཞུས་གནང་བ ར་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་ འཚེམས་ལུས་སུ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་
ཡོད། དྤེ་རྱིང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་སླར་ཡང་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  སྐར་མ་ལྔ་ལྔ་མ་གཏོགས་དུས་ཚོད་མྤེད། སྱི་འཐུས་
འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེ་རྱིང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང།  དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཁ་སང་ཚེས་པ་  ༡༦ 
ྱིན་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛིན་རྒྱ་གར་ལ་སླྤེབས་ལ་ྤེ་བའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ཀྱིས་སྐུ་བཞྤེངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐར་ལྔའྱི་དར་དམར་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་
བསོན་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཞུ་དགོས་བསམ ས་བྱུང་ཡང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས།  ངས་དྤེ་རྱིང་དྤེར་འགྤེལ་
བཤད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན།  སྐར་ལྔའྱི་དར་དམར་གྱི་སྐར་ཆུང་བཞྱི་དྤེ་བོད་དང།  སོག་པོ། ཡུ་གུར། 
མན་ཇུ། མྱི་རྱིགས་བཞྱིའྱི་གནད་དོན་དང་སྦྱར་ནས་འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད།  གསུངས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་
སྡྱིངས་ཆ་དང་ཚང་མར་བརྤེན་ནས། དྤེའྱི་དགོང་མོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཀང་མང་པོར་ཕྱིན་པ་རྤེད། དོན་ངོ་
མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩།༩།༢༧  ྱིན་སྐར་ལྔའྱི་དར་དམར་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་ མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་ལ་ྤེ་བའྱི་
སྐབས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ། ༡༠ ། ༡ ྱིན་གནམ་བདེ་སོར་མོའ་ིཐང་ཆྤེན་དུ་དངོས་སུ་བསྤེངས་པའྱི་སྐབས་
དེར་གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དབྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཀང་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཨ་མའི་མ་རྩ་དྤེ་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་སྐར་ཆུང་བཞྱི་དྤེ་བོད་དང།  སོག་པོ། མན་ཇུ། ཡུ་གུར་
དྤེ་ཚོ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  སྐར་ཆུང་བཞྱིའྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་བཟོ་པའྱི་གལ་རྱིམ་དང་།  ཞྱིང་པའྱི་གལ་རྱིམ།  གོང་
ཁྤེར་གྱི་འབོར་ཆུང་གལ་རྱིམ།  འབོར་ལྡན་གལ་རྱིམ་ཞྤེས་གལ་རྱིམ་བཞྱིའྱི་རྣམ་ གཞག་བས་ནས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པ་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ངས་འདྱིར་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་དུ་དཔད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་
ནང་དུ་ཡོད་པ་དྤེ།  གལ་རྱིམ་བཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  The working class, The peasantry, Opens party 
bourgeois, National bourgeois ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གྱི་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ངས་དོ་སྣང་བས་པར་ྤེ་ཆར་
བོད་པའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་ཆྤེ་བའྱི་ནང་དུ་དྤེ་ག་རང་འགོ་བཞྱིན་འདུག  ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཕར་
ཕོགས་ནས་རྒྱལ་དར་ཙམ་ལ་ལག་པ་འཆང་ནས་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་མ་ཡོང་ བའྱི་སྔོན་དུ། ངས་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞུ་མཁན་གྱིས་པ་དྤེ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྐར་མ་ལྔ་ཏག་ཏག་ཡྱིན་ནོ། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ཟག་འདྱིར་ལངས་མཁན་འདྱིས་སྱི་ཚོགས་
ཀྱི་ལས་ཀ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱབ་མདུན་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན་ཞྱིག་ནམ་ཡང་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  བར་ལམ་
ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བས་ནས་ལོ་རྱིང་པོ་ཕྱིན་པའྱི་ནང་དུ་ཞབས་སྟྤེགས་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་པའྱི་
རྩ་དོན་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་ལས་ཀ་བས་པའྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་རྩ་དོན་མར་རོང་ལ་ལྷུང་བཞག་པ་ཞྱིག་དང།  བོད་པའྱི་རྩ་དོན་
ལམ་ལྷོང་མ་བཏང་བ་ཞྱིག་དང། བོད་པའྱི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་སོན་བས་བཞག་པ་གཅྱིག་མྱི་ཚེའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བས་པའྱི་ནང་
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དུ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་བསམ་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ལ།  མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་
མྤེད་པ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞབས་སྟྤེགས་ཡོད་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་འདས་པའྱི་
ལས་ཀ་བས་པའྱི་ངོ་བོར་སོ་སོས་གོ་ཐོས་བྱུང་བའྱི་རྤེས་སུ་འདྱི་མྱི་མང་དཀྱུས་མས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ལ་དོགས་
པ་རྣམ་རོག་རིགས་གང་ཡང་མྤེད། ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  ཞབས་སྟྤེགས་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཞུས་ཡོང་དུས་
སྤེམས་ཤུགས་གཅོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ལས་ཀ་བྤེད་དུ་མྱི་བཅུག་པ་ཡྱིན་ནམ།  ཡང་མྱིན་ན་འགན་སྤེམས་ཡྱིན་ནམ་ཕྲག་དོག་
ཡྱིན་ནམ། འདྱི་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  དོན་དག་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ཨ་ཅཱརྱ་རྒྱ་གར་ནྤེ་ཏ་ལྟ་བུ་རྤེད་
ཅྤེས། ངས་རྒྱ་གར་གྱི་ནྤེ་ཏ་ལྟ་བུ་འཁབ་ནས་བོད་པའྱི་རྩ་དོན་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕན་ཐོག ས་ཡོད་བསམ་པ་མ་གཏོགས།  རྒྱ་
གར་ནྤེ་ཏའྱི་གཡའ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་ལ་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མྤེད།  ལར་ནས་ང་གང་ཟག་དྤེ་དཔུང་པ་གྤེན་ལ་ བསྤེངས། 
བྲང་ཁོག་མདུན་དུ་བཏོན་ནས་འགོ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཀང་མྱིན། རྒྱ་གར་སྱི་ཚོགས་ཆྤེ་ཆུང་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སོ་སོའ་ིལས་
ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་གྱིས་བཀོད་མངགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལག་གྱིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་མ་
གཏོགས། ལག་པ་ཡང་གཏོང་རྒྱུར་འཛེམས་ཟོན་བྤེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན། སྒུར་སྒུར་བས་ནས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཨ་
ཅཱརྱས་རྒྱ་གར་གྱི་འར་ས་འདྱི་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་བས་བཞག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་ལྟ་བུ།  ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཚོས་དྤེ་འད་
གསུངས་ཡོང་དུས། དྤེ་རྱིང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་བངས་ནས་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་མཚམས་ཤྱིག་ནས་ལངས་ལ་ཤོར་
ནས་རག་ཏུ་གསུངས་ནས་ལམ་ལྷོང་མ་བཏང་བ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་བསམས་བྱུང།  ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཨ་ཅཱརྱས་ཟམ་
གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་རྤེས་ཟློས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ། རང་གྱི་དགྤེ་བའྱི་བཤྤེས་གྤེན་བསམ་གྱི་མྱི་ཁབ་པའྱི་རྤེས་ཟློས་
བྤེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དྤེ་འད་ངས་ག་ལ་འཇོན་གྱི་རྤེད། ང་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ང་ཨ་ ཅཱརྱ་རྤེད། ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱི་མཐོ་
རྱིམ་སློབ་གྲྭ་འགྱིམས་ནས་ཐོན་བཞག་པ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནད་འགག་འདྱི་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོར་སྤེམས་
ཤུགས་ཆག་མ་བྱུང་སྟྤེ་དཔའ་ཞུམ་གྱི་མ་རྤེད།  ད་དུང་ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུར་ནུས་པ་ཆྤེ་རུ་བཏང་སོང་བསམས་བྱུང།  ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་ནྤེ་ཏཱའྱི་གཡའ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ཀྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་རྩ་དོན་ལ་
འཐུས་ཤོར་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༥ པ་དྤེའྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ། ད་གྱིན་གོང་
དུ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་ཚིག་བརོད་བ སྣན་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས ། སྔ་རྤེས་
སུ་བསོད་དགོས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན། སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བར། བརོད་པ་དང་པོ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ།  མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ཁ་པ། Cargo ཟྤེར་བ་འདྱི་ཡྱི་གྤེ་
ཆུང་དུ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་བས། བརོད་པ་
གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་དྤེའང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡྱིན། 
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 དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༥༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང།  དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ང་པ་རྤེད།  
གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་

བརོད། 

བརྒྱད་པ།  

ནང་གསྤེས། 
༣ ཀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཁ 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌།  
ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  བགྤེས་ཡོལ། 
ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་སོ་
སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གྱི་ཕ་མ།  དྤེ་
བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད།  ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་
ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  
དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ།  ཤག་ཚང་
ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་
ཚེ་སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་
གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང་མམ་བསོད་མ་
ཡྱིན་པར་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་རྱིགས་ལ་ཐོབ་ཐང་
མྤེད། 
 

 

གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌།  
ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  བགྤེས་ཡོལ།  
ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་སོ་
སོའ་ིཕ་མ་དང༌།  བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གྱི་ཕ་མ།  དྤེ་
བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད།  ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་
ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  
དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ།  ཤག་ཚང་
ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་ཚེ་
སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གང་
དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་
ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང་། ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་
ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་རྤེས་
སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་
བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། 
 

གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐོན་ཕྱིར་
ལོག་སྐབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  ༡༢༠༠ 
བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་ཅ་དངོས་ཀྱི་
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༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་ཅ་
དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོགས་བས་པའྱི་
ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་དགོས་པ་
དང༌། རྒྱུན་ལྡན་གོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་
ཟོག་དང༌། གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་འཁྤེར་མྱི་
ཆོག རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་འཁྤེར་བ་
རྒྱུ་ལས་སྔ་རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྤེར་ན་གོང་
གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་རུང་མམ་འཁྤེར་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌།  རྒྱུ་
མཚན་གཞན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་འབྲྤེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་
ཞུས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་འཁྤེར་ཆོག་པའྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
དགོས། 

ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོགས་བས་པའྱི་ག་འབབ་
སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་དགོས་པ་དང༌།  རྒྱུན་
ལྡན་གོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང༌།  
གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་འཁྤེར་མྱི་ཆོག  རང་
གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་འཁྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་སྔ་
རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྤེར་ན་གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་
ཐང་མྤེད་རུང་མམ་འཁྤེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་
བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་
སྐབས་མཚམས་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་
དཔང་འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་ འོར་འདྤེན་
ཆོག་པའྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་
མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། ལས་བཅར་དང༌། 
ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་གནམ་བསོད་རྱིགས་
ལ་མམ་འཁྤེར་ཅ་དངོས་  (Check in 

baggage) གནམ་སྱིག་ལྟར་ལས་མ་བརྒལ་
བའྱི་ཐོག གནམ་ཐོག་ (CARGO) བརྒྱུད་ཀྱི་
ལོ་ ༧༥ ལས་མང་བ་འཁྤེར་མྱི་ཆོག  ཡང་རྒྱུན་
ལྡན་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སྐབས་མམ་
འཁྤེར་ཅ་དངོས་  (Check in baggage) 

ལྱིད་ཚད་གནམ་གྲུ་སོ་སོའ་ིཚད་གཞྱི་ལྟར་མམ་
འཁྤེར་ཆོག  གཞུང་འབྲྤེལ་ཅ་དངོས་དྤེབ་རྱིགས་
སོགས་མམ་འཁྤེར་དགོས་རྱིགས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་
རྱིན་འབབ་ཇྱི་བྤེད་ཀང་ཐོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤྲོད་
ཆོག 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པ་ཚུད་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། ད་གྱིན་གོང་བཞྱིན་ཚིག་བསྣན་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་
དུ་ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས། སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན ། སྐབས་མཚམས་
རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་
བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར། ངོས་འཛིན་ཞུས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་བརོད་
པ་དང་པོར་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱིར་གོང་གྱི་ད་ལྟ་ཚན་པ་དྤེ་དག་ལ་གཅྱིག་ཆད་འདུག་བསམས་བྱུང།  ཁ་པ་འདྱིར།  
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ཀ་པ་འདྱི་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།) དགོངས་དག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཀ་པ་འདྱི་བརོད་པ་དང་པོ་འདྱི་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན།  བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་བས།  བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་
པའྱི་ཁ་པ་དྤེ་རྤེད།  ཁ་པ་དྤེར་ད་ལྟ་དག་ཆ་གོས་མཁོ་ཟྤེར་བ་འདྱིར་ད་སྔོན་འཇུག་ ཅིག་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ ། Cargo འདྱི་ཡྱི་གྤེ་
ཆུང་དུ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར།  ལགས། གསར་རྱིང་གྱིས་ཀར་ད་ཆད་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག  
ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་བསར་བཅོས་གྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་གོས་མཁོའ་ིད་སྔོན་འཇུག་ཆད་བསྡད་འདུག  འདྱི་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་
ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་བས། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་རྱིང་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་མཐའ་མ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༦༣ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང།  གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།  བསར་བཅོས་ཚིག་
བརོད་གཅྱིག་པུ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༣ པ། 
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༄༅། །གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་

བརོད། 

ལྔ་པ། 

ནང་གསྤེས། 
༡༠ ག 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ང 

 

རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་འགན། 
རྒྱུན་ལས་བརྤེ་ལྤེན་གཏན་འཇགས་ཕོགས་
བསོད་སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌།  བཟའ་ཟླ་
གང་རུང་གྱི་ཕ་མ།  དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་
མ་ཇྱི་ཡོད།  ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་
ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  དྤེ་བཞྱིན་
འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་ཡོངས་
གགས་དངོས་འབྲྤེལ་ཡྱིན་པ་ཚོགས་གཙོས་
ངོས་སྦྱོར་གནང་ཚེ་སྱི་འཐུས་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་
ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཐོབ་
ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད།  འོན་ཀང་མམ་བསོད་མ་
ཡྱིན་པར་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་རྱིགས་ལ་ཐོབ་
ཐང་མྤེད། 
 
 
 
 
བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་དངོས་ཆས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་
ལོ་ ༡༢༠༠ ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་དངོས་
ཆས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོག་བས་པའྱི་
ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་དགོས་པ་དང༌།  རྒྱུན་
ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང༌།  
གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་འཁྤེར་མྱི་ཆོག  
རང་གྱི་དངོས་ཆས་རྣམས་མམ་འཁྤེར་བ་
རྒྱུ་ལས་སྔ་ཕྱི་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྤེར་ན་གོང་
གསལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད། འོན་ཀང་མམ་འཁྤེར་
མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། 
རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་ན་སྐབས་

རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་འགན། 
རྒྱུན་ལས་བརྤེ་ལྤེན་གཏན་འཇགས་ཕོགས་
བསོད་སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌།  བཟའ་ཟླ་གང་
རུང་གྱི་ཕ་མ།  དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་
ཡོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་
གསོས་ཕྲུག་ར་བ། དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་
མྱིའམ་ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་དངོས་འབྲྤེལ་
ཡྱིན་པ་ཚོགས་གཙོས་ངོས་སྦྱོར་གནང་ཚེ་སྱི་
འཐུས་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་
ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད།  ནང་མྱི་མམ་
བསོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་སྐབས་
མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་
འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་
དགོས་པ་དང་།  ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་རྒྱུན་
ལས་སུ་ཞུ་དགོས། 
 

བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་དངོས་ཆས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་ 
༡༢༠༠ ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་དངོས་ཆས་ཀྱི་
ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོག་བས་པའྱི་ག་འབབ་
སྤྲད་འཛིན་དགོས་པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་
མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང༌།  གཞན་གྱི་ཅ་
དངོས་རྱིགས་འཁྤེར་མྱི་ཆོག  རང་གྱི་དངོས་
ཆས་རྣམས་མམ་འཁྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་སྔ་ཕྱི་རྱིམ་
འཛར་དུ་འཁྤེར་ན་གོང་གསལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད།  
འོན་ཀང་མམ་འཁྤེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་
བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྱིག་
ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོ་
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མཚམས་སོ་སོར་ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་
སགས་འཁྤེར་ཆོག་པའྱི་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་དགོས། 
 

གཞུང་དང་སགས་འོར་འདྤེན་ཆོག་པའྱི་ཚོགས་
གཙོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།  ལས་བཅར་
དང༌། ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་གནམ་བསོད་
རྱིགས་ལ་མམ་འཁྤེར་ཅ་དངོས་ (Check in 

baggage) གནམ་སྱིག་ལྟར་ལས་མ་བརྒལ་
བའྱི་ཐོག  གནམ་ཐོག་  (CARGO) བརྒྱུད་
ཀྱི་ལོ་ ༧༥ ལས་མང་བ་འཁྤེར་མྱི་ཆོག  ཡང་
རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སྐབས་
མམ་འཁྤེར་ཅ་དངོས་  (Check in 

baggage) ལྱིད་ཚད་གནམ་གྲུ་སོ་སོའ་ིཚད་
གཞྱི་ལྟར་མམ་འཁྤེར་ཆོག   གཞུང་འབྲྤེལ་ཅ་
དངོས་དྤེབ་རྱིགས་སོགས་མམ་འཁྤེར་དགོས་
རྱིགས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་རྱིན་འབབ་ཇྱི་བྤེད་ཀང་ཐོབ་
འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྲྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་འཆར་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༣ ཚུད་པར་དགག་བ།  མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་བཅུ་པའྱི་ག་པ། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་བརོད་འདྱི་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བཟོས་གནང་རྒྱུ་མྤེད་ དམ་བསམ་གྱི་འདུག  དཔྤེར་ན་ནང་མྱི་
མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན ། སྐབས་མཚམས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་
ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་དགོས་པ་དང་།  རྩ་བའྱི་ཁག་ཁག་རྤེད་འདུག  ཚོགས་གཙོ་
སྤེལ་པོ་གྱིས་ཀྱིས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ནས་ག་རྤེ་
གོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུས། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་གྱིས་ཀྱིས་དྤེ་རྒྱུན་ལས་སུ་མར་ཁྤེར་ནས་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་བརོད་བ་ཞྱིག་ཏུ་ཚུར་གོ་སྡོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་འདྱིར། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སང་ནས་མར་མཐུད་པ་ཡྱིན་ན། སང་ནས་ཆ་ཚང་མར་ཀོག་པ་ཡྱིན་ན།  རྒྱུན་ལས་བརྤེ་ལྤེན་གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་
སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་
ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་དངོས་འབྲྤེལ་ཡྱིན་པ་ཚོགས་
གཙོས་ངོས་སྦྱོར་གནང་ཚེ ། སྱི་འཐུས་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད།  ནང་མྱི་
མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན ། སྐབས་མཚམས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་
ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་དགོས་པ་དང་།  ཞྤེས་པས་རྒྱུན་ལས་ཞྤེས་སྱིར་ཁབ་པ་གོང་
དྤེར་གཅྱིག་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད་སྟབས ། ཕལ་ཆྤེར་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག  དོན་དག་རྒྱུན་ལས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་དགོས་པ་དང། ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག ཡང་མྱིན་ན་ཚིག་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཅུག་ན་ཡག་པ་འདུག་ཅྤེས་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཞུ་དགོས་པ་དང་ཟྤེར་བའྱི།  པ་དང་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་ཕར་བཀོག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་
དགོས་ཞྤེས་དང་།  ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕྲན་བུའྱི་གོ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ འདུག་
སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱིར་བཏང་འདྱི་ནས་ང་རང་ཚོས་གོ་བ་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་བས་ནས་ལོན་གྱི་རྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་གོང་དུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་ཚར་བ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འདྱི་དྤེ་འད་རང་ཆགས་བསྡད་
པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དྤེར་གོ་བ་ལོག་གྱི་མྤེད་ན ། འདྱིར་གོ་བ་ལོག་གྱི་མྤེད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་འདུག  སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན ། སྐབས་མཚམས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ལྷན་ཚོགས་
སུ་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་འདྱི་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་དང་པོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་དྤེས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བར་ཞུས ། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དྤེས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཁྤེར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ད་ལྟའྱི་འདྱིར་གོ་
བ་ལྤེན་སོང་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་འདྱི་གོ་བ་འགྱིག་རྒྱུ་བས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
འདྱི་འགྱིག་རྒྱུ་བྤེད་དགོས་པ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ག་རང་ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ། གོ་བ་དྤེ་གང་ལྟར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བར་ཞུ་དགོས་པ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགོས་པ།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་དགོས་པ་དང།  ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་གྱིས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་བར་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱིས་གསལ་པོ་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆེར་ཚིག་གཞྱི་དྤེ་ག་རང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ག་རང་
ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་དང་པོ་འདྱིར་ཚིག་འདྱིའྱི་དགོས་རྒྱུར་གོ་བ་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེར་ཚོ གས་གཙོ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གོ་ ཡི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཤྱིག་གྱིས་ཚོགས་གཙོར་ཕུལ།  ཚོགས་གཙོས་
མར་རྒྱུན་ལས་སུ་ཁྤེར་བ་འདྱི་མ་གཏོགས་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ཞུ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད།  གཞན་
གྱིས་དྤེ་ཞུ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་གྱིས་གསལ་པོ་རྤེད། འདྱི་གྱིས་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་འད་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་མམ་དུ་གསུངས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་
སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་གྱི་སྔ་ཕྱིའྱི་ཁད་པར་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དྤེ་ཙམ་ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་
འདུག ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་ཚོར་གོ་ནས་འགོ་བརོད་ཀྱི་མྱིང་དྤེ་ཚོ་བྲྱིས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་ཁོན་
ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང་བགྤེས་ཡོལ་ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོགས་སྐབས་ཞྤེས་ལས་
སུ་གཅྱིག་བྲྱིས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་ལས་བརྤེ ས་ལེན་གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་སྐབས་ཟྤེར་དུས ། 



58 

 

རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བས་ནས་བཏོན་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཐག་རྱིང་ཐུང་གྱི་ཁད་པར་ཞིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་
དྤེ་ཙམ་གྱི་ཁད་པར་མྤེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་དོན་གནད་གྱིས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས ། དང་པོ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་ན་ཚོགས་
གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་དགོས་པ་དང། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་ཡྱིན་ན་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུ་དགོས་ལབ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དོན་གནད་
གྱིས་ཀ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
པ་དང་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ག་རྤེ་ཆགས་ས་རྤེད་དམ།  ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་དགོས།  ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་
རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུ་དགོས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རྩ་བའྱི་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  གལ་སྱིད་དབུ་ཚུགས་མང་པོ་ བསོན་གྱི་ཡོད་ན ། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་བཟོས་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ།  ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་
དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན། སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་པ་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་དགོས་པ་དང།  ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་རྒྱུན་ལས་ཞྤེས་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན ། རྒྱབ་དྤེ་དང་
གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གལ་སྱིད་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  རྩ་བའྱི་འཇུག་དགོས་པ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིར་ཀྱིས་སྦྱར་བ་ཡྱིན་ན་ཚང་མར་ཁབ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། རྒྱུན་ལས་པ་ཞྱིག་རྒྱུན་ལས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་གོང་ལ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཞྤེས་བསྡུས་བསྡུས་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཕྲན་བུའྱི་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་གསར་པ་འདྱི་མྤེད་པའྱི་སྔོན་ལ་རྒྱུན་ལས་
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བརྤེ་ལྤེན་ཞྤེས་རྒྱུན་ལས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ཚོགས་གཙོ་གྱིས་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་མར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་གྱིས་གསལ་པོ་བཟོས་ནས ། དཔྤེར་ན་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་གཞན་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་མྤེ་འཁོར་ཨང་ཀྱི་དང་པོའ་ི
ནང་དུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་ཅེས་ཚིག་འདྱི་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་བཅུག་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  འདྱི་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པར ། སྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན ། སྱི་འཐུས་ཟྤེར་བ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་རྒྱུན་ལས་བཅུག་ན་ཏག་ཏག་ ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་
དམ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་མྱི་ ༡༡ ཡོད་པ་རྤེད། ༡༡ ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀང་རྒྱུན་ལས་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ཚིག་གཅྱིག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ནང་མྱི་མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན ། སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་
མཆན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ།  སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་འདྱི་རང་འཇགས་གཞག་ན་གོ་ཡྱི་འདུག ང་རང་གྱིས་དྤེ་འད་བསམ་གྱི་འདུག  ནང་མྱི་
མམ་བསོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན ། སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་
བསྱིལ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་དགོས་པ་དང།  ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་རྒྱུན་ལས་སུ་
ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་འདྱིས་དྤེ་ག་རང་གོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཞྱིབ་ཚགས་བཤད་དུས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཅྤེས་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་ལབ་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྒྱུན་ལས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ན ། ཕན་ཚུན་གནས་སོ་བ་རྒྱུ་
དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་རག་གྱི་རྤེད་དམ།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་རྒྱུན་ལས་དགོས་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་
འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་ནས་ངས་འདྱིར་ད་ལྟ་རང་ འཇགས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སང་དྤེར་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་འགན་ཞྤེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་རྒྱུན་ལས་པ་ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་སྱི་
འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ལ་གོ་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱིར་སྱི་འཐུས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  སྱིར་
བཏང་གྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཟྤེར་བ་འདྱིའང་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་ལྟར་ཀང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཟྤེར་
སྐབས་རྒྱུན་ལས་རང་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་ཞྤེས་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལོགས་ནས་ལྤེན་ས་འགོ་ཡྱི་མ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གཤམ་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་དམྱིགས་བསལ་བཀར་
བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱིར་བཏང་གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་བཞྱིན་གོ་ ཡི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཕྱིན་ཚར་
དུས་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་ག་རང་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚིག་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ་
འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྐད་ཆ་མཚམས་ཆད་སོང་བ་ཡྱིན་སྟབས་མཐུད་དགོས།  མ་གཞྱི་དྤེ་ག་རང་རྤེད།  དེ་རང་
འཇགས་འཇོག་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་དགོས་པ་དང། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་
རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་བར་ལ་བ སྣན་ཚིག་དང་།  ཡང་ན་ནན་ཏན་གྱི་ཚིག་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  
དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ག་རང་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེར་བཞག་ན་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག་ཅེས་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་མང་པོ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་སྟབས་བགོ་གྤེང་མང་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དང་བསར་བཅོས་བྤེད་དུས་ནག་ཐྱིག་བས་པ་དྤེ་ཚོར་འགྱུར་
བ་བཏང་ན་མ་གཏོགས། གཞན་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ད་གྱིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་འདྱི་གསུངས་
གནང་བ་རྤེད།  ཚོགས་གཙོས་འདྱི་ངོས་ལྤེན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱིག་
གཞྱི་ལུང་གཅྱིག་དངས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱི་ངས་དྤེ་ཙམ་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱིག་གཞྱིའྱི་
ལུང་ཞྱིག་དངས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་དོན་ཚན་འདྱི་ཆ་ཚང་དང་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཁད་པར་མྱི་འདུག  སྱིག་གཞྱིའྱི་ལུང་ཞྱིག་དངས་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  གོས་ཚོགས་སུ་ཐུགས་ཕན་གསོ ་ཡི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མ་མཁྤེན་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ས་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཟྱིགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན ། སྱི་
འཐུས་གནང་ནས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་ཚིག་བརོད་འདྱི་མར་སྙན་སོན་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གོ་རོགས་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང།  རྤེས་སུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཕྱིན་པ་རྤེད།  རང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མར་མར་བབས་ཡོང་སྐབས་ཚིག་འདྱིའྱི་གོ་དོན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་
གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ག་རང་གྱིས་འཐུས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ང་ཚོར་གོ་བར་འཕྲོད་སོང་ཟྤེར་མཁན་ལྟ་བུའྱི་འཇོག་
སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཨྤེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་སྱིག་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་མང་པོའ་ི
རྤེས་སུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོ་བར་འཕྲོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ལ།  ད་ལྟ་འདྱིར་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན ། མ་
འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུར་ངྤེས་པ་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། དྤེར་བརྤེན་ཁ་གསལ་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ག་རྤེའྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  འདྱིར་བགོ་གྤེང་རྱིང་པོ་ག་རྤེ་དགོས་ པ་རྤེད། འདྱིས་ཐལ་ཆ་འད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།  ངས་
དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མཁས་དབང་མང་པོ་བསྡུས་པའྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་ཡར་འཛུལ་ས་ཞྱིག་མྱི་འདུག་གམ།  སོ་དྤེའི་སྟྤེང་དུ་ཚིག་
བཅད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚང་མས་གཅྱིག་ཀོག་གནང་རོགས་གནང། དྤེའྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
ཡོང་གྱི་རྤེད། བྲྱིས་རྒྱུ་མ་གྱིར་བྲྱིས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དྤེ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༣ པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
ཚིག་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་གནས་བཞག་ན་འགྱིག་གི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བྤེ་བྲག་པ་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱུན་ལས་
ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཐད་
ཀར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བཞག་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དྤེ་རང་ལ་གོ་རྒྱུ་བས། དང་ས་དྤེ་འབེད་པ་དང་
བསྡུས་པ་གྱིས་ཀར་གོ་དུས་འབེད་པར་གོ་བ་ལྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས།  གང་ལྟར་གོ་བ་ལྤེན་དགོས་པ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
གཅྱིག་གིས་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོར་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་གྱིས་ནས་གང་རུང་གཅྱིག་གྱིས་དྤེ་འདའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ན ། རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་པར་གོ་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བས་ན་འགྱིག་པ་བས། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ འབེབས ་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ།  མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་  ༥ ནང་གསྤེས་ ༡༠ 
ང་པ་༽ དྤེ་རྤེད། ང་པ་དྤེར་ Cargo ཅྤེས་པའྱི་ཡྱི་གྤེ་ཆུང་དུ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་དགག་བ་ཡོད་
དམ། མྤེད་པས་དྤེའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ འབེབས ་པར་དགག་བ་ཡོད་
དམ། མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གྱིས་
པ་ཚར་བ་ཡྱིན། བརོད་པ་གསུམ་པ་སང་ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་སྙན་ཐོ།  སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༤ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༤ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། 

༄༅། །བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ 
བཅའ་སྱིག་འོག་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སྱི་ལྷན་ 

ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་གཤམ་གསལ། 
༡༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་བསྐོ་ཕོགས། 
སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༥ པའྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  
༢༠༡༣།༡༥།༥།༧ དགོངས་དོན་དཔལ་ལྡན་སྱི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་མྱི་འགོར་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས། སྱི་འཐུས་
ཆུང་བདག་ཀོ་རན། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་བཅས་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད། རྤེས་སུ་སྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རན་



63 

 

ལགས་སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་མྱིན་གྱི་རྤེན་པས་ཚབ་ཏུ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་དང་། ཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་བའྱི་ཚབ་ཏུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ྱིན་
སྱི་ལྷན་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད། 
༢༽ ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས། 
ཀ༽ སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་ཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་
ཡྤེ་ཤྤེས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་དུ་སྱི་མོས་གཏན་འཁྤེལ་བྱུང་།  དྤེ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ་ིསར་ཆྤེད་བཅར་གྱིས་ལས་དོན་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་སོ་ཁག་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཏྤེ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་ལས་དོན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཞུས། 
ཁ༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁོངས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྡོད་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཡོད་པར་སོང་།  གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་ ༦ པའྱི་སྐབས་དང་བསྟུན་ཚོགས་ཆུང་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ལས་དོན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཏྤེ།  རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཡོད་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོར་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་བསམ་ཚུལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་བསྡུ་རྒྱུའྱི་བཀོད་ཁབ་གཏན་འབྤེབས་དང་།  
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འབྲྤེལ་ཡོད་སོ་སོར་ཁུངས་ཁབ་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ྱིན་སོང་། 
ག༽ སྱིར་བཏང་ཚོགས་ཆུང་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༧ པའྱི་ཐོག་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་ཀང་།  དུས་
བཀག་ནང་ཚུན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།  བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཉུང་ཤས་ནས་མ་གཏོགས་བསམ་འཆར་
འབོར་མྤེད་གཤྱིས། དོན་ཁང་རྤེ་ཟུང་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་བཀའ་ཁབ་མྤེད་ལུགས་བཅས་ལ་བརྤེན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་
མཇུག་སོང་ཞུ་ཐབས་མ་བྱུང་བས་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ལས་ཡུན་ཟླ་དྲུག་རྱིང་འཕར་འགངས་མ་ཞུ་ཀ་མྤེད་
དང་འབྲྤེལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༧ པའྱི་ཐོག་གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་ཨང་  ༢༠༡༤།༡༥།༧།༩  སྱི་མོས་གཏན་
འབྤེབས་དང་འབྲྤེལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ་བར་ལས་ཡུན་འཕར་འགངས་གནང་། 
ང༽ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༧ པའྱི་སྐབས་ཚོགས་མྱི་རྣམས་སླར་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་བཀོད་ཁབ་གྱིས་
པ་གཏན་འབྤེབས་ཀྱིས་འབྲྤེལ་ཡོད་རྣམས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསམ་འཆར་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་འབུལ་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་
ཆུང་གཏན་འབྤེབས་དང་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་སོང་། 
ཅ༽ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ དང ༡༣ སོ་སོར་ཚོགས་ཆུང་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་  
༡༤ ནས་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཐོག་འབོར་བ་རྣམས་ལ་དཔད་ཞྱིབ་ཞུས་པ་དང་། སྱི་ལྷན་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་སྐོར་བཀའ་
ཤག་ལྷན་རྒྱས་མམ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་སླད་དུས་ཚོད་གནང་རྒྱུའམ་ཡང་ན།  བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་འཆར་ཇྱི་ཡོད་ཡྱིག་
ཐོག་བཀའ་ལན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞྤེས་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བའྱི་བཀའ་ལན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་
དགོངས་འཆར་ཡྱིག་ཐོག་འབུལ་མྱི་དགོས་པར་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ལྷན་འཛོམས་དང་བསྟུན་
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ལྷན་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་ནས་དུས་སྱིག་གནང་སོང་དང་སགས་བཀའ་གསལ་ཡོང་བ་ཞྤེས་བཀའ་ལན་
ཕྤེབས་དགོངས་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་ནས་དུས་ཚོད་གཏན་འབྤེབས་དང་འབྲྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་བཀའ་ཤག་
ལྷན་རྒྱས་སུ་བཅར་འཐུས་ཆོག་པའྱི་ལན་ཕུལ་རན་སྐབས་ཟླ་  ༩ ཚེས་ ༡༢ ྱིན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་གོས་ཚོགས་
སྐབས་ཚང་མ་མཛད་བྲྤེལ་ཆྤེ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་བྱུང་བའྱི་དགོངས་འཆར་སྙྱིང་པོར་བཅའ་སྱིག་ནང་ཆ་
རྤེན་གསར་བསྐྲུན་མྱི་དགོས་པར་སྔ་སོར་ད་འཇགས་འཇོག་འོས་དགོངས་འཆར་ཡྱིག་ཐོག་གནང་སོན་བྱུང་བ་མ་ཟད།  
ཚོགས་ཆུང་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ལྷན་བསྡུར་ཞུ་སོ་ཇྱི་ཡོད་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གནང་འཐུས་
ཞྤེས་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་ཡོད་ཀང་།  བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་འཆར་གསལ་ཕྤེབས་ལ་བརྤེན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་དང་ལྷན་བསྡུར་མ་དགོས་པ་ཐག་གཅོད་ཞུས། 
ཆ༽ ཡང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བསམ་འཆར་ནང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ལས་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་མྤེད་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དྤེབ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་བསམ་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྣམས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ྱིན་འབྲྤེལ་ཡོད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཐོག་མཇུག་གནོན་གནང་
འོས་གནང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། 
ཇ༽ ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ་ཚོགས་བཞྱིན་པ་བསྟུན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ལྷན་འཛོམས་ཐྤེངས་འགའ་
བས་ཏྤེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།  བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་བསམ་འཆར་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་
འཆར་བཅས་ཀྱི་ཐོག་གོས་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་གྱིས་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་གཏན་འབྤེབས་ཞུས། 
༣༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐའ་མའྱི་རྒྱབ་གྤེར། 
ཀ༽ ཚོགས་ཆུང་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག ༡༤ ནས་ཡྱིག་ཐོག་བསམ་འཆར་
འབོར་བའྱི་ནང་དོན་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་འབྲས་སུ་མང་ཆྤེ་བས་བཅའ་སྱིག་འོག་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་མྱི་དགོས་
པར་ད་མུས་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོ་སྔར་ལམ་བཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་སྐོར་འཁོད་ཡོད་པ་མ་ཟད།  
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་ཡྱིག་ལམ་ནས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཕྤེབས་སུའང་བཅའ་སྱིག་ནང་ཆ་རྤེན་གསར་བསྐྲུན་མྱི་དགོས་
པར་སྔ་སོར་ད་འཇགས་འཇོག་འོས་ཞྤེས་དགོངས་འཆར་ཡྱིག་ཐོག་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད་སྟབས།  གོང་གསལ་ཚོགས་པ་
རྣམས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་སྱིག་འོག་དྤེབ་སྤེལ་ཞུས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པར་སོང་དྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་ལ་
དོ་ཕོགས་མྱི་ཡོང་བ་དང་། ལྷག་པར་ཚོགས་པ་ཕལ་ཆྤེ་བའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་བརྩྱི་
བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་འཁོད་ཡོད་པ་བཅས་དང་།  ཚོགས་ཆུང་ནས་ཀང་བཅའ་སྱིག་ནང་དྤེ་ལྟའྱི་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་ཚེ་དྤེ་དག་
གྱི་འོས་བསྡུས་མཚོན་ལས་དོན་འགར་ཐྤེ་བྱུས་དང་གཞུང་གོན་འབོར་ཆྤེ་ཡོང་རྒྱུ་སོགས་ལ་བརྤེན་ཆ་རྤེན་གསར་བསྐྲུན་
དགོས་པ་མ་མཐོང་། 
ཁ༽ ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་དབར་འབྲྤེལ་ལམ་
གང་ལྤེགས་ཡོད་ཀང་མ་འོངས་དྤེ་ལྟའྱི་འབྲྤེལ་ལམ་མུ་མཐུད་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་རྒྱུར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་དང་ཁབ་ཁོངས་ཚོགས་པའྱི་དབར་འབྲྤེལ་ལམ་སྔར་ལྷག་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཟུར་འཛར་ཞྱིག་ཏུ་གསར་གཏོད་ཞུས་ཏྤེ།  ཕྱི་དྱིལ་ལས་
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ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།  བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ིཐོ་གཞུང་ཞྱིག་གཏན་
འབྤེབས་གནང་འགབ་འོས་མྱིན་གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་དགོས་གལ་ཆྤེ་བ་བཅས། 
 
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་བཅའ་སྱིག་གྱི་ཆ་རྤེན་འོག་བསྐྲུན་འོས་མྱིན་གྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སྱི་ལྷན་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ལ་ཕུལ་བའྱི་སྙན་ཐོར། 
༡༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་ལྷན་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ།  
༢༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས། 
༣༽ ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས། 
༤༽ ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ། 
༥༽ ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལས་དོན་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་འབྲྤེལ་རྱིགས་རྤེད།  བཀའ་
ཤག་གྱི་ཡྱིག་ཆུང་གྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་དག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟྤེང་དུ་ཕུལ་
ཆོག་པར་ཞུ། ཡང་བགོ་གྤེང་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ན་བསམས་སོང་། ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༤ ཡྱིས་
བསམ་འཆར་འབོར་ཡོད་པའྱི་མཚན་གཞུང་ཞྱིག་ངས་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐའྤེ་ཝྤེན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ།  སུད་སྱི་དང་ལོན་
ཌོན་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་། ཁྤེ་ན་ཌ་ Ontario བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། བང་ཨ་རྱི་ལྷོ་  California བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པ། Minnesotta བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ།  ཨ་རྱི་ Vermont བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ།  ཨ་རྱི་ནུབ་
ཕོགས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཨ་རྱི་ Washington བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། France བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པ། Netherland བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། Holland བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། Finland བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། 
བང་ཁྤེལ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ།  ཨ་རྱི་ཇར་སྱི་ཁུལ་གྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ།  Boston བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ། Belgium བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འབོར་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༦༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་འཆར།  གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་
འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ པ་སན་སྕོན་ཞུ་ཆྕོག་པ་ཞུ། 

གཞུང་འབེལ་གྕོས་འཆར། 
བྕོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གྕོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པའི་གྕོས་ཆྕོད་ཡིག་ཆ་ཨང་  ༢༠༡༣།༡༥།༥།༧ དང། 
ཡིག་ཆ་ཨང་  ༢༠༡༤།༡༥།༧།༩ འཁྕོད་པའི་དགྕོངས་དྕོན་ལྟར།  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
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ཁག་ཏུ་བྕོད་རིགས་ཇེ་མང་དུ་འགྕོ་བཞིན་པ་དང། འབྱུང་འགྱུར་དེ་དག་མི་རབས་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་བྕོད་མིའི་འགན་འཁུར་ཇི་
བཞིན་ཡྕོང་ཐབས་སྕོགས་ཀི་ཐད་ཡུལ་གྲུ་དེ་དག་ནང་ཡྕོད་བྕོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང།  བྕོད་རིགས་ཚོགས་པ་
སྕོགས་ཀི་གནས་བབ་ཇི་ཆགས་དང། བྕོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དབར་འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཇི་དགེའི་གནས་བབ་རྒྱ་ཁྱབ་ཀི་
ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་ཆེད་གྕོས་ཚོག ས་ཀི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་སན་ཐྕོ་སན་སྕོན་ཟིན་པར་བགྕོ་གེང་
དགྕོས་པའི་གྕོས་འཆར་དུ། བྕོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལྕོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ།  མྤེད་པས་ཚུད་པ་ཡྱིན།  གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལྤེན་
མཁན་ཡོད་ན། སྐར་མ་ ༥ རྤེའྱི་དུས་ཚོད་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་
དགོངས་ཚུལ་དང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ང་ཚོས་གོས་
ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་ཐུག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་དགོངས་ཚུལ་གང་གསུངས་པ་དྤེར་གཞྱི་བཞག་ནས་ང་ཚོས་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ནང་མམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོད་དམ།  སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གནད་དོན་དྤེ་སོ་སོ་རང་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད།  གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བོད་མྱིའྱི་གངས་འབོར་དྤེ་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ནྱི་
དངོས་གནས་ཀྱི་ཛ་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་དུས། བོད་ནང་གྱི་མྱི་མང་ཚོའྱི་དཔྲལ་བའྱི་མྱིག་འབུར་ལྟོས་ས་དྤེ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དྤེ་དག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོ་དྤེ་དག་ཡུལ་
ལུང་གང་དུ་གནས་ཀང་ཚང་མ་རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།  སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་ཀྱི་གོམས་གཤྱིས་དང་ཆས་
གོས། ཁད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་རྤེད།  དྤེ་དག་མྱི་མས་རྒྱུན་འཛིན་དང་མས་པ་སླར་གསོ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི ས་
འགན་ཆྤེན་པོ་འཁྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བོད་མྱི་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་དྤེ་དག་གྱི་གནས་བབ་གང་ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བོལ་གཞུང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ལ་ཁ་ཞྤེ་གྱིས་མྤེད་ཀྱི་དགའ་ཞྤེན་དང་རྒྱབ་སོར་དང་ཡྱིད་ཆྤེས།  བོ་གཏད་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་མ་འོངས་
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པར་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མ་རོག་རྩ་ཆྱིག་
སྱིལ་གྱི་ངང་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་མམ་རུབ་འཇྕོག་ཐུབ་པའྱི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡོད་དུས།  
བོད་མྱི་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ལྷན་འབྲྤེལ་བ་དམ་ཟབ་ཅྱིག་ འཇྕོག་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ད་ལྟ་
ཡྱིན་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བར་ལམ་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དང་གྱིས་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་བོད་མྱི་སླྤེབས་པ་མང་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཨ་རྱིར་སྕོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ཡང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་འགན་
འཁུར་ལྤེན་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས ། ཤྤེས་གསལ་ལྟར་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་བོ་གཏད་བཅོལ་
མཁན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཡོ་རོབ་ཁག་རྤེད། ཤར་ཕོགས་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་རྤེད། ཨོ་སྱི་ཀྕོ་ལྱི་ཡ། 
བོད་མྱི་གང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ཀང་དྤེ་དག་ཚང་མ་དྤེ་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་འབྲྤེལ་བ་གནང་སྟངས་དྤེ་
ཨ་མ་ཡྱིན་ཤག་དང་ནུ་མ་སྣུན་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་ད་ལྟའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྤེན་དྤེ་དག་གྱི་འཁོར་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གནས་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་བར་གྱི་འབྲྤེལ་བ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་
བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོ་སྱིའྱི་ཆ་ནས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཡུལ་ཁྱིམས་དང་བསྟུན་པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་བས་བཞག་
པ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། དྤེ་དག་གོང་བུ་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ཏུ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་ངམ་བསམ་པའྱི་
བོ་དོགས་ཤྱིག་སོ་སོར་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འབྲྤེལ་བ་དྤེ་ལགས་ཐག་འབྲྤེལ་བ་
བཞྱིན་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་བསམ་བོའ་ིནང་འཁྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་བར་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ཡོང་
བསྡད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་ངྤེས་
པར་དུ་ཚུད་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་འདུན་སྙྱིང་པོ་དྤེ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུ་དོན་ནྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུར་ཐུགས་ཁད་མྤེད་དམ་
བསམས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྤེན་འོག་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་
བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཆོད་བཞག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རྤེད། རང་ྱིད་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་མོས་མཐུན་མྤེད་མཁན་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བསྐོ ་གཞག་གནང་སོང་།  བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་འདོད་པ ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ཡང་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་འདྱི་ལྟར་བསྡད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་དབར་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་ནང་ལ་མངོན་
ལོག་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཡོད་པ་འད་པོ ་ཁད་མཚར་ཤྱིག་མཐོང་སོང་།  དྤེ་དང་གཅྱིག  དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གལ་སྱིད་
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྤེན་འོག་ལ་ གཞག་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་སླྤེབས་པ་ཡྱིན་ན ། དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནད་
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དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ནས་དགོངས་ པ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྟབས་ལྤེགས་པར་དྤེ་རྱིང་
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྤེན་འོག་བསྐྲུན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།  
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གང་སླྤེབས་པ་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གསུང་དགོས་མཁན་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཛིན་སོང་ནས་ཁ་སང་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གཞྱི་རྩའྱི་བོད་པ་ཡོད་
ས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གངས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་དགོངས་ཚུལ་རོགས་ཐུབ་པ་
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ ༡༤ བྱུང་འདུག བརྒྱད་ནས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྲུག་ནས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་བརྒྱ་ཆ་བརྩྱིས་ཀང་
ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མ་གཏོགས་བསམ་ཚུལ་རོགས་ཐུབ་མྱི་འདུག  ཉུང་ཤས་རོགས་པ་དྤེ་ནས་མང་བས་སོ་སོའ་ིལུང་པར་
ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་རང་འཇགས་གནས་ན་འགྱིག ་གི་འདུག་ཅྤེས་ཁོ་རང་ཚོས་
དགོངས་ཚུལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་།  དཔྤེ་བཞག་དགོས་མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ཀང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཁག་གསུམ་དཔྤེ་བགང་རྒྱུ་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་པའྱི་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་གྱི་
མྱིང་འབོད་བྤེད་མྱི་དགོས་པ་བས། ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། ཨ་རྱིའྱི་ནང་
ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་སྤེར་གྱི་བདྤེ་སྡུག་བལྟ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་མྱི་སྤེར་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་གང་ཡྱིན་
ཡང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐྤེ་བྱུས་བྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྱི་གཞུང་ Foreign Agency ཡྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་དྤེབ་སྤེལ་བས་
པའྱི་ཚོགས་པར་ཐྤེ་བྱུས་བྤེད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་དྤེའྱི་
མྱིང་འབོད་ན་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག་ཀང་གཅྱིག་མྱིན། གྱིས་མྱིན། གསུམ་མྱིན། བཞྱི་ཡྱིས་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཟྤེར་གྱི་འདུག ཐྤེ་
བྱུས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ཚོས་དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་དྤེར་གནོད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས།  སོང་ཙང་ད་ལན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་  ༡༤ 
ནས་དགོངས་ཚུལ་རོགས་མྱི་ཐུབ་ཀང་། ༨ ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་ལུང་པ་སོ་སོའ་ིནང་ཁྱིམས་མཐུན་
གྱི་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་དུས ། ཐྤེ་བྱུས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ལྤེགས་པ་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཤ་སྟག་རྤེད་འདུག  
ད་ལན་གཞྱི་རྩའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀོད་མྱི་དགོས་པ་ཐུགས་ཐག་ བཅད་འདུག་ཀང་ ། མཐའ་མ་དྤེར་བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པ་ཁག་སོ་སོའ་ིཐོ་གཞུང་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་བབ་འོས་མྱིན་གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་དགོས་གལ་ཆྤེ་བ་
བཅས་ཞྤེས་གང་ལྟར་ཐོ་གཞུང་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མམ་དུ་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཏོན་ན་ཞྤེས་གསུངས་འདུག  
ཐོ་གཞུང་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་མམ་དུ་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ནའང་ལུང་པ་དྤེའྱི་
ནང་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་ ། Foreign Agency  གྱིས་ཀྱི་བར་འབྲྤེལ་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཐུས་འགོ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  འཐུས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དྤེར་མ་འོངས་པར་གནོད་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། བོད་མྱིའྱི་
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སྱིག་འཛུགས་དྤེར་ཕ་མ་ནང་བཞྱིན་བརྩྱི་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་ནུ་མ་སྣུན་ཤག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོས་
ཡྱིན་ཡང་ཁས་ལྤེན་གནང་ཤག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་སུད་སྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་ཚོགས་པ་ཡོད་
པ་དང་ཧ་ཅང་ཡུན་རྱིང་པོ་ཕྱིན་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡག་པོ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབོར།  སྱི་ཚོགས་བཅས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་འགན་
འཁུར་གནང་ནས་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཡང་
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཅར་ནས་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་ཆ་ཚང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཐོག་དང་ཁྱིམས་མཐུན་ནས་མར་བབ ས་ནས་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་འཐུས་པ་ཡྱིན་ན ། མ་འོངས་པར་གནོད་
སོན་གཏོང་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་ལག་པ་འཆང་ས་ཆགས་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡག་ཐག་ཆོད་
འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། མུ་མཐུད་གནས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པས་ བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱིས་མ་གཏོགས་མམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐའ་མའྱི་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན ། སྔ་སོར་ད་འཇགས་འཇོག་འོས་
ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེར་ཟུར་འཛར་ནང་སྦྱར་དགོས་མྱིན་ཐད་གོས་ཚོགས་ནས་
ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཟུར་འཛར་སྦྱར་དགོས་མྱིན་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
གསལ་བཤད་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  གནས་བབ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སང་ྱིན་ངྤེས་པར་དུ་གོས་ཆོད་ གཞག་དགོས་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་
བསམ་པ་ཞྱིག གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ཡང་ནང་དོན་གཞག་རྒྱུ་མྤེད་པས། དྤེ་རྱིང་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དང་གོས་འཆར་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྤེན་པ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་མཁྤེན་ཐུབ་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཚོགས་ཆུང་དྤེ་བཙུགས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་དྤེ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་སྔོན་གྤེང་ནང་འཁོད་པ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་དག་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ནུབ་
ཕོགས་སུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། ཡང་མྱིན་ན་ཤར་ཕོགས་སུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཁ་ཐོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ར་སའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་དང་བོད་
རྱིགས་གང་དུ་གནས་ཡོད་ཀང་ ། དྤེ་དག་དང་འབྲྤེལ་བ་དམ་ཟབ་གནས་དགོས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་
འོག་ཏུ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག བཅུག་ན་ག་རྤེ་ཆགས་ས་རྤེད། མ་བཅུག་ན་གང་ཆགས་ས་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེའྱི་
ཆྤེད་དུ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་བཙུགས་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་མུ་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གྱིས་ཀའྱི་
ཐོག་ནས་བལྟ་དུས། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཆྤེ་བའྱི་གཞུང་
འབྲྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བཅའ་ཁྱིམས་སོམ་གཞྱིའྱི་འོག་ཏུ་གནས་རུང་མ་གནས་
རུང་། གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྲྤེལ་བ་དམ་ཟབ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད་ལ ། མ་འོངས་པར་ཡང་
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དྤེ་ལས་ལྷག་པ་གནང་ཐུབ་པ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་བྱུང་། ཚོགས་གཙོས་དབུས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཅྱིག་ྤེ་ཆར་ཨོ་སྱི་ ཀྕོ་ལྱི་ཡར་ཕྱིན་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་
སྐབས་དྤེ་ལའང་དོན་གཅོད་ལ་ལམ་སྟོན་དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད།  བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ལའང་ལམ་སྟོན་དྤེ་རང་ཞུས་
ཡོད། ཨོ་སྱི་ཀྕོ་ལྱི་ཡར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་འགོ་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཁག་ཁག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པ་ཁག་བརྒྱད་ཙམ་དང་།  ཨོ་སྱི་ཀྕོ་ལྱི་ཡ་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཞྤེས་བཙུགས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དོན་གཅོད་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ Australia Tibet Council བར་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་
འཇོག་དགོས་མྱིན།  Australia Tibet Council དང་ཨ་སྱི་ཀྕོ་ལྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་བར་གྱི་འབྲྤེལ་བ་གང་འད་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ིབར་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དོན་གཅོད་དང་ཨོ་སྱི་ཀྕོ་ལྱི་
ཡའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་བར་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དོན་གཅོད་དང་མྱི་
མང་བྱིངས་མམ་དུ་འབྲྤེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་དག་གྱི་ཐད་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་གང་འཚམ་ཡག་པོ་
འདུག་ལ། ད་དུང་ཡང་མམ་དུ་འཚོག ས་ནས་ང་ཚོ་མྱིའྱི་ནུས་པ་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་ནུས་པ་ཚང་མ་ཞན་པོ་ཡོད་པས ། 
རླངས་འཁོར་ཞྱིག་གྱི་མ་ལག་འཕྲུལ་ཆས་ལྟར་དྤེ་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ྤེ་ཆར་ཡང་ལམ་སྟོན་
དྤེ་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ གསར་པ་སླྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ གསར་པ་སླྤེབས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡོ་རོབ་དང་བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ནང་ཁུལ་གྱི་
ལས་ཀ་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ལ།  དོན་གཅོད་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ།  བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་གྱི་བར་གྱི་
ལས་དོན་བྤེད་སྟངས་རྣམས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད།  དྤེ་
བཞྱིན་ས་གནས་སྱི་འཐུས་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་སྱི་འཐུས་ཚོ་མམ་དུའང་ཁོང་ཚོའྱི་ནུས་པ་དྤེ་ཇྱི་ལྟར་སྤུངས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མྱིན་གྱི་ལམ་སྟོན་ནམ་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་གསལ་ཁ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད།  
གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ལ་དཔག་པའྱི་འགོ་སྟངས་གང་འད་བཟོ་དགོས་མྱིན་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་
རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་དོན་གཅོད་དང་སྱི་འཐུས་བར་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་ང་ཚོ་ཚང་
མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་སྱི་འཐུས་དང་འབྲྤེལ་བ་དམ་ཟབ་འཇོག་
རྒྱུ། གཞན་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ཤག་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་མྤེད་པའྱི་ཆ་ནས ། སྐབས་རྤེ་
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་ཚོགས་འདུ་འཚོག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་སྐད་གཏོང་དང་མྱི་གཏོང་།  ཚང་མར་
འབྲྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་དུས་མམ་རུབ་བས་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དྤེར་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་།  དྤེ་རྱིང་སྙན་ཐོ་དྤེ་གོས་ཚོགས་སུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  སྱིར་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འགོ་སྟངས་
མྱི་འད་བ་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་སུད་སྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན ། ས་གནས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྤེས་འོས་
འདྤེམས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་སྐབས་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བོན་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད།  བཀའ་བོན་གཞན་སུ་ཕྤེབས་ཡོད་ནའང་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་
ལ། ཚོགས་གཙོས་ཡྱིན་ཡང་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། ཕ་གྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་བཟོ་
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དགོས་པ་དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  སུད་སྱིའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་
ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་འཇར་མན་སྡྤེ་ཚན་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།  ཕྱི་དྱིལ་སྡྤེ་ཚན་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།  རྱིག་
གཞུང་སྡྤེ་ཚན་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། ཚགས་པར་སྡྤེ་ཚན་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།  རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་
ནས་དཔ་དངུལ་བསྡུ་ཕོགས་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། བོད་ཡྱིག་འཛིན་གྲྭ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།  དྤེ་འདའྱི་སྡྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ཡང་ཆ་ཚང་ཁོ་རང་ཚོས་སྟངས་འཛིན་གནང་ནས་འགོ་མུས་རྤེད།  ཚོགས་གཙོས་དྤེའྱི་
སྐབས་ལམ་སྟོན་གང་ཞུས་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ན།  ཁོ་རང་ཚོས་གསུང་རྒྱུར་འཇྱི་ནྱི་ཝར་གནས་པའྱི་ས་གནས་དོན་གཅོད་དྤེ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས། སྔོན་ལ་མ་བཅར་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ ། 
བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་མ་བཅར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་མ་བཅར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལངས་ཕོགས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེའྱི་སྐབས་ཁོང་རྣམ་པར་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་བས་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འགན་དྤེ་འཁུར་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་ལ་ཁབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་འཛིན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས ། ས་གནས་
བྤེ་བྲག་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་སྱིད་བྱུ ས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པས།  དཔྤེར་ན་ཨ་རྱི་ལྟ་བུར་མཚོན་ ན། གོང་དུ་
གསུངས་པ་རྤེད། བང་ཨ་རྱི་ཁོ་ནའྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ ཁག་ ༣༠ ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་ཚང་མར་དོན་གཅོད་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོ་བོ་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  ཚོགས་འདུར་བཅར་རྒྱུ་
གཅྱིག་པུར་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཐྤེངས་མང་བཅར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་
གཅོད་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོ་བོར་གནང་ན་འགྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱི་བཞྤེངས་ཕོགས་དྤེ་རྤེད།  གྱིས་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་དྤེ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་བཅར་བ་ཡྱིན་ཡང་ ། 
འགན་འཁུར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག སུད་སྱི་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་དྤེ་ཚང་
མ་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་དུས། འཛིན་སོང་གྱི་འགན་དྤེ་ས་གནས་དོན་གཅོད་ཀྱིས་འཁུར་དགོས་ པ་མ་རྤེད། མྤེད་པའྱི་ཆ་ནས་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་མྱི་མང་ལ་འགན་འཁྤེར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གི་འོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཇྱི་ནྱི་ཝའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་སུད་སྱིའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་བཅར་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སུད་སྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དྤེ་གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡྱིན།  འོས་བསྡུའྱི་ལས་
རྱིམ་འགོ་ཡི་ཡོད། ང་ཚོ་ར་ས་ནས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་ལྟར ། ད་བར་ངོས་
བཞྤེས་ཞུས་བསྡད་པ་རྤེད།  ཕ་གྱིའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ དང་འཚམས་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་ངྤེས་
པར་དུ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་མྱིང་ཞྱིག་བཏགས་ནས་དྤེ་ཡང་འོས་བསྡུ་
བས། དྤེ་ནས་འཐུས་མྱི་གཞན་ཚང་མས་འོས་བསྡུ་བས་ནས་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ནས་བརྩྱིས་པའྱི་
འཛིན་སོང་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོ་འོས་བསྡུ་བ ས་ནས་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་།  བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སུད་སྱིའྱི་ནང་དུ་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་
པའྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་སོང་ཕྤེབས་སྐབས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཚོགས་གཙོ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་བར་གསལ་ཆ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་བཤད་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་དྤེའྱི་
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སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཞུས་ཡོད།  དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དབུས་འཛིན་སོང་དང་འོས་བསྡུ་ནས་
ལམ་སྟོན་གང་གནང་ཡོད་མྤེད་ཚོགས་གཙོས་གསལ་པོ་ཤྤེས་མ་སོང་། 

དྤེ་ནས་གནད་དོན་གྱིས་པ་དྤེ་སུད་སྱིར་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ གང་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན ། ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་མྱིང་དྤེ་འཁུར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་དྤེ་ཡང་འཁུར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་དྤེ་གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་གནས་བསྡད་པ་ཞྱིག་དང་། བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་དྤེ་
ྱིད་གཞུང་འབྲྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་པས།  དྤེ་ཁྤེད་རང་ཚོ་རང་གྱིས་ཐག་
གཅོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་སྐབས་དྤེར་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། ཡང་ན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་འཁུར་ནས་
དྤེ་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡང་ན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་འཁུར་ནས་དྤེ་དང་
མཐུན་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  སྱིག་འཛུགས་དྤེ་འད་གྱིས་དགོས་ས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་དྤེ་བསམ་བོ་
གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་བས། ཡང་ཟུར་དུ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་
བས། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་གྱིས་ཀས་འགན་འཁུར་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དྤེ་འགྱིག་གི་མ་རྤེད། ཁྤེད་རང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་། མྱི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། དྤེ་སྔ་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟངས་དང་དྤེའྱི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨོ་སྱི་ཌི་
རྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ས་ཝྱི་ཡ་ནར་༸སྐུ་མདུན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་སྱིད་སོང་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ ། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་གཞན་
ཚང་མ་ཕྱིན་ཡང་སུད་སྱིས་ང་ཚོ་འགོ་ཡྱི་མྱིན། གཞུང་འབྲྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མྱིན་ཞྤེས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རྤེད་དྤེ།  
རྤེས་སུ་མམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་། ཡོ་རོབ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབྲྤེལ་དང་གཞུང་
འབྲྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོ འི་ངོས་ནས་
སྱིག་འཛུགས་གྱིས་དགོས་མྱིན་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་འདུག སྱིག་འཛུགས་གྱིས་དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་འཛུགས་སོ་སོ་
སྕོ་སོས་ལས་དོན་གང་དང་གང་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མྱི་གནོད་པར་ནུས་པ་མམ་སྤུངས་ཇྱི་
ལྟར་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་དབྤེ་མཚམས་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཁོ་རང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་
རྒྱུ་རྤེད། ཡང་ན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དྤེ་དགོས་མྱིན་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད།  བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་འཁུར་མྱི་
དགོས་པ་བས། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་རང་གྱི་མྱིང་འཁུར་ནས་བསྡད་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་
རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་སྙན་ཐོའ་ིནང་སླྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་སུད་སྱིའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་འཁོད་མྤེད་དུས ། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུར། སྔ་སོར་ད་འཇགས་འཇོག་འྕོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་དུས ། སུད་སྱིའྱི་གནས་བབ་གང་
ཡྱིན་པ་རང་སོར་གནས་རྒྱུ་དང་དྤེར་ཡར་རྒྱས་གང་གཏོང་དགོས་མྱིན་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་ན ། མ་འོངས་པར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་ གསོ་ཡི ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་དང་
ཕོགས་མཚུངས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས ། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་མ་གཏོགས་བསམ་ཚུལ་སླྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ལ་དོན་གཅོད་རྣམ་པས་འགན་འཁུར་ཇྱི་ཙམ་
འཁྤེར་ཡོད་མྱིན། དཔྤེར་ན་དྤེའྱི་ཐད་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོ་རང་ཕ་གྱིར་བཅར་ནས་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོར་གཏམ་བཤད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་ཚོ་ ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་འགན་འཁུར་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་པའྱི་
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ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག  ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་འགན་འཁུར་མཁན་མང་ཡོད་ཀང་ ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁག་རྒྱུས་མངའ་ག་ཚོད་ཡོད་མྱིན་གྱི་དོགས་གཞྱི་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་སླྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། རྒྱུས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ན་གང་འད་བས་ནས་འཛུལ་དགོས་མྱིན་གྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་ཤྤེས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དོན་གཅོད་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་སོ་སོའ་ི
ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་གནས་བབ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པར་
བརྤེན། ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཡར་སྤུངས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཀང་ ། དྤེ་རྱིང་གྱི་སྙན་ཐོ་འདྱིར་
བལྟས་ན་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་མྤེད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོ་རྒྱ་ཆྤེ་
ས་ལ་བལྟ་དགོས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་ཕྤེབས་ནས་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་རྤེད།  འགོ་སོང་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་དང་དུས་ཚོད་ཀང་ཕོན་ཆྤེན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་
དུས་འཛིན་སོང་གྱི་བཀོད་ཁབ་འོག་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་
ཚོར་འབྲྤེལ་བ་བས་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་ཙམ་གྱིས་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་མྱི་འདུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
མཐོང་བསྡད་པ་སོང་ཙང་།  མ་འོངས་པར་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་རྱིགས་འཛུགས་དགོས་བྱུང་ན ། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་བཀོད་
ཁབ་གཞྱིར་བཟུང་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་ཡང་ཐུགས་འགན་ཆྤེ་ཙམ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་
དོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མ་རྤེད། གནད་དོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། བོད་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་རང་མགོ་གང་ཐོན་གྱིས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་
དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སུ་དང་འབྲྤེལ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ།  ཕལ་ཆྤེར་༸སྐུ་མདུན་ཕྤེབས་སྐབས་ཚང་
མ་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།  ནམ་རྒྱུན་སྱི་ཚོགས་དང་འབྲྤེལ་བ་མྤེད་པ་དང།  དང་བངས་དཔ་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཕར་
ཞོག ཚོགས་འདུ་ལའང་མ་བཅར་བ། བོད་པའྱི་གནད་དོན་ཁོ་རང་མགོ་མྱི་འཚོས་པར་སོ་སོ་རང་མགོ་གང་ཐོན་གཅྱིག་པུའྱི་
ལམ་ནས་སྕོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ས་ཁུལ་མྱི་འད་བ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་མགོ་
བཏགས་ནས་འགོ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་སྡོད་བོད་རྱིགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ཞྤེས་འགོ་མཁན་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ནང་དུ་ཡོང་བཞྱིན་པ་རྤེད།  
དྤེ་ཚོས་མཚོན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་པའྱི་གང་བྤེད་དགོས་མྱིན་གྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་གནང་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་
ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་  ༡༠།༡༥།༢༠།༣༠  ནང་ལ་བོད་ལ་ཕར་ལོག་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཛ་དག་ཏུ་དང་གལ་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ།  ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཤྤེས་ཡོན་སློབ་
གསོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན ་ནའང་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ཐུགས་སྣང་ གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་སླྤེབས་པ་རྤེད།  འཛིན་
སོང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་ཙམ་གྱི ས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས།  མྱི་
འབོར་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་མྱི་འབོར་ཚད་ལྡན་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་མྱི་ནྱི་སོ་ཀྲ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཁྤེད་
རང་ཚོར་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན། ཁོང་ཚོས་སུམ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དང་བངས་དཔ་དངུལ་
ཕུལ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཟྤེར་དུས།  དྤེ་དག་རང་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད།  ཕལ་ཆྤེར་སུམ་སྟོང་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ནས་
ྱིས་སྟོང་ཙམ་མྤེད་འགོ དྤེ་ས་ཆ་མང་ཆྤེ་བར་གནང་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ས་གནས་ཁག་ལ་བོད་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་
མྱིན་དྤེ་ཡང་ཤྤེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་ལས་དོན་གང་འད་བསྒྲུབ་དགོས་
མྤེད་བསམ་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུ་དང་བང་བསྱིག་རྒྱུར་ཁད་པར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བཟོ་དུས།  སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ འགྕོས ་དྤེ་ལ་
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གཞྱིགས་པའྱི་འདྱིར་ང་ཚོ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གནས་མྱིན་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱིར་ང་ཚོ་བོད་པ་དྤེ་དག་མམ་རུབ་བས་ནས་ནུས་པ་ག་ཚོད་སྤུངས་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐད་དོན་གཅོད་རྣམ་
པས་འགན་གཙོ་བོ་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཐུན་འགྱུར་གང་གནང་ཐུབ་ས་རྤེད་དམ།  སྱི་འཐུས་ཟྤེར་
དུས་ཟུར་དུ་སོན་གཅྱིག་པུ་བཏོན་མཁན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར།  ནང་དུ་ཁ་བཀུག་ནས་མམ་དུ་གང་བྤེད་དགོས་མྱིན་ཐད་
དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་ཇྱི་ལྟར་བས་ནས་བཀུག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་དག་ཤུགས་ཆྤེ་
རུ་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེང་སང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ནུས་པ་དྤེ་གང་འད་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མར་གཟྱིགས་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་ནས་ཚོགས་
གཙོས་གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་འཆར་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སང་ྱིན་གོས་ཆོད་ཟུར་དུ་ འཇྕོག་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་དང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་མཁྤེན་པ།  ས་
གནས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མཁྤེན་པ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལྷན་དུ་ཞུས་ན་བསམ་པ་རྤེད།  སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 

 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཡར་བཞྤེངས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་འབྲྤེལ་ནས་ཐག་ཆོད་
ཅྱིག་ཀང་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ ། 
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གོས་ཆོད་གཞག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གོས་ཆོད་དྤེ་གང་གཞག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན ། 
དྤེའྱི་རྤེས་སུ་མཇུག་སོང་གནང་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན ། ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ་དྤེ་བོ་ངྤེས་
བྱུང་ཞྤེས་འཇྕོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་མྤེད་ན་སྟོང་པ་སྟོང་རང་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བོ་ངྤེས་གཅྱིག་པུར་བཞག་ན།  འདྱིར་འཛིན་སོང་གྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཀང་ཕྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  བོ་ངྤེས་བྱུང་སོང་
ཟྤེར་དུས། དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེར་འཛིན་སོང་གྱི་ཟུར་འཛར་ནང་ བཞག་ན་འགྱིག ་གི་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེའྱི་ནང་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་མྱི་བཞག་ན་ཞྤེས་ཚོགས་གཙོས་བསམ་བོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་འཁོར་བ་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན ། གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ནའང་འགྱིག ་གི་རྤེད། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ནས་བགོ་གྤེང་བས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེའྱི་ནང་དུ་གལ་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་
སོང་གྱི་ཟུར་མཆན་ནང་དུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་འདྱི་བྱུང་ན།  གོས་ཆོད་ནང་དུ་འཁྤེར་བ་
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ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་
པོ་ཡྱིན་པ་དང་གོང་དུ་བཀའ་གནང་མཁན་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ལ། དྤེ་དག་བསར་བཤད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་
གང་ཅིའྱི་ཐད་ནས་འོས་བབ་མྤེད་པ་དྤེ་གལ་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན ། གོས་ཆོད་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 གྱིས་པ་དྤེར་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་བཞྤེངས་ནས་བཀའ་མོལ་
གནང་བའྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ལ་ཏོམ་ཙམ་རང་ངོས་ནས་མྱི་བདྤེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་།  དྤེ་ཡང་ཞུ་ས་སྡྱིངས་ཆ་ འདི་རང་ཡྱིན་
དུས། སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་ན་གཅྱིག་བས་ན་རང་ལ་ཡྱིན་ཡང་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད།  གཅྱིག་
བས་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་བསམས་ནས་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ལྤེན་དགོས་ པ་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་དོན་གཅོད་བར་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་
སྟངས་གང་འད་བྤེད་དགོས་མྱིན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ངས་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་དྤེ་འད་གསུངས་
སོང་། དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་གང་འད་ཞྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། དགོངས་པ་ཡོད་ན་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་
བཀའ་བསྡུར་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། འབྲྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀའ་བོན་ལས་བྤེད་རྣམས་སུ་བྱུང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་བསྐོངས་གནང་ནས་ཤོག་གསུངས་ན་ང་ཚོས་བཅར་གྱི་རྤེད། ལམ་སྟོན་གང་གནང་ཡོད་པ་ཕན་ཚུན་གསལ་པོ་
བས་ནས་མཁྤེན་ན ། ད་དུང་ནུས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསྱིལ་ནས་ཏག་ཏག་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་།  
གཅྱིག་བས་ན་འབྲྤེལ་ཡོད་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། བྱུང་མྤེད་ན་རྤེ་རྤེ་ཕྱིན་ནས་འཛིན་སོང་སུ་ཡྱིན་
ཁོང་ཚོས་མ་ཤྤེས་པར་ལམ་སྟོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་སླྤེབས་
བྱུང་། དྤེ་ཡང་ངས་འདྱིར་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དྤེ་མྱིན་ན་མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཡར་ལངས་དགོས་པའྱི་དོན་དག་གྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན། 
 གསུམ་པ་དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་གུས་འདུད་དང་སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྐབས་རྤེར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་སྟོན་རོགས་གནང་ཞྤེས་
ཐོག་མ་ནས་ཞུས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་ས་གནས་ཁག་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
༸དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་འད་ཡང་གཅྱིག་འཛིན་སོང་ལ་ལམ་སྟོན་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག ངས་ཁ་སྔོན་
ཐྤེངས་ཤྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དཔྤེར་ན་སློབ་གྲྭ་དྤེ་དག་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག  གང་ལྟར་ཚིག་དྤེ་ཇྱི་མ་ཇྱི་
བཞྱིན་ངས་དན་གྱི་མྱི་འདུག  ད་དུང་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་དག་ཀང་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕྤེབས་པ་ངས་གོ་ཐོས་
བྱུང་། སྐབས་དྤེར་ངས་སྐུ་ངོར་བཅར་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་འདའྱི་དགོངས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་གོས་ཚོགས་
ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག  ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འདུག་ཞུས་ན ། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དུས་ཐོག་ལ་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཤོར་ཡོང་གྱི་འདུག  གཞྱིས་ཆགས་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཞྤེས་ཕྤེབས་ཡོང་
དུས་གཏོང་སྟངས་གཏོང་ལུགས་གང་འད་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག དྤེ་ཡང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བྤེད་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་འད་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་འད་
བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་འགོ  ཡང་མྱིན་ན་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་འད་བསྱིག་དགོས་ པ་མྤེད་འགོ ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་
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དགོངས་པར་གང་འད་འགོ་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལམ་སྟོན་གྱི་རྱིགས་འཛིན་སོང་
དང་། གོས་ཚོགས། གང་ནས་གནང་ཀང་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ པྕོ་རྤེད། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ལམ་
སྟོན་ཞྱིག་གནང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་། གནང་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་དུས ། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་ཡྱིན། 
 བཞྱི་པ་དྤེ་གནད་དོན་དྤེ་དང་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་བ་ག་ཚོད་ཆགས་མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ཀང་ ། སུད་སྱི་ལ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་འོས་འདྤེམས་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཁྤེད་རང་ཚོས་འདོད་པ་གང་ཡོད་དྤེ་
བོས་དང་། ཕ་གྱིར་ལུགས་མཐུན་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ངས་འདྱི་གསལ་ཙམ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་ཡར་ལངས་པ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་གོ་
རྒྱུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་སོང་། གཅྱིག་འཛུགས་པ་ཡྱིན་ཡང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་ཕར་གཅྱིག་བྤེད་ཆོག་ཆོག་ཞྱིག་བཀའ་གནང་
སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་འབྲྤེལ་ཡོད་ཚོས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་
ཞུས་ཡོད་འགོ  འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ཡང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབོར་བྱུང་ལ་དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་སྙན་སྤེང་
ཞུས་ནས། ད་ལྟ་རྱིམ་པ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་དྤེ་ཚོ་ད་ལྟ་ འཕྲལ་དུ ་བྤེད་ཆོག་ཆོག་གྱི་ལམ་ཞྱིག་མྱི་འདུག  སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི།  བཅའ་ཁྱིམས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས།  དྤེ་
ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སུ་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་ཡང་ བསང་པོ་དང་གསལ་པོ་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་
གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ལ ། གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  མཐའ་མ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཏྤེ ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཡན་ཆད་བཙུགས་པ་རྤེད་ལ ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན།  
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་དྤེ་རྤེད་ལ་
ང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་འདྱི་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཅུག་དང་མྱི་འཇུག་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་གལ་ཏྤེ་ད་ལན་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་བབ་བདྤེ་པོ་མྤེད་པའྱི་ངང་ནས་གནང་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། དྤེ་རང་གོས་ཆོད་
ཅྱིག་གྱི་སང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་བལྟ་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ཡང་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་པ་
ཞྱིག་བྱུང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནམ་རྒྱུན་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དྤེ་སྱི་འཐུས་དང་སུ་ཡྱིན་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། སྐར་མ་ལྔ་རྤེ་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་སྐབས། སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱིས་མ་གཏོགས་གོ་སྐབས་བཞྤེས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྙན་ཐོ་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱི་རང་གྱི་ནང་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་རང་གྱི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་
སྟོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་སུས་ཀང་དྤེ་བས་ན་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གསུངས་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ནང་དྤེ་བས་ན་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡང་ཚོགས་གཙོས་བསམ་བོ་མ་བཏང་བ་མྱིན། དྤེའྱི་ནང་དུ་བོ་ངྤེས་བྱུང་ཞྤེས་པའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཆོག་
གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་བོ་ངྤེས་བྱུང་ཟྤེར་དུས། འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོའ་ིནང་གང་ཡོད་ལ་མོས་མཐུན་བྱུང་
ཞྤེས་པར་ད་བར་ངོས་ལྤེན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཡང་བོ་ངྤེས་བྱུང་ཞྤེས་པའྱི་
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གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇྕོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་བོ་ལ་ངྤེས་སོང་ཞྤེས་པ་དྤེ་དང་ ། ཕལ་
ཆྤེར་མོས་མཐུན་བས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འགྱིག་མྱི་འདུག་ན་མྱི་འདུག་ཅྤེས་འབུར་དུ་
ཐོན་ནས་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱབ་གྤེར་དོན་ཚན་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།  དང་པོ་དྤེ་བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ས་གནས་ཁག་ ༡༤ ནས་འབོར་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་རང་སོར་འཇྕོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད།  གྱིས་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་དགོས་
ཀྱི་འདུག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་འཇོག་དགོས་དང་མྱི་དགོས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ལན་གནང་
ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་གི་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པ་རྤེད། གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
དང་འབྲྤེལ་བ་ཞྱིག་བཏགས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གི་མྱི་འདུག་གསུངས་དུས།  དྤེ་མྱིན་ན་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ན་འཇོག་སྟངས་
འདྱི་ལྟར་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གནང་མྤེད་པ་
སོང་ཙང་ཚོགས་གཙོས་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་ནས་ཕྱིན་སྟྤེ་དྤེ་ལྟར་བས་ན་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོས་གོས་
ཚོགས་ནང་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སྐོར་གནང་ དྕོན་འགའ་ཤས་ཅྱིག་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོར་གསལ་བཤད་
རྤེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་བ་ཡྱིན་པས་གསལ་བཤད་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་
རྤེས་ལ་ད་དུང་ཕག་རྕོང་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཕག་རྕོང་མཁན་ཡོད་ན་གོས་ཆོད་གང་འད་ འཇྕོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་མྤེད། འཇྕོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་ན། གོས་ཆོད་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་དགོས་མྱིན་གི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་བྱུང་ན།  ཚོགས་
ཁང་འདི་རང་གྱི་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་གནང་ན་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་
དབང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྙན་ཐོ་དྤེའྱི་ནང་དོན་དྤེ་ང་རང་གྱིས་གོ་བ་ལྟར་བས་ན། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཆ་རྤེན་
འཐོལ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  འདྱིར་འཐོལ་པ་མྱི ་དགོས་པའྱི ་བསམ་ཚུལ་གསུངས་པ་ཞྱིག་ངས་གོ་སོང་།  དྤེའྱི་
རྩྱིས་གཞྱི་དྤེར་ང་རང་གྱི་བསམ་བོ་ཧ་ཅང་གཏྱིང་ཟབ་ ཞིག་བཏང་མྤེད་དྤེ།  ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་འགྱིག ་གི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཕྱིན་ཆད་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་།  དཔྤེར་ན་སུད་སྱིའྱི་ནང་གྱི་
གནས་སྟངས། ཨ་རྱིའྱི་ནང་གྱི་གནས་སྟངས།  དྤེ་དག་བར་གྱི་འབྲྤེལ་བ་འཇོག་སྟངས་དྤེ་དག་ཁ་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ང་
ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་དྤེར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ཐྤེངས་ཀྱི་གོས་འཆར་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་
ཚང་མ་ཚུད་ཐུབ་མྱིན་ངས་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དྱི་བ་དྤེ་ཚོར་ལན་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ལན་གྱི་རྩྱིས་
གཞྱི་དྤེར་ཆ་རྤེན་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཚིག་ཏུ་འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ངས་
གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་མཆོག་ནས། ག་རྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནམ། ) དཔྤེ་ཆ་
བཞག་ན། དོན་གཅོད་ཁག་དང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འབྲྤེལ་བ་འཇོག་སྟངས་སྐོར། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནང་ཁུལ་འབྲྤེལ་བ་
འཇོག་སྟངས་ཀྱི་སྐོར།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིར་བསླངས་ཙ ང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ནས་
ལམ་སྟོན་དང་གང་ཡྱིན་ཡང་མུ་མཐུད་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིག་ཐུབ་ན་ངས་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་
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འདུག ད་ཐྤེངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་བཞག་
ན། མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་མྤེད་དམ་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་གྱི་
ཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་
ནང་དུ་བཅུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འཇུག་འོས་དང་མྱི་འོས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་
གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་པ་དྤེར་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་བཤད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  སྐབས་སུ་བབས་
པ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ལ་མར་འབུལ་དགོས་ཀང་ཚོགས་ཆུང་ཕར་འགངས་ཆགས་པ་རྤེད།  ཆགས་དགོས་
པའྱི་རྤེན་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་ཚོགས་ཆུང་ཟླ་བ་
དྲུག་འགངས་པ་ཡྱིན་ཡང་ས་གནས་ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༤ མ་གཏོགས་བསམ་འཆར་ཕུལ་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཨ་རྱི་
གཅྱིག་པུར་ཚོགས་པ་༣༠  ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་མ་ཡྱིན་པ་  ༢༠ ཙམ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཆ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་
འབོར་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  མ་འབོར་བ་ཡྱིན་ཡང་སྙན་ཐོ་བཏོན་ནས་དོན་དག་འདྱི་རྤེད།  དྤེ་དག་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས།  ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལས་ཀ་བས་ནས།  བཀའ་དྲུང་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དོན་གཅོད་
ཚོར་བཏང་བ་རྤེད་དྤེ། གང་ལྟར་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་ཕྱིན་ཡང་ས་གནས་ཁག་  ༡༤ ནས་མ་གཏོགས་བསམ་
འཆར་མ་འབོར་བ་དྤེར་བོ་ཕམ་ཡོད ། དྤེ་དག་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སུ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་ཀང་དྤེ་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། འབོར་བ་དྤེ་དག་གྱི་མཚན་གཞུང་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་སྙན་སོན་གནང་བ་རྤེད། འབོར་བ་དྤེ་དག་ལ་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མ་འབོར་བ་དྤེ་དག་ལ་བོ་ཕམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་བྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་སྐབས་སུ་འབབ་པ་
མཇུག་སྣོན་གྱི་ཚུལ་དུ་གོས་ཆོད་གང་འཇོག་དགོས་སམ་ཞྤེ་ན ། གལ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ཟུར་འཛར་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་ པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞྱིག་སྟོན་ན་དྤེས་བར་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགོ་ ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་ཡོད་ཚོགས་ཚུང་གྱིས་རྒྱབ་རྤེན་ཞུས་པའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་རང་འཇགས་བཞག  གྱིས་པ་དྤེར་བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མ་བོད་པའྱི་བདྤེ་དོན་ཆྤེད་ཡྱིན་པ། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་
དྤེ་དག་ཚིག་གཅྱིག་བསྣན་བཞག་ན། ངྤེས་པར་དུ་ཟུར་འཛར་དུ་འཇུག ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུག  འཇུག ་དགོས་མྱི་འདུག་
ལབ་ནས་བྲྱིས་ན། མ་འོངས་པར་གོ་བ་གཞན་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དོན་དུ་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་བ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བརན་པོ་བས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་ན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  གལ་སྱིད་གོས་ཆོད་ནང་དུ་མང་
བས་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་དང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཐག་བཅད་ནས་བྲྱིས་ན་ཡང་གོ་བ་གཞན་ཆགས་རྒྱུའྱི་
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ྤེན་ཁ་འདུག ཚོགས་པ་གཞན་གྱིས་དྤེ་བྤེད་སོད་གཞན་བས་ནས་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་པས།  དྤེ་མ་བྲྱིས་པར་
གང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོར་བྲྱིས་བཞག་ན། སྱིར་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་འཇུག ་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་ཐག་ཆོད་ཟྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་གཞྱིར་
བཟུང་བས་ན་འགྱིག་གི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་རོགས་གནང་། རྩ་བའྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཡང་ངས་ཨུ་
ཚུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པའྱི་དཔད་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གང་ཐག་
བཅད་པ་དྤེར་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་བཅད་ནས་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  བཅའ་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་འཇུག་དགོས་མྤེད་པ་དྤེ་ཐག་གཅོད་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། གཞན་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་
གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་སྔ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་སླྤེབས་ཀང་རྤེད། སྱི་འཐུས་སྤེར་ཞྱིག་གྱི་གསལ་
བཤད་སླྤེབས་ཀང་རྤེད། ང་ཚོས་མཇུག་སོང་གནང་དགོས་པ་མྤེད་ན་བོ་ངྤེས་བྱུང་ཞྤེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དོན་དག་དྤེའྱི་
ནང་དུ་དོན་ཚན་གྱིས་ཡོད་ཀང་མཇུག་སོང་གནང་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ན་བོ་ངྤེས་བྱུང་ཞྤེས་བཞག་ན་འགྱིག ་གི ་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ནས་བཟུང་སྟྤེ་བོ་ངྤེས་བྱུང་ཞྤེས་པ་དྤེ་མཇུག་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་སྡྤེ་ཚན་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་དང་
གྱིས་བས་ནས་འཇུག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་དྤེ་དང་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་མྤེད་ཧ་མ་གོ་ བ་
ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། རོག་ག་དང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་གོས་
ཚོགས་རང་ལ་དྤེ་ལྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ།  བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་ནས་གསལ་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོང ས་ནང་ཡོད་པ་རྤེད།  གཅྱིག་
འཛོམས་ནས་གཅྱིག་བཟོས་བཞག་ན་དྤེ་ལྤེགས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེར་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ན་ཕན་
ཐོགས་ཤྱིག་ཡོད་དམ་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གནས་ཚུལ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་འདྱི་ལྟར་ཕྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  འདིའི་ནང་དུ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
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སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད།  ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཐོག་མ་ྱིད་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་ལ་
གཅྱིག་ཚུད་པ་ཡྱིན་ཡང་ ། དྤེས་རྤེན་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་རྤེད།  
འོས་བསྡུ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་འདྤེམས་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཐྤེ་
བྱུས་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་
ཚོགས་པ་ཁག་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས་མཚོན་ནའང་ ། ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སྤེར་དྤེ་དག་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་མྱི་སྤེར་བྤེད་
ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་ངོས་ནས་བྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
གྱིས་པ་དྤེར་ཚོགས་པ་ཁག་ཡྱིན་ཡང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱི་ལོག་གྱི་ཚོགས་སྡྤེའམ་ཚོགས་པ་ ཁག་དང་
འབྲྤེལ་བ་བྤེད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལུང་པའྱི་ཁྱིམས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་མཁས་པ་མྱིན་པས་
ངས་དྤེ་རྱིང་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞྤེ་ན ། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དྤེ་རྱིང་ཐག་བཅད་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འོག་ལ་ཚུད་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཡོང་དུས ། དྤེའྱི་གོ་དོན་དྤེ་གང་དུ་
སླྤེབས་གབས་ཡོད་མྱིན་མགོ་འཚོས་རྒྱུ་མྤེད་པས། གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྤེབས་པར་བརྤེན ། གོས་
ཚོགས་ངོས་ནས་དྤེ་བོ་ངྤེས་བྱུང་། ད་དུང་ཡྱིན་ཡང་བོ་ངྤེས་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པས། ད་དུང་ཡང་གོང་དུ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ཕུལ་བ་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་
གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ད་དུང་ཡྱིན་ཡང་བསམ་ཚུལ་མང་ཙམ་བསྡུ་ལྤེན་བས་ནས ། མ་འོངས་པའྱི་དུས་སུ་རྱིམ་པས་བྤེད་
ཕོགས་བྤེད་ལུགས་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བཞག་གནང་བ་ཡྱིན་ན ། རང་
ྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ལྤེགས་པ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྤེད།  སྙན་ཐོ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ག་རང་གྱི་
ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ ས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་འཕྲོས་འགོ་དུས་གནས་སྟངས་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དང་པོ་དྤེར་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ཐོག་མར་བཙུགས་པ་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་དང་མ་བསྐྲུན་གྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད།  དྤེ་ནས་མར་ཟགས་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་
ཁོངས་སྡྤེ་ཚན་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཟུར་འཛར་ཞིག་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་ན་འོས་དང་མྱི་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། 
དྤེ་ཡང་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཡང་ཡོང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཡང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པ་ཁག་ཚོགས་འདུ་གང་དུ་ཚོག ས་ཀང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དུས་དོ་ཕོག་དང་ཐྤེ་བྱུས་གང་ཡང་
མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཀང་འདུག  དྤེ་དག་ཚང་མ་སྐབས་དང་དུས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིར་ཁུངས་གཏུགས་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་དངོས་ཡོད་གང་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཞུ་ཚོད་འཐིག་གི ་མྱི་
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འདུག ང་རང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱིན་
འདུག ང་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འགོ་དགོས་པ་དང་རྒྱབ་སོར་གང་ལ་བྤེད་དགོས་པ་ཧ་གོ་གྱི་མྤེད་པས ། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སྟྤེང་ལ་
བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་།  དྤེ་ནས་སུད་སྱིའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
མཐོང་སོང་། ཧ་ཅང་གྱི་འཁྲུག་པོ་འདུག  གོ་བར་ག་དུས་འཕྲོད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད།  བས་ཙང་དྤེ་འད་ཞྱིག་
བཤད་ནས་གཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་རྕོང་མཁན་སྱི་འཐུས་གསུམ་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མྱི་དགོས་
པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་དྤེ་དག་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་འཇུག་དགོས་
མྱིན་ཟྤེར་ནས། སྔོན་མ་ནས་ཡྱི་གྤེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་གསུངས་པ་
རྤེད། ང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དྤེ་དུས་ནས་བོ་ལ་བབས་པོ་མ་བྱུང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཕ་གྱིར་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་དྤེ་དྤེབ་སྤེལ་བས་
པ་དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད་དྤེ། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ལ་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་དུས། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་དྤེ་ཡང་མྱི་འད་ བ་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ཚང་མ་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་འོག་ལ་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམས་
ནས། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་དྤེའྱི་ཐད་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་འདོད་མོས་བྱུང་མྤེད།  གལ་སྱིད་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན་འཛིན་སོང་བྤེད་མཁན་དྤེ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་དུས ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ན་ འོས་བབས་
འདུག་བསམས་བྱུང་།  གོས་ཆོད་དྤེ་འཁུར་ཡོང་དུས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཚང་མ་བཞུགས་བསྡད་ཡོད་ཀང་གང་ཡང་
གསུངས་མ་སོང་།  ད་ལྟ་འདྱི་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོང་དུས ། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་
གྱིས་འད་འད་ཆགས་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་ལ་རང་སོ་སོའ་ིསྙན་
ཐོ་འཁུར་ཤོག་ཟྤེར་དུས་ཟླ་ བ་ནས་ཟླ་བ་ལ་ཕར་འགངས་ཡོད་ས་རྤེད།  མཐའ་མ་འཁུར་ཡོང་དུས ། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་
ཁག་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་གྱིས་ སྙན་ཐོ་ཁུར་ཡོད་ས་མ་རྤེད།  སྙན་ཐོ་འཁུར་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་བརྒྱད་
ཙམ་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ནས་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་དྤེའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རྤེད།   
ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཕག་སྤེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་བོ་ངྤེས་བྱུང་།  མ་འོངས་
པར་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་བབས་གཟྱིགས་དང་ལམ་སྟོན་
གནང་ཕོགས་ཟྤེར་ནས། ཚིག་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་སྦྱར་ནས་བཞག་ན་འགིག་པ་འདུག་སྙམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེ་རྱིང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གྤེང་ སླྕོང་མང་པོ་བྤེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་ན་བསམས་
བྱུང་ཡང་། གནད་དོན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམ ས་བྱུང། དང་པོ་དྤེར་ཟུར་འཛར་ འཇུག་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་དགྤེ་ཕན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟའྱི་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་དང་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ཚང་མའྱི་མཚན་གཞུང་མར་བཀྲམ་ཡོད་པ་རྤེད།  བང་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་ཤྤེས་གསལ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེར་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་སྟངས་སྐོར་ལ་གཞུང་གྱི་
ཐོག་ནས་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་པ་དྤེ་མ་འགྱིག་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་འགོ་ཤར་ལ་བང་ཨ་རྱིའྱི་
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་འཚོག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་ཐོག་གྱི་ཆྤེད་ལས་ཚོ་ཁོ་རང་ཕྤེབས་ནས་སློབ་སྟོན་ཞུས་པ་
རྤེད། གཅྱིག་གྱི་དྤེབ་སྤེལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་དང་།  ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་མ་འོངས་པའྱི་ལངས་
ཕོགས་གང་འད་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྱིན་ཞུ་དུས།  ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ལ་སྐུ་ངལ་མྤེད་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་བས་ནས་གསུངས་སོང་།  
གྱིས་པ་དྤེར་མྱི་མང་ནས་དཔ་དངུལ་བསྡུས་ནས་ར་སར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མྤེད་དམ་ ཞུ་དུས་མྤེད་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་གསུངས་སོང་།  བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་ཐག་ཆོད་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག  ཨྱིན་སྐད་
ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། Assembling ཧ་ཅང་བརྒྱ་ཆ་ཆུང་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བས་ནས ། མ་འོངས་པར་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མའྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་རག་ལུས་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་འགྱུར་མྤེད་པར་གང་ཟག་གྱི་དབང་འགྱུར་ལ་འགྱུར་
མྱི་སྱིད་པ་རྤེད་མྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཐག་གཅོད་གང་འད་ཞྱིག་གནང་ཡང་འཛིན་སོང་གྱི་འོག་སླྤེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དང།  ཟུར་
འཛར་གྱི་ནང་དུ་གནས་ཐུབ་པར་གནང་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་སྙན་ཐོ་སླྤེབས་ཡོང་དུས ། ཁོན་
ཡོངས་ནས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ ་ཆེ་བ་མགོ་ཡང་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག  སྱི་ཡོངས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བྲྱིས་བཞག་པ་དྤེ་རང་ལ་རྒྱབ་
སོར་བྤེད་རྒྱུ་ལས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་འདོད་པ་གྱིས་ཀ་བྱུང་མ་སོང་།  བར་དུ་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་
བའྱི་མཐའ་མར་ཚོར་སྣང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་བས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།  
དང་པོ་ཚོར་སྣང་གཅྱིག་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེད་ འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་བསྡད་པ་དྤེ་དང་
དྤེའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུང་སྟངས་དྤེ་རྦད་དྤེ་ཁག་ཁག་ཅྱིག་གསུངས་བསྡད་
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ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། ལབ་མ་
ཤྤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ང་རང་གྱི་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་
དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་
ཁོངས་སུ་དགོས་ཡོད་མྤེད་གསུངས་པ་དང་དྤེ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  རྒྱབ་གྤེར་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་
མཁན་གཅྱིག་དྤེ། དྤེ་གལ་སྱིད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་འགྱུར་མྤེད་པར་གང་ཟག་གྱི་དབང་ འགྱུར་ལ་ཕྱིན་ནས་
འད་མྱིན་འབྱུང་སྱིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  དྤེ་འད་ཡང་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྔོན་མ་དྤེ་འད་མང་པོ་གོ་
རྒྱུ་འདུག གང་ཟག་གྱིས་དབང་དུ་ཕྱིན་ནས་འད་མྱིན་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་གོ་མོང་།  གང་ལྟར་ང་ཚོར་མས་མོང་མྤེད་
དུས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག  ཕལ་ཆྤེར་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམས་བྱུང། མདོར་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱབ་གྤེར་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་
སླྤེབས་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་མྱིང་གཞུང་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ ཅེས་གསུངས་མྱི་འདུག  མྱི་འདུག་ཀང་གསུངས་མྱི་
འདུག ངའི་ལྟ་ཚུལ་བས་ན། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་དྤེ་འདའྱི་ཟུར་འཛར་དགོས་པ་ཡྱིན་ན ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་གནང་
ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  ངས་དྤེ་འད་མཐོང་
གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག 
 
ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་ ། ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་
དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། རྩ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་དང་ཚོགས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་ནང་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་པས་གསལ་པོ་བཟོས་ན་བསམས་སོང་།  
རྩ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་བྱུང་རྱིམ་དྤེ་འདྱིར་བཞུགས་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ངས་ཐག་རྱིང་ས་ནས་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་བས། ང་རང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀོད་བཞག་སེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐྤེངས་ལྔ་པ་དང་བདུན་པ།  ཚོགས་ཐྤེངས་
ལྔ་པའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་འཁྤེར་ཡོང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་སྱི་མོས་
སུ་བཏང་བ་རྤེད།  འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཆ་ཤས་གསལ་པོ་གང་ཡང་ལྤེན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
རྣམ་པས་དགག་པ་གང་ཡང་མ་བསོན་ནས་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་བཏང་བ་རྤེད།  དྤེ་གནད་དོན་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་མཇུག་སྱིལ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ ཆུང་ཕར་འགངས་བྤེད་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད།  
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕར་འགངས་ཀྱི་གོས་ཆོད་འཁྤེར་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དུས་ཕར་འགངས་ཀྱི་
གོས་ཆོད་དྤེ་ཡང་སྱི་མོས་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།  འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལམ་སྟོན་
གསལ་པོ་གང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་དང་ཆ་ཤས་བངས་ཡོད་ན།  སྱི་
མོས་འགོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ ། གཅྱིག་བས་ན་མར་ཟགས་ཡོད་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་བཞྱིན་པའྱི་གང་ཟག་
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འདྱིས་དྤེ་འད་ཞྱིག་འཁོར་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རྤེད།  
ཚོགས་ཆུང་གལ་ཆྤེན་ཞིག་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་དགོས་པ་མྱི་འདུག  གང་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་དྤེ་རྱིང་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་སུ་སླྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་པ་
དྤེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ།  དྤེ་
དག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་ལ་འབྲྤེལ་ལམ་བ་ཕོགས་དང་ ། མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་འགན་འཁུར་ཇྱི་བཞྱིན་ཡོང་
ཐབས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་གཞྱི་
རྒྱ་ཆྤེན་པྕོ་ཞྱིག་འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཧུར་ཐག་གནང་བའྱི་ཁུལ་རྤེད། འོན་ཀང་ལས་དོན་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་ཟླ་
བ་དྲུག་དྲུག་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་གཙོ་བོ་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་
ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད།  བང་ཨ་རྱི་གཅྱིག་པུར་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ ༢༠ ཡས་མས་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆུང་དྤེ་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོ་ནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་ ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཁག་གྱི་བསམ་ཚུལ་བངས་ནས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཚུར་གནང་བའམ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཐད་ཀར་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ ཁག་ ༡༤ མ་གཏོགས་བསམ་
འཆར་འབོར་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་འདའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཅྱིག་བལྟ ས་ཡོང་དུས། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
བར་གྱི་འབྲྤེལ་བ་དྤེ་གང་འད་ཡོད་མྱིན་དང་ ། འགན་འཁུར་ཇྤེ་བཞྤེས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོགས་པ་བཟའ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་བསམ་འཆར་  ༡༤ མ་གཏོགས་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དངོས་གནས་བས་ན་བསམ་
འཆར་ཚང་མ་འབོར་ནས ། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་གདྤེང་ཚོད་སླྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་དྤེ།  ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་དྤེ་ཙམ་གྱི་གདྤེང་ཚོད་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱབ་གྤེར་བྤེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ ས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་དོན་གནང་
བཞག་པ་དྤེ་དག་ལ་དོགས་པ་བཟའ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ལས་དོན་གནང་བ་རྣམས་མྱི་འཐུས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ།  རྱིགས་གཅྱིག་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལས་ཀང་ཚགས་ཚུད་པ་དྤེ་འད་
ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ཕྱིར་བསོད་བྤེད་དུས་གནས་ཚུལ་གང་འཚམ་རོགས་ཀྱི་འདུག བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ལས་དོན་དྤེ་དག་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད།  སྕོ་སོའ་ིའཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།  ང་ཚོ་
བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འགན་འཁུར་གནང་སྟངས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕོགས་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྩྱིས་ བཞིན་ཡོད་པ་རྤེད།  གཞུང་
མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྤེན་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ཆྤེད་མངགས་ཁོ་རང་ཚོ་
གདན་འདྤེན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་ ། ཁོང་རྣམ་པས་ལས་དོན་བས་ཟྱིན་པ་
རྣམས་ལ་ཐྤེ་བྱུས་བྤེད་རྒྱུ་དང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་དག་བྤེད་སྟངས་མ་འགྱིག་པའྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མཐོང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་དོགས་པ་བཟའ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད།  ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་ཧ་ལས་པའྱི་ཚགས་ཚུད་
དང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་ང་ཚོས་རོགས་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དྤེ་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དྤེ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་ ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
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སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པའྱི་སྙན་ཐོ་བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། རྤེ་ཟུང་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་སྙན་ཐོ་བཏོན་རྒྱུ་ཏག་
ཏག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་རྒྱབ་གྤེར་གྱིས་གནང་དགོས་པ་གཅྱིག་དྤེ་ཆགས་
པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་ནང་དུ་གཙོ་བོ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའྱི་བསམ་ཤོག་ཁག་ཅྱིག་འབོར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་བསམ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དང་དཔད་བསྡུར་བ་རྒྱུ།  གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་
ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཆོད་ནང་དུ་བཀོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་སླྤེབས་པ།  འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་སྔར་ཡོད་རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་པ་གཅྱིག་དང་། བསམ་ཚུལ་འབོར་བ་མང་པོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་སྔར་
ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རང་སོར་འཇོག་དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་
བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་འོག་ལ་འཇྕོག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་རྒྱབ་གྤེར་ཐག་ཆོད་པོ ས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་གཅྱིག་
རྤེད། ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་གྤེར་གྱིས་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་
འཁྤེར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་རྤེད། ཟུར་འཛར་ནང་དུ་འཁུར་བར་ལས་སླ་པོ་མྱིན་འདུག ཟུར་འཛར་ནང་གྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་དྤེ་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་འཁུར་བ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གི་མྱི་འདུག ལས་བསྡོམས་དྤེ་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་འབོར་
དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ལས་བསྡོམས་འབོར་བ་རྱིགས་གཅྱིག་དྤེ་དྤེ་རྱིང་གྱི་བགོ་གྤེང་བྤེད་སའྱི་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་དྤེ།  ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་སོགས་རྱིགས་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད།  ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་
ཚང་མ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ ཡོད་པ་རྤེད།  འཛིན་སོང་གྱི་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་རྱིགས་གྱིས་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  
ལས་བསྡོམས་ཕུལ་དགོས་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དང་ལས་བསྡོམས་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་ཟུར་འཛར་ནང་གསལ་བསྡད་པ་རྱིགས་
གཅྱིག་གསལ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན ། བལ་ཡུལ་ཧྱི་མ་
ལ་ཡའྱི་སྱི་ཚོགས་བདྤེ་དོན་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ྱི་ཧོང་བོད་ཁང་། ཨྱིན་ལན་བོད་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོའྱི་གས་ལས་བསྡོམས་
འབོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ཏུ་བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་བཅུག་ཡོད་ཀང་།  ལས་བསྡོམས་འབོར་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་བཙུན་མའྱི་ལས་འཆར་ཚོགས་པ།  ལྷོ་ཕོགས་དགོན་
སྡྤེ་ཁག་གྱི་ཚན་རྱིག་ཚོགས་པ། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཚོགས་པ་ཞྤེས་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡྱིན་ཡང་ལས་བསྡོམས་འབོར་དགོས་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་
བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་དྤེ་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད།  འོན་ཀང་ལས་བསྡོམས་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ལྟར་ལས་བསྡོམས་
འབོར་དགོས་མཁན་དང་མྱི་དགོས་མཁན་གྱི་རྱིགས་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་དང་པོ་ང་ཚོ་བགོ་གྤེང་བྱུང་སོང་། ཟུར་འཛར་
བཅུག་ན་རྱིགས་གཅྱིག་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་
གོས་ཚོགས་ནས་ཟུར་འཛར་འཇུག་དགོས་མྱིན་དྤེ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་ན་བསམས་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་
པས་བགོ་གྤེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུ་གཅྱིག་དང།  འཛིན་སོང་གྱིས་དྤེར་ཆ་ཤས་ལྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསལ་པོ་
ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འཛིན་སོང་ནས་དགོངས་
ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད།  འཇུག་ཐུབ་ན་འགོ་
སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག  གནད་འགག་གང་ལ་ཐུག་མྱིན་དྤེ་བགོ་གྤེང་བས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས།  དྤེ་ལས་གཞན་
པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་ལ་དོགས་པ་ཐྤེ་ཚོམ་བཟའ་དགོས་པ་གང་
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ཡང་མྤེད། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་རང་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་མཇུག་སོང་གོས་ཆོད་དྤེ་འཁུར་དགོས་མྱིན་དྤེ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། དྤེར་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་ན་བསམས་སོང་།  ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད།  བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་བཅས་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་བས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བསྡད་པའྱི་དཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  
དྤེར་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ གྲུབ་སོང་། ) གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག ་གི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག  མ་གཞྱི་ཁྱིམས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་མཁས་པ་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོ་མ་ཤྤེས་མཁན་ལ་
གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་འདུག རྤེས་མ་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གཞན་
གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རང་རང་ལ་བསྟུན་དགོས་དུས། ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ཞུས་
པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་དྤེ་རྱིང་ཟྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་དུས་ཚོད་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག  གོང་གྱི་དྤེ་ལས་གསལ་བ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  གསུངས་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ན་དྤེ་རང་གྱིས་འཐུས་པ་བས་ན་འགྱིག ་གི་འདུག ཡྱིན་གཅྱིག་མིན་
གིས་གསུངས་དགོས་པ་མ་རྤེད།  ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་བསམས་བྱུང་།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐའ་མའྱི་རྒྱབ་གྤེར་གྱི་མཇུག་ཏུ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀོད་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་
སུ། ཚོགས་ཆུང་རང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ནང་གསྤེས་  ༣ ཀ༽ དྤེ་བཀོད་ནས་མཚན་རགས་བསོན་
ནས་དྤེ་ལས་ལྡོག་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་མཚར་པོ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་རྒྱབ་གྤེར་གནང་
བཞག་པ་དྤེ་རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
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དྤེ་ནས་ཁྱིམས་དང་མཐུན་མྱིན་སྐོར་བསམ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁྱིམས་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཐག་ཆོད་པོས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན ། ཁྱིམས་རྩོད་པ་དྤེས་ཁས་ལྤེན་བས་ནས་ཁོ་རང་གྱི་ལས་ཤོག་གྱི་ཐོག་ལ་
གསུངས་སོང་ཞྤེས། ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟྤེང་ལ་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན ། རྩོད་གཞྱི་ཡོད་པ་
ལས། ཡང་ཨ་རྱི་དང་མྱི་སྤེར་གྱིས་བྤེད་ཆོག་མྱིན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན ། ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་
ནས་ཏག་ཏག་འགྱིག་གི་ཨེ་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག བཀའ་ཤག་ནས་གང་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། ཚོགས་པ་བཞྱི་མམ་དུ་ཕག་ལས་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་པ་བཞྱི་ཀས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་  foreign agency རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤིག་གིས ་གསུང་རྒྱུར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཆོག་གྱི་འདུག  ཐུག་ཆོག་གྱི་རྤེད།  ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དང་ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་
ཁག་རྤེད། ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ཁྱིམས་གཞྱི་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་འཇུས་རྒྱུ་ཡོད་དུས ། foreign agency ཡྱིས་ཐྤེ་བྱུས་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་རང་བཞྱིན་གྱི་
གནས་ཚུལ་སླྤེབས་ཀྱི་རྤེད། ངས་ཚོགས་པ་དྤེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚོ་འདྱིར་ལོ་
གཅྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་རོག་དའྱི་བཟོ་འད་ པྕོ་ཆགས་པ་རྤེད།  དྤེ་དུས་ཕ་གྱིའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ག་རྤེ་
ཟྤེར་བ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན།  འདྱིར་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་ཚོགས་པ་རྤེད།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འདྱིར་ཐྤེ་བྱུས་བས་ན་རྩ་བ་ནས་འགྱིག ་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཨ་རྱི འི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་ཡྱིག་ཐོག་གནང་སྟྤེ ། 
གསར་འགོད་ཀྱི་ཐོག་ཁ་མཆུ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་ན་མྤེད་ན་གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད།  གྱིས་པ་དྤེ་ཐྤེབས་རྩ་ཚོགས་པ་གཞན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་
རོགས་དངུལ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ ་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་དམར་དགོས་སམ་མྱི་དགོས་ཟྤེར་དུས ། ཨ་
རྱིའྱི་ནང་ལ་ཐྤེབས་རྩ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་དུས ། འདྱི་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འགྱིགས་ཀྱི་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ནང་མོལ་གྱི་
ཐོག་ནས་རྩྱིས་སྤྲད་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གྱིས་པ་དྤེ་རྤེད།  གསུམ་པ་དྤེ་ཚོགས་པ་དྤེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས།  ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་འད་དྤེ་འད་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཚོགས་པ་
དྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་རོགས་གནང་ཞྤེས་ང་ཚོས་  please do it དྤེ་འད་ཞྱིག་བཀོད་པ་རྤེད།  ཡྱི་གྤེ་བྲྱིས་སྟངས་དྤེ་
འགྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བཏང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་ཚོགས་
པ་རྤེད་ཅྤེས་ཁོང་ཚོ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཁུལ་རྩོད་པ་ཤོར་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་
པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཏང་བ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་གྱི་མྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁྱིམས་དང་མཐུན་
པའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་རྤེས་སུ་ལས་ཀ་བས་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡྱི་གྤེ་གཏོང་སྟངས་རྩ་བ་ནས་འགྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཡྱི་གྤེ་དྤེ་འད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་དོ་ཕོག་འགོ་
ཡྱི་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེ་རྤེད། བཞྱི་པ་དྤེ་ཞུ་མྱི་དགོས་བས།  ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཕུགས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྲྤེལ་བ་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་ཁྱིམས་རྩོད་པ་ཆ་ཚང་གས་
ནས། foreign agency དང་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་ཐྤེབས་རྩ་ཚོགས་པ་གྱིས་བར་ལ་འགྱུར་བ་གང་འཚམས་ཆྤེན་པོ་ཤྱིག་
འགོ་ཡྱི་འདུག  བྤེད་མྱི་ཆོག་པ་དོན་ཚན་བདུན་བརྒྱད་ཅྱིག་འདུག་ཅྤེས་ཁྱིམས་རྩོད་པ་རང་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སླྤེབས་པ་
བཀའ་ཤག་ལ་འབོར་ཡོད། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིག་ཆ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེས་མ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་འདུག  ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་རྒྱུན་ལས་འཐུས་མྱི་ཡོད་པ་
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ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཕག་ལས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོ་དང་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་བར་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་བས་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་ཚང་མར་བསམ་ཚུལ་
དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚགས་ཚུད་དུ་གང་འད་བས་ནས་གཏོང་དགོས་ཟྤེར་དུས ། ཚང་མས་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
སོང་ཙང་ཁྱིམས་དང་ཡྱིག་ཆ་བཞག་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་རྒྱུ་མྤེད་དུས ། མ་འོངས་པར་ཚོགས་པ་དྤེར་དོ་ཕོག་
ཕྱིན་ན། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བཞག་པར་བརྤེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕག་ལས་གནང་བཞག་
པ་དྤེ་དག་གྱིས་འགྱིགས་ཀྱི་འདུག སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཡྱིན་
ཡང་ཧུར་ཐག་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད།  ྤེ་ཆར་རང་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་ཟྱིན་ཙམ་རྤེད།  
བང་ཨ་རྱིའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་ཟྱིན་ཙམ་རྤེད།  ཚོགས་ནས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་དང་ཕག་ལས་
གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ འགའ་བཞག་ན་གང་
འད་ཡྱིན་ནམ། ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཨ་རྱི་མྱི་ནྱི་སོ་ཀྲར་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་མྱིན་
ཧ་གོ་ཡྱི་མྱིན་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བཞུགས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་
ཕྤེབས་ནས་མྱི་ནྱི་སོ་ཀྲར་ཟླ་བ་གཅྱིག་བཞུགས་ནས་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་རོག་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་མྱི་
ཡོང་གྱི་རྤེད།  ཡྱིག་ཆ་འཚོལ་བར་ཚུར་ཡོང་གྱི་རྤེད།  ལས་ཀ་འཚོལ་བར་ཕར་འགོ་ཡྱི་རྤེད།  བས་ཙང་དྤེ་ཚགས་ཚུད་པོ་
མྤེད་པའྱི་གཞྱི་བཞག་ནས་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེ་ན ། དྤེ་འདའྱི་དཔྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་བགངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་གྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་དང་། Aadhaar Card གྱི་གངས་ཀ་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔ་ཁལ་ལག་དྤེབ་ལ་མྱིང་ཐོ་གནང་
བ་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡང་གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་ཐོ་བཞག་པ་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
སོང་ཙང་སྱི་ཡོངས་ནས་ཚགས་ཚུད་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་ཆུང་ནས་རོག་ཞྱིབ་གནང་བ་
རྤེད། གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་འདྱིར་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའི་ནང་ལ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དོན་གཅོད་
གསུངས་སོང་།  དོན་གཅོད་དྤེ་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་རྤེད།  དོན་གཅོད་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཏོག་ཙམ་ཁག་ཁག་
རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་དོན་གཅོད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འོན་ཀང་ཨ་རྱི་རང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་
བས་བཞག་པ་རྤེད། དྤེར་སོང་ཙང་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག 
 
ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རྩ་བའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་བསམ་གྱི་འདུག  
ཁྱིམས་སྱིག་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་མྱིན་དྤེ་གཙོ་བོ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད།  ྱིན་རྤེའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་
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ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདའྱི་དོ་ཕོག་འགོ་བའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ན།  ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
རྒྱབ་གྤེར་གྱིས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་དྤེར་ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་གོས་ཚོགས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཇུག་སོང་ཆྤེད་
ང་ཚོས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་བས། གྱིས་པ་དྤེ་ཟུར་འཛར་ལ་འཁུར་དགོས་མྱིན་དྤེ་
གཙོ་བོ་འཛིན་སོང་རང་གྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་འོས་པ་འདུག་ན ། འཁུར་དགོས་པ་དང་མྱི་འོས་ན་འཁུར་མྱི་དགོས་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་མཇུག་སོང་གནང་ཐུབ་ན་ལྤེགས་པ་མྤེད་དམ་
བསམ་གྱི་འདུག  ས་གནས་མྱི་འད་བ་ཡོད་པས་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་གནས་ཚུལ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྱིགས་གཅྱིག་
གྱིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་བ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་འཐོར་བསྡད་དུས ། གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་
དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་མྱི་འད་བ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་གས་གཅྱིག་འགྱུར་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
འདའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ནས་སྙན་ཐོ་དྤེ་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ངས་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་ཕ་གྱིར་དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུའང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།  ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གྱི་མཁས་དབང་ཆགས་ས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིར་སྔོན་རང་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཟུར་འཛར་ཞྱིག་ལ་གསར་གཏོད་ཞུས་ཏྤེ་ཞྤེས་གསུངས་དུས། ད་བར་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ཟུར་འཛར་དྤེ་འཛིན་སོང་རང་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས། ཟུར་འཛར་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཟུར་འཛར་གྱི་ངོ་བོར་ཕུལ་བ་
ལས་དྤེའྱི་སང་ལ་གཅྱིག་འཇུག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱིན་འདུག  ཕ་གྱི་འཇུག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  དྤེ་
འདའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཟུར་འཛར་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཡྱིན་ཞྤེས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལན་འཛིན་སོང་གྱི་ཟུར་འཛར་ནང་གང་དང་གང་འཇུག་དགོས་མྱིན་དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུའྱི་བགོ་གྤེང་དང་ཐག་གཅོད་ཅིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་ན་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་སྙམ། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྙྱིང་དོན་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཐོག་མར་བཀོད་པ་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་བཅུག་ཐུབ་པ་
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འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི ས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་དྤེ་རྤེད།  དྤེའྱི་འོག་དྤེ་འཕར་མ་
རྤེད། ཟུར་འཛར་ནང་ནས་ཟུར་འཛར་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ལས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
རྩ་བ་ྱིད་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོས་དྤེ་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག་
གསུངས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་དགོས་མྱིན་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་སྐུ་དབང་རྤེད།  འཛིན་སོང་གྱིས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་
གནང་ཡང་གནང་མྱི་གནང་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལ་རྤེད།  ད་བར་དྤེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མིན་གིས་གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། མང་ཆྤེ་བས་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་སྐུ་དབང་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བཞག་ན་
གསུངས་སོང་།  དྤེར་བརྤེན་དམྱིགས་བསལ་གྱི ས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་
ཡང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་འདྱི་ལྟར་ནར་འགོ་གྱི་འདུག  ཚོགས་གཙོས་བཤད་པ་དྤེ་དག་ལའང་ཚུར་བཤད་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་བས་ན་ང་ཚོ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་རྒྱུ་བས།  དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་ནྱི་བོ་
ངྤེས་བྱུང་སོང་། ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ཚང་མ་བོ་ངྤེས་བྱུང་སོང་། ནང་ལ་ཚུད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན་
བོ་ངྤེས་བྱུང་སོང་གཅྱིག་པུ་བཞག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་དོན་གང་འད་བཞག་དགོས་མྱིན་ཐད་གོས་ཚོགས་ཕག་
ཚོད་ ༩ པ་དང་ ༡༠ པ་ག་དུས་ཚར་ཡང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་རྒྱུན་ལས་འཚོགས་ནས་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རྤེད།  སང་ྱིན་ཡྱིག་
ཆའྱི་ནང་དུ་སླྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེར་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་བཤད་དགོས་པ་དྤེ་དག་གཟབ་གཟབ་ནན་ཏན་བས་ནས་གལ་ཆྤེན་དུ་བརྩྱིས་ཏྤེ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།  དུས་
ཚོད་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  དྤེ་འབད་བརྩོན་བས་བསྡད་པ་ཡྱིན།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་གོང་དུ་སུད་སྱིའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཤད་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་
ན་འགྱིགས་ཀྱི་རྤེད། རྒྱང་ཐག་རྱིང་པོ་མ་རྤེད།  ཐག་ྤེ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  ཐག་ྤེ་པོ་ཡྱིན་པ་ཚོགས་གཙོས་ཤྤེས་
ཀྱི་ཡོད། གནས་སྟངས་དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གང་ཕྱིན་པ་དྤེ་དག་ཀང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སུད་
སྱི་ཡྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཡྱིན་ན ། ན་ནྱིང་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་ལ་ཨྱི་ཀྲ་ལྱིར་ཚོགས་གཙོ་བཅར་དགོས་པ་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེའྱི་
སྐབས་སུ་སུད་སྱི་ལ་སྔོན་ལ་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གནམ་གྲུ་འབབ་ས་དྤེ་ཡང་མ་གྱིར་ཡྱིན་པ་དང་
མྱི་མང་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་པ་དང་མྱི་ཐུག་དགོས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེ་མ་བཅར་བའྱི་སྔོན་ལ་སུད་སྱི་དོན་
གཅོད་ཀྱིས་ཁ་པར་ག་རྤེ་འབོར་བ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན།  ཕ་གྱིར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་
སུ་མྱི་མང་གྱིས་དྱི་བ་གྱིས་བྱུང་སོང་།  དྤེ་སྔོན་ལ་ཚོགས་གཙོ་ལའང་དྱི་བ་དྤེ་བྱུང་ཟྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་
དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་བཀའ་ལན་གང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གནང་ན་ཞྤེས།  ཕ་གྱིར་མྱི་མང་
ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ནས་ཚོགས་གཙོར་གོ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་འདུག་ཀང་། ཚུར་ཕྤེབས་ནས་
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་མ་འགོ་སྔོན་ལ་ཐྤེངས་གཅྱིག་མཇལ་བ་རྤེད།  དྤེ་དུས་ཞུས་པ་
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ཡྱིན། ས་གནས་ནས་ཁ་པར་དྤེ་འད་འབོར་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་བཞྤེངས་ཕོགས་གང་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། གོང་
དུ་ངས་འདྱིར་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཞྤེངས་ཕོགས་འདྱི་ངས་ས་གནས་སུ་ཕར་འཁོལ་ཐུབ་པ་བས་ཡོད།  
དྤེ་འདའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ས་གནས་སུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་མཁན་ནང་དུ་དངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་
མས་དྤེ་མ་འགྱིགས་པ་མི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཚུར་སླྤེབས་ནས་སྱིད་
སོང་ལའང་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  སྐབས་དྤེར་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་།  དྤེ་འད་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་
དུའང་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙོའྱི་བྤེད་སྟངས་དྤེ་འགྱིགས་མ་སོང་ཅྤེས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གསུངས་མ་
སོང་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཁྤེད་རང་གྱི་ལམ་སྟོན་ནོར་འདུག  དྤེ་བས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་མ་སོང་།  
དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཁོ་རང་ཚོས་འབྲྤེལ་ཡོད་སུ་ལ་འབྲྤེལ་བ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དྤེར་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་ལྟར་ལན་
གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་མྤེད་ཚོགས་གཙོས་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་ལན་གསལ་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ། མང་པོ་ཞུས་ན་མང་པོར་ཕོག་ཐུག་འགོ་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་གྱི་མྱིན།  གནད་དོན་འདྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་སུད་སྱིའྱི་
སྐོར་ལ་འཁོད་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། སུད་སྱི་ནས་ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་དྤེ་གང་ཆགས་ཡོད་དམ་བསམ ས་ནས་གནད་དོན་གོ་བ་
ལྤེན་ཕོགས་མྱི་འད་བ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད།  མ་འོངས་པར་འགོ་སྟངས་དྤེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཡོང་བ་འདུག་བསམས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་རྱིམ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་གཙོ་ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་  ༡ ནང་སྨར་ཁམས་བརན་
བཞུགས་སྐབས་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་སྐད་ཆ་
བཤད་ཡོད། ཁ་སང་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་དུས་ངས་དན་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ངས་
སྐར་མ་བདུན་བརྒྱད་ཅྱིག་མ་གཏོགས་བཤད་མྤེད།  རྤེས་ལ་ངས་འབྲྤེལ་ཡོད་ཅྱིག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་དུས ། ཚོགས་གཙོས་དྤེ་
བཤད་སོང་ལབ་ཀྱི་འདུག  བཤད་ཡོད་ན་འབྲྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་དྤེ་གཟྱིགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཐུང་ཐུང་
ཞྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོས་གཞྱིས་ཆགས་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  བཀའ་
ཤག་གྱིས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ ཅེས་དུས་ནམ་
ཡང་ཞུས་མྤེད། ཚོགས་གཙོ་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད།  
མྱི་མང་གྱི་ཁྤེ་ཕན་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་
གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ནས་ག་སྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག དྤེ་ཞུས་ཡོད།  གཞྱིས་ཆགས་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག གངས་ཀ་དྤེ་ཚོ་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཚོ་ཞུས་ཡོད།  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་མྱི་ནྱི་སོ་ཀྲའྱི་སྐོར་ཞུས་པའྱི་
སྐབས་སུ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་རང་རྤེད།  མྱི་ནྱི་སོ་ཀྲ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།  དྤེ་ངས་དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་༸སྐུ་མདུན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་གངས་ཐོ་ཞྱིག་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་༸སྐུ་
མདུན་མཇལ་ཁ་མ་རག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་མྤེད་པ་རྤེད།  ཁག་པོ་རྤེད་དྤེ་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་སང་ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སློབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ཚོགས་གཙོ་འདྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་ཏོག་ཙམ་བྤེད་མོང་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཕྲལ་དུ་ཟླ་སྱིལ་བྤེད་
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དགོས་ཀྱི་འདུག སང་ྱིན་གནངས་ྱིན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཚོགས་ཆྤེན་
སྐབས་སུའང་དྤེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་སློབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ས་རྤེད།  ད་ལྟ་ནས་བསམ་བོ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་སྤེར་གྱི་བསམ་
ཚུལ་རྤེད།  དྤེ་གཞན་ལ་གསུངས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གོ་བ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོ་ལ་འཆར་གྱི་འདུག  ལྷག་པར་དུ་
ཚོགས་གཙོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཞུ་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་པའང་གོ་བ་འཆར་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་བཅད་ནས་དྤེ་ངྤེས་
པར་དུ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ང་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་མ་རྤེད།  ང་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ཚོར་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་ཕྱིན་པ་རྤེད།  ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འད་འབྲྤེལ་བ་གང་འད་བཞག་དགོས་མྱིན་དྤེ་
སྔོན་མ་ཡང་ཞུས་མོང་། ས་ཆ་གཞན་ལའང་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་ན་ཞྤེས་ཞུས་མོང་།  ད་ལན་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་ད་ག་རང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ཁྤེད་རང་གྱིས་འདྱི་ལྟར་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ ཅེས་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཞུས་མྤེད།  ང་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་
འཁུར་མཁན་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ཡང་ཕ་གྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
ཚོ་རྒྱུས་ལོན་བས་ནས ། ྱིན་འགའྱི་རྱིང་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ག་རྤེ་འདུག  བོད་
རྱིགས་ཚོགས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ག་རྤེ་འདུག   ད་ལྟ་ལས་དོན་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་འདུག  དོན་གཅོད་དང་ཁོང་ཚོའྱི་
བར་ལ་འབྲྤེལ་བ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དོན་གཅོད་གསར་པ་ཕྤེབས་ཚར་བ་ཙམ་རྤེད། དངོས་སུ་ཐུག་ནས་ཁྤེད་རང་ཚོ་
ཕན་ཚུན་ལས་བགོས་དྤེ་འད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ལས།  དོན་གཅོད་ཁྤེད་རང་གྱིས་དྤེ་བྤེད་
དགོས་པ་རྤེད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པས་དྤེ་བྤེད་དགོས་ པ་རྤེད་ཅེས་ཐག་གཅོད་ནས་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་དྤེ་འད་གང་ཡང་
མྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་གྱི་ས་མཚམས་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་འཛིན་གྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ཡང་སྐབས་རྤེ་དོགས་གཞྱི་མང་པོ་
ཡོང་གྱི་འདུག ཆོགས་གཙོས་སྣྤེ་ཁྱིད་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཕྱིན་ཡང་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་སྣྤེ་ཁྱིད་
པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།  ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
ཅེས་སྐད་ཆ་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་གས་ཕར་དྱིས་མྤེད།  དྤེ་ཁོ་
རང་ཚོས་དབྤེ་མཚམས་ཤྱིག་ཕྤེ་ བཞིན་འདུག་བསམས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན།  ཚོགས་གཙོས་ད་བར་མྱི་མང་ནང་སྐད་ཆ་
བཤད་བཞག་པ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། ༸སྐུ་མདུན་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་བཞག་པ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།  མར་གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་གཞྱི ར་བཞག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན།  དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མ་
རྤེད། སྱི་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན ། ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།  
མ་འོངས་པར་ཚོགས་གཙོ་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་དང་འདྱི་བཤད་ཆོག་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དུས་མ་
བཤད་པར་བཞག་གྱི་ཡྱིན།  དྤེ་མྱིན་ཚོགས་གཙོས་རྐུབ་སྟྤེགས་འདྱིའྱི་སྟྤེང་བསྡད་ཚར་བའྱི་སྐབས་སུ ། སྱི་པའྱི་ལས་དོན་
གང་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དྤེ་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས།  དྤེ་མ་བསྒྲུབས་པར་བསྡད་ན་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འགན་མ་
བསྒྲུབས་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ད་ལྟ་འདྱིར་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།  གཙོ་སོང་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཁ་བཙུམ་ནས་སུས་གང་བཤད་ནའང་ཤོད་བཅུག་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་
དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ཚང་མས་ཤྤེས་གསལ་རྤེད། དྤེ་གོང་དུ་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་
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ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་གསལ་བཤད་དྤེ་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེང་སང་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་བས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་འགོ་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  གང་འད་བཟོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མྱིན་ཚང་མས་བསམ་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ཕག་ཚོད་ ༣།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་
ཐོ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་མཇུག་བསྡུས་པ་ཡྱིན།  སང་ྱིན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁྤེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་
རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤྤེར།  དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་
རྱིམ་དྲུག་པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་དགོས་པ་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
ནས་ཁ་སང་གྱི་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་
གནང་། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་དྱི་བ་ནང་ནས་ལྔ་པ་དྤེ་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དྤེའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་མཁྤེན་རོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་བྱུང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ནས་བཀའ་གནང་སོང།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མར་
བང་ཞྱིག་བསྱིགས་ནས་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡན་ཆད་ལོན་པ་
དྤེ་ལ་སློབ་ཕྲུག་  ༡༠ འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཡན་ལོན་པ་དྤེ་  ༡༣༢ དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡར་ལོན་པ་ ༣༩༧ དང་། བརྒྱ་ཆ་ 
༦༠ ཡར་ལོན་པ་དྤེ་ལ་ ༦༤༨ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མན་ཆད་ ༣༤༤ དྤེ་ནས་ཡང་བསར་རྒྱུགས་གཏྕོང་དགོས་པ་ ༡༦༤ ཡྱིག་
རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པ་དྤེ་  ༤༠ བཅས་སྱིར་བཏང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་དྤེ་འད་ཆགས་འདུག  དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་
མར་བསྡོམས་ཤྱིག་བརྒྱབས་ནས་བལྟས་ནས།  དྤེའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་  ༧༥ ཡན་ཆད་ལོན་མཁན་ག་ཚོད་འདུག་བལྟས་ན ། 
སྔོན་མ་དང་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགན་བསྡུར་བེད་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ཆད་ལོན་མཁན་སློབ་མ་ ༡༢༧ 
བྱུང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ཆད་ལོན་མཁན་སློབ་མ་  ༢༡༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་
ཆད་ལོན་མཁན་སློབ་མ་ ༢༠༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ཆད་ལོན་པ་སློབ་མ་  ༢༨༣ འདུག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ལོར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ཆད་ལོན་པ་སློབ་མ་གངས་ ༣༢༡ བས་ནས་ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ལོན་སྟངས་དང་།  ྤེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་
ཡོན་གྱི་སློབ་ཡོན་སྤྲོད་སྟངས་ལས་འཆར་གསར་པ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཤུགས་བསྣོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡག་པོ་
ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་དང་འབྲྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སང་ལ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ནས་དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་འབྲྤེལ་བ་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་སོང་རྤེད།  དྤེ་མྱིན་པའྱི་བཀའ་བོན་གཞན་དག་གྱི་འབྲྤེལ་བ་
གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཕྤེབས་འདུག གཞྱི་རྩའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་དྤེ་སྱིད་སོང་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་རང་བས་ནས་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་དམྱིགས་བསལ་  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དྤེ་སྟོང་པའྱི་
དུས་ཚོད་རྤེས་ལ་གསུངས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་པས།  ལགས་སོ་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ) ལགས་རྤེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེ་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གསུངས་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་བཀའ་འདྱི་རང་གནང་
སོང། དྤེ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་དྤེ་སྱིད་སོང་ལ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་རྤེད།  དམྱིགས་བསལ་
རྒྱ་གར་གཞུང་དབུས་རང་ནས་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་བ་སྔ་མ་ནས་སྱིད་སོང་གནང་བ་དང་། དྤེ་བས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་སྱིད་སོང་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གཞན་དག་ལ་བོན་ཆྤེན་ཁག་གཞན་དག་མཇལ་དགོས་པ་སུ་ཡོད་
ནའང་དྤེ་དག་མཇལ་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་
འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་དང་།  
འཕྲོད་བསྟྤེན་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་ན་རྱིག་གཞུང་དང་། རྒྱ་གར་ལྷན་ཁང་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། 
ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་བ་གནང་ བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་སོང་རང་བཅར་ནས་བོན་ཆྤེན་དང་དྲུང་ཆྤེ་སུའྱི་ཕག་
རོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེར་བརྤེན་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་དྤེ་དག་
གྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་
ཚོགས་པ་ལ་དངུལ་ལོ་གྱིས་རྱིང་བཀག་པའྱི་འབུམ་  ༦༠ དྤེ་བྱུང་བ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་
དང་རྐུབ་བཀག་དང་སྡྱིངས་ཆ་དྤེ་དག་ཚང་མ་བཟོ་བཅོས་བཏང་ནས་ག་ལ་གང་ཙམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་བས་དང་བྤེད་མུས་
ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་  Kalon tripa of Tibet དང་སྱིད་སོང་བོ་
བཟང་སྤེང་གྤེ་ཟྤེར་བ་དང་། བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གངས་འབོར་ཞྱིབ་ཏུ་དངས་གནང་སོང་།  Twitter account དྤེ་
ཚོ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཧ་ཅང་གནང་འདུག མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་བྲྤེལ་བའྱི་
རྤེན་གྱིས་དྤེ་རྣམས་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ནས་ྱིན་རྤེ་ྱིན་རྤེ་བལྟ་དགོས་ཡོང་གྱི་འདུག  མཚམས་མཚམས་གནས་
ཚུལ་གཅྱིག་ཙམ་བླུགས་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། སྔོན་མའྱི་འཆར་གཞྱི་བཞྱིན་འགོ་ཐུབ་མ་སོང། མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་སང་ལ་
ཡར་རྒྱས་གཏྕོང་དགོས་པ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་དང་ག་རྤེ འི་ཐོག་ནས་ཀང་འབད་ བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བོ་ཕམ་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ལན་དྤེ་འད་ གཏྕོང་མཁན་དང་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ཁོ་
རང་ཚོས་ག་རྤེ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ངས་བཀག་རྒྱུ་དྤེ་བཀགས་ཀྱི་ཡོད།  ཕར་ཁར་ཐུག་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་
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ཀྱིས་རྤེན་པས་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་རྱིག་འགན་འཁུར་མཁན་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཅིའྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་བཀའ་བོན་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་དུས། སྱིད་སོང་ལ་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ནས་
འགན་འཁུར་རྒྱུ་དང་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ནང་
ལ་དུས་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་མང་དག ་གི་འདུག་ཅྤེས་མྱི་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་མགོན་ཤོག་དྤེ་དག་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་
ནས་བཏང་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། སྱིར་བཏང་མགོན་ཤོག་དང་དྤེ་
ྱིན་མོའ་ིམཛད་རྱིམ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་བོད་ཡྱིག་ནས་ཆ་ཚང་བཀྲམ་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་མགོན་ཤོག་རང་རྒྱ་གར་རང་ལ་
དམྱིགས་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་བཟོས་ཡོད།  མགོན་ཤོག་ཕུལ་བ་དྤེ་ཨྱིན་ཇྱི་རང་གྱི་ཐོག་ཡོད་དུས ། མགོན་ཤོག་ཁག་གྱིས་
ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོ་མཛད་རྱིམ་དྤེ་བོད་ཡྱིག་ནང་ཡོད་པ་ཕ་གྱིར་ཕུལ་བ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་མགོན་
ཤོག་དྤེ་ཤོག་བུ་གཅྱིག་མྱིན་པར་ཤོག་བུ་གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ལ་བོད་ཡྱིག་ཆ་ཚང་དང་། གཅྱིག་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་ཆ་ཚང་
ཡོད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བྤེད་ན་ཡག་པ་མྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་བཞྱིན་གསུང་བཤད་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་ནང་
ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད།  གཞྱི་རྩའྱི་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བས་ནས་ཡར་རྒྱས་ག ཏྕོང་རྒྱུའྱི་འབད་
བརྩོན་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱིད་སོང་ དམ་འབུལ ་
སྐབས་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་ཁད་ལས་པ་ཁྱི་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དང་།  བོད་ནང་འབུམ་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་
བ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་བཞྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་ན་ལོ་རྤེ་རྤེ་ནང་ལྔ་བརྒྱ་དགོས་པ་རྤེད། ཚང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་
འདྱི་གནང་བ་རྤེད།  གངས་ཀ་རང་བརྩྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ཕལ་ཆྤེར་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཕག་རོགས་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་ཚར་ བ་རྤེད། གངས་ཀ་རང་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ལྔ་བརྒྱ་བསླྤེབ་པར་གང་ཙམ་མྱིན་ནམ་བསམ་
བསམ་ཞྱིག དཔྤེར་ན། ད་ལན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཡོན་བཏང་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་ནས་འབུམ་རམས་པ་དབར་ལ་སློབ་ཡོན་གནང་བཞག་པ་སློབ་ཕྲུག་  ༡༡༨ བྱུང་ཡོད་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་
བསལ་དགྤེ་རྒན་གྱི་སྦྱོང་བརར་  BEd ༥༠ ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ BSc Nurse དྤེ་དག་ཚང་མ་བརྩྱིས་པ་
ཡྱིན་ན། ཤྤེས་རྱིག་རང་ནས་  ༢༠༠ མྱིན་ཙམ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། བོད་ཁྱིམ་གྱིས་ནས་དྤེ་བཞྱིན་ནང་ཡོང་དུས་  
༤༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་། ༥༠༠ མྱིན་ཙམ་ད་ལྟ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཨ་རྱི་དང་ཡོ་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་
འགན་ཞྱིག་འཁུར་ནས་ཁད་ལས་པའྱི་ལག་འཁྤེར་བཞྤེས་མ ཁན་ ༥༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མུ་
མཐུད་དྤེ་འབད་བརྩོན་གནང་ནས་ཁད་ལས་པའྱི་ནང་ལ་གོ་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྩྤེ་ཕུད་དང་གང་ལྤེགས།  མང་པོ་
ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  དྤེར་བརྤེན་  ༥༠༠ ཞྤེས་པ་དྤེ་གཞྱི་འཛིན་སའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་རྤེད།  
གངས་ཀ་དྤེ་མ་ཚང་བའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚོས་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་
པ་ཡྱིད་ལ་འཇགས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ཁ་སང་
བཀའ་འདྱི་གནང་དུས། རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་ཞྱིག་དང་སློབ་ཕྲུག་ཅྱིག་སྐོར་ལ་གསུངས་ཡོང་ བ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་
དྤེའྱི་མཚན་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག  དྤེ་དུས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་
རྤེད་ཅྤེ་ན།  རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་དྤེའྱི་གནང་སྟངས་ལ་བརྤེན་ནས་སློབ་མ་དྤེ་སློབ་གྲྭ་བཞག་སྟྤེ་སློབ་གྲྭ་གཞན་དག་ལ་འགོ་གྱི་
འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་བོད་སློབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སློབ་གྲྭ་དྤེ་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་བའྱི་རྣམ་
པ་གསུངས་པར་བརྤེན། སྱིད་སོང་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།  བོད་སློབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་པའྱི་
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སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་འབུར་དུ་བཏོན་ནས། དཔྤེ་བཞག་སྟྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་གོ་ནོར་ཐྤེབས་སྱིད་པ་རྤེད།  སྱིད་སོང་
གྱི་ངོས་ནས་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག   གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་ཡོང་གྱི་ཡོད་
རྤེད། བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་བ་ཡྱིན་ན ། དྤེ་སྔོན་ནས་བོད་སློབ་འཛིན་
སོང་ཚོགས་པ་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དབར་ལ་སློབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལྤེན་པ་དྤེ་གྤེང་སློང་མང་པོ་ཡོང་བ་དྤེ་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་དང་
ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི་མང་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་དང་ལས་
བྤེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཧ་ཅང་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་བཞག་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་བཏང་བཞག་པ་ཡོད་ པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཏན་ཏན་ཡོད་ པ་རྤེད། 
དཔྤེར་ན། སློབ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག  བོད་
པའྱི་དགྤེ་རྒན་སྱི་ཡོངས་ཡག་པོ་ཡོད་ནའང་རྤེ་གྱིས་ཀྱིས་གཟའ་སྤེན་པ་ྱི་མར་ཤོ་རྩྤེད་ནས་དམྱིགས་དཔྤེ་ཡག་པོ་སྟོན་གྱི་
མྱི་འདུག བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཐ་མག་ོ་བར་བཏང ་བ་དྤེ་དམྱིགས་དཔྤེ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ལ་སློབ་སྱི་རང་གྱིས་སོ་སོའ་ིསློབ་གྲྭའྱི་མས་མོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་སློབ་གྲྭ་
ཞྱིག་གྱི་ནང་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་ཚོར་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་ཀང་ ། བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ནང་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་འགན་འཁུར་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རྤེ་ཟུང་གྱིས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་བས་ནས་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དཔྤེ་དངས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་པུར་མ་གསུངས་པར། བོད་
པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ན་ཡག་པོ་མྱིན་འགོ་བསམ་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དཔྤེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྱི་ཞུ་བའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་ན ། གཟའ་སྤེན་པ་
ཞྱིག་གུང་གསྤེང་བསྣོན་པ་བཟོས་ཡོད་ པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཞུ་བ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཕག་ཚོད་  ༩ ནས་ ༦ བར་
གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དཔྤེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ཕག་ཚོད་ ༤ པ་ལ་གོལ་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་དབར་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་
གྱི་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཕྤེབས་པ་འད།  གཞྱི་རྩའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ ཀིས་ཐོག་མ་རང་ནས་ཕག་ཚོད་  ༤ པ་ནས་ 
༦ བར་དུ་ལས་ཁུངས་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གཟའ་སྤེན་པ་གུང་གསྤེང་བསྣོན་པ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་
བསགས་བས་པའྱི་རྤེས་ལ། དཔྤེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ནས་དགོངས་ཚུལ་གནང་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་འཕྲལ་དུ་དཔྤེ་སྟོན་
སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་རྱིམ་པ་བས་ནས་ཕག་ཚོད་  ༤ པ་ལ་སློབ་གྲྭ་གོལ་བ་ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་རྒན་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་བཞུགས་
ནས་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་ལ་ལྟ་རོག་གནང་དགོས་ པ་རྤེད་ཅྤེས་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ཕ་མ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁོ་རང་གྱི་ནང་ལ་ཕ་མ་རྒན་པ་ཡོད་ན། ཕྲུ་གུ་ལྤེན་ནས་མགོགས་པོ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕ་མ་འགའ་
ཤས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་སྔ་ས་ནས་ལྤེན་ཏྤེ་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་གངས་སྱིད་གཡས་གཡོན་ལ་བཞུགས་མཁན་དྤེ་འད་ཡྱིན་གྱི་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་མ་ཚོ་ལ་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ཕག་ཚོད་བཞྱི་པ་ནས་དྲུག་པའི་དབར་དུ་བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ཁོང་
རྣམ་པ་ལ་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཙམ་གྱི་ཐུགས་ཁེལ་གནང་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་གཞྱི་
རྩའྱི་གཟའ་སྤེན་པ་གུང་གསྤེང་བསྣོན་པ་ཡོད་པ་དྤེ་སྱི་ཞུ་བ་མང་ཆྤེ་བར་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་བརོད་ཀྱི་འདུག  ཕྲུ་
གུ་ཡོད་མཁན་ཕ་མ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གསུང་གྱི་འདུག གཟའ་སྤེན་པ་ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ། ཕྲུ་གུ་ལ་དགོས་རྒྱུ་དང་
གོས་ལོག་འཁྲུས་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། གཟའ་ྱི་མ་ཆ་ཚང་ཕྲུ་གུ་ལྷན་དུ་དུས་ཚོད་བཏང་ཐུབ་
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ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བརོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེ་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྡྤེ་ཚན་ནས་དྤེབ་མང་པོ་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་
དག་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱིས་སྱི་མཚུངས་ནས་བྤེད་སོད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀོད་ཁབ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག དྤེ་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བས་པ་མ་ཟད་བཀོད་ཁབ་རྱིམ་བཞྱིན་ག ཏྕོང་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཆུང་དྤེའྱི་སྐོར་ནས་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་ནས་གསལ་བཤད་ཁ་སང་གནང་ གྲུབ་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་
སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་མང་ཆྤེ་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཐུས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ། སྙན་ཐོའ་ིནང་ཡོད་པའྱི་དྱི་བར་ལན་འདྤེབས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དང་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བདུན་པ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤྤེར་གྱི་ལས་དོན།  ཀ་པ། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣་་་༡༤  ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཁ་སང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༧ པ། 
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར། 
ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་སོན། 
༡༽ འཕྲོད་བསྟྤེན་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ཚན་པ། 
ཀ  གོག་ཀད་མྤེན་ཆས་ལམ་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་གངས་ཐོ་ཕོ གས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༡ ནས་

འགོ་བཙུགས་ཀྱིས་སྨན་ཁང་ཆྤེ་འབྲྱིང་ཁག་གངས་  ༡༨ ནང་ལག་བསྟར་དང༌།  ཤོག་བུའྱི་ལམ་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་
གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་སྨན་ཁང་ཆུང་ཁག ༦ ནང་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 

ཁ། འཕྲོད་བསྟྤེན་གངས་ཐོ་ཕོ གས་བསྡུའྱི་གོག་ཀད་མྤེན་ཆས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སླད་སྨན་པ་བོ་བཟང་ཚེ་རྱིང་དང་  
མྤེན་ཆས་གོག་ཀད་མཁས་པ་  Mr. Nigeligel Griffiths དང༌། འདྱི་གའྱི་ཚན་པའྱི་ལས་བྤེད་མམ་
ཞུགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཚོཌ། 
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ག གོག་ཀད་མྤེན་ཆས་མཁས་ལས་  Mr. Nigeligel Griffiths ནས་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་སྨན་པ་
དང༌། སྨན་ཞབས། འཕྲོད་ལས་པ་བཅས་པར་གོག་ཀད་མྤེན་ཆས་གསར་བཟོས་ལག་བསྟར་ཆྤེད་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་
གོ་སྱིག་ཞུས། 

ང༌། འཕྲོད་བསྟྤེན་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་གོག་ཀད་མྤེན་ཆས་གསར་བཟོས་ (HIS-3) དྤེ་དག་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་
ཁག་ནང་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཅ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༢༠༡༤ ལོའ་ིའཕྲོད་བསྟྤེན་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་གསལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་
སྨན་ཁང་ཁག་ནང་རང་རྱིགས་ནད་པ་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་སྨན་བཅོས་བསྟྤེན་གཏུ གས་གནང་མཁན་མྱི་གངས་  
༨༧༧༢༧ བྱུང་ཡོད། 

ཆ། འཕྲོད་བསྟྤེན་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༧༥༦༠༥༨།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
༢༽ མ་དང་དང་བྱིས་པ་དང་བུྤེད་འཕྲོད་བསྟྤེན། 
ཀ  འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་གཞྱིས་ཆགས་གངས་ ༢༣ ལ་བུྤེད་གངས་ ༢༥༠༠ བྱིས་པ་གསོ་སོང་

དང་བུྤེད་འཕྲོད་བསྟྤེན་སྐོར་གོ་རོགས་སྤེལ་ཡོད། 
ཁ། ལོ་ལྔ་མན་གྱི་བྱིས་པ་གངས་ ༧༣༨ ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་སྨན་ཁབ་རྱིན་མྤེད་

ཐོབ་ཐོག བྱིས་པ་ལོ་ལྔ་མན་ལ་  HepB དང་ MR,Hib སྔོན་འགོག་ཁབ་  Hep B Immunoglobulin 
འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིན་མྤེད་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། 

ག བུྤེད་སྦྲུམ་མ་ ༥༢༣ ལ་བྱིས་པ་གསར་སྤེས་རྩ་རྒྱུས་འཁུམ་ཧྤེང་གྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་སྨན་ཁབ་  TT དང༌། 
བརག་དཔད་རྱིཌ་  Blood test (HIV, hep B, haemoglobin, blood group) Urine test, 
Glucose test དང་ཟུངས་ཁག་གསོ་སླད་བཅུད་སྨན་ Micronutrients མཁོ་སྤྲོད་ཞུས། 

ང༌། མྤེའོ་དང༌། ཀོ་ལྱི་གྷལ། ཧུན་སུར། ཨོ་རྱི་ཤཱ། མན་སར། སྦན་ར་ར། སོན་ཉ། ལ་དགས། ར་ཇ་སྤུར། ཀལ་མོན་ཀྲོན་
དང༌། བཞུཌ་སར་བཅས་པར་མོ་ནད་སྨན་པ་སྐོར་བསོད་ལམ་ནས་བུྤེད་རྣམས་ལ་མོ་ནད་བརག་དཔད་དང་སྨན་
བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

ཅ། ར་སའྱི་ྤེ་འདབ་བཙུན་མ་གངས་ ༣༠༠ ཙམ་ལ་འདྱི་ལས་དང༌། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ཐོུང་ཐོག་འབྲས་ནད་དང༌།  
ཟས་བཅུད། བུྤེད་གཙང་འཕྲོད། མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་བརོད་གཞྱི་ཐོག་གོ་རོཌ་སྤེལ། 

ཆ། ཨོ་དྱི་ཤཱ་ས་གནས་ཡྤེ་ཤུའྱི་སྨན་ཁང་དུ་རང་རྱིཌ་སྨན་ཞབས་དང་འཕྲོད་ལས་གངས་  ༧ ལ་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་བུད་
མྤེད་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་ཕྲུ་གུ་སྤེས་བསུའྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། 

ཇ། བཞུཌ་སར་དུ་སྨན་ཞབས་དང་འཕྲོད་ལས་གངས་  ༡༤ དང༌། སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་གྱིས་བཅས་པར་བུྤེད་
འཕྲོད་བསྟྤེན་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་བུྤེད་ཁད་ལས་སྨན་པས་ཕྱི་ལུཌ་དང་གསོ་རྱིག་ལམ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་
ཞུས། 

། མ་དང་བྱིས་པ་དང་བུྤེད་འཕྲོད་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༣༦༨༩༦༥༠།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
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༤༽ ཀྲྱི་སྦྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས། 
ཀ  བོད་མྱིའྱི་འདུ་སྡོད་ས་ཁག  ༣༥ གནས་འཁོད་ཀྲྱི་སྦྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་  SCC -TB ནད་པ་གངས་ ༣༢༡ དང༌། 

ཀྲྱི་སྦྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་པ་  MDR-TB ནད་པ་གངས་ ༦༨ ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཚོཌ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་
ཐད་ཀར་བལྟ་སྲུང་སྨན་བཅོས་ DOTS སོ་ནས་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། 

ཁ། འགོས་ནད་ཅན་གྱི་ཀྲྱི་སྦྱི་ནད་པ་གངས་  ༡༢༧ སྦྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང༌།  མོན་གྷོ་སྨན་ཁང༌།  བདྤེ་སྱིད་གྱིང་
སྨན་ཁང་གྱི་ཀྲྱི་སྦྱི་ལ་ཁང་སོ་སོར་ཟུར་འཇོག་གྱིས་ནད་པར་དམྱིཌ་བསལ་བཅུད་ཟས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། 

ག ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ ༡༨ དང༌། སློབ་གྲྭ་ཁག ༤༠ ནང་དྕོགས་གཞྱི་ཅན་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༨༡༡༥ དང༌། གྲྭ་བཙུན་གངས་ 
༡༧༡༡ ཀྲྱི་སྦྱི་ནད་པའྱི་ནང་མྱི་ྤེ་འབྲྤེལ་མྱི་གངས་ ༨༠ བཅས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༩༩༠༦ ལ་ཀྲྱི་སྦྱི་བརག་དཔད་དང་
ནད་རགས་ཐོན་རྱིགས་ལ་དུས་ཐོག་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། 

ང༌། འཛམ་གྱིང་ཀྲྱི་སྦྱི་ྱིན་མོར་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལས་གཙོས་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སྡོད་ཁག་དང༌། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཀྲྱི་
སྦྱི་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་སྐོར་གོ་རོགས་སྤེལ་ཡོད། 

ཅ། འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་སྦྱིར་དང༌། སྦྤེལ་ཀོབ ་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་བཅས་པར་ཀྲྱི་སྦྱི་ནད་གཞྱི་བརག་དཔད་ཆྤེད་གོག་
དཔར་འཕྲུལ་ཆས་གསར་བཙུགས་དང༌། བདག་གཅྤེས། དྤེ་བཞྱིན་ཁ་ལུད་བརག་དཔད་ཡོ་ཆས་  Gene Xpert 
མཁོ་སྤྲོད་ཞུས། 

ཆ། ཀྲྱི་སྦྱི་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༥༧༠༠༤༧༡།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
༥༽ འཕྲོད་བསྟྤེན་སློབ་གསོ། 
ཀ  འདྱི་གའྱི་སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་སྡྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་དྲུང་གཞོན་དང༌།  མ་དང་བྱིས་པ་ཚན་པའྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་

ལས་བྤེད་ནས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གྱི་གཞྱིས་མྱི་དང༌།  སློབ་གྲྭ དགོན་སྡྤེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་བཅས་མྱི་གངས་  
༢༦༧༢ ཙམ་ལ་སྐོར་བསོད་ལམ་ནས་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དང༌། ཟས་སོད་སྐོར། འབྲས་ནད། ཁག་ཤྤེད། ཀྲྱི་སྦྱི། 
ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་སྐོར་གོ་རོགས་ལྤེགས་སྤེལ་གནང་ཡོད། 

ཁ། ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ནས་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ྱིན་མོ་ཁག་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་ཐོག་ལོ་འཁོར་
འདྱིའྱི་ནང་སྨན་པ་དང༌། སྨན་ཞབས། འཕྲོད་ལས་བཅས་ནས་གཟུགས་མཐོང་བརན་འཕྲྱིན་དང༌།  འད་པར༌། དྤེབ་
ཆུང༌། སྟྤེབས་ཤོག་སོགས་འགྤེམས་སྤེལ་ལམ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ནད་རྱིགས་འད་མྱིན་སྔོན་འགོག་གྱི་གོ་རོ གས་
སྤེལ་ཡོད། 

ག འཕྲོད་བསྟྤེན་སློབ་གསོའ་ིཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༡༨༩༨༣༥༠།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
༦༽ འཕྲོད་བསྟྤེན་སྦྱོང་བརར། 
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ནས་ ༣༡ བར་ྱིན་གསུམ་རྱིང་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་དུ་བོད་ནས་

གསར་འབོར་བུྤེད་ན་གཞོན་ ༣༢ ལ་གཞྱི་རྱིམ་བུྤེད་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། 
ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ནས་ཚེས་ ༢༥ ྱིན་གྱིས་རྱིང་བཞུགས་སར་ཁུལ་ཨ་རྱི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་མཁས་

ལས་གྱིས་ནས་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཆྤེ་འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་སྨན་པ་དང༌། སྨན་ཞབས། འཕྲོད་ལས། ར་ས་བདྤེ་
ལྤེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་ཞབས་བཅས་གངས་ ༣༩ ཙམ་ལ་སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། 
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ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༩ བར་ྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་ར་ས་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་དུ་ཐྤེ་ཝན་གཙུག་
ལག་སློབ་གྤེར་ཁང་གྱི་མཁས་ལས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཁབ་ཁོངས་དང༌།  སློབ་གྲྭ དྤེ་བཞྱིན་
བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩ་བཅས་ཀྱི་སྨན་ཞབས་གངས་  ༢༠ སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་
ཞུས། 

ང༌།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ ཟླ་གསུམ་རྱིང་ཐྤེ་ཝན་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཚོ གས་
པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་ཀོ་ལྤེ་གྷལ་སྨན་ཁང་དང༌། སྦྱིར་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་ཞབས་རྒན་པ་གྱིས་ཟབ་སྦྱོང་དུ་བསོད་
རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད། 

ཅ༌།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་ལ་དགས་སླྤེ་བང་འཐུང་ཆུའྱི་ཆུ་ སྕོམ་བཟོ་བཅོས་ཆྤེད་ལག་ཆ་གསར་ོ་
དང༌། ལ་སླྤེ་གཞྱིས་གོང་བཅུྱིས་གཞྱིས་མྱི་ ༡༢ ལ་ཆུའྱི་ཁད་ལས་ནས་ྱིན་གཅྱིག་རྱིང་ཆུ་སོམ་བཟོ་བཅོས་བདག་
གཅྤེས་སྐོར་སྦྱོང་བརར་གོ་སྱིག་ཞུས། 

ཆ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་ར་ས་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་དུ་སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁང་གྱི་དྲུང་འཕར་དང༌། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་པ་ནས་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་གངས་  ༧ དང༌། 
འབྲྱིང་བ་གངས་ ༤ མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་རྩྱིས་པ་བཅུྱིག་ལ་ྱིན་དགུའྱི་རྱིང་སྔོན་རྩྱིས་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གོ་
སྱིག་ཞུས། 

ཇ། འཕྲོད་བསྟྤེན་སྦྱོང་བརར་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༣༠༨༧༤༠།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
༧༽ བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི། 
ཀ  བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ལོ་གྱིས་པའྱི་ཚོ གས་ཞུགས་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་ཁྤེ་ཕན་ཕྱི་ལོ  

༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ འགོ་བཙུགས་ཡོད་ལ། ལས་གཞྱི་འདྱིར་ཚོགས་མྱི་གང་མང་ཡོང་སླད་ཚོགས་ཞུགས་ཀྱི་
དུས་ཡུན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ བར་ཕར་འགངས་ཞུས་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་གནས་གཞྱིས་ཆགས་
ཆ་ཚང་ལ་ས་གནས་འབྲྤེལ་ལས་ནས་ལས་གཞྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་ཡོད། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་དབུས་
ཀྱི་འབྲྤེལ་ལས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག ༢༤ ཙམ་ལ་ཕོགས་བསོད་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་གོ་སྤེལ་བས་ཡོད་ལ་གསར་
ཤོག་དང༌། ད་རྒྱ། བརན་འཕྲྱིན། འོད་སྡྤེར་འགྤེམས་སྤེལ་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཁབ་བསགས་བས་པ་བརྒྱུད་ཚོགས་
མྱི་གངས་ ༡༠༡༩༠ ཚོགས་ཞུགས་བྱུང་ཡོད། 

ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་ྱིན་གསུམ་རྱིང་གཞྱིས་ཆ གས་ཁག ༢༥ ནས་ཁབ་
ཁོངས་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང༌།  ས་གནས་ལས་བྤེད་བཅས་གངས་  ༣༠ ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་
ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕོགས་དང་ལས་གཞྱིའྱི་ལམ་སྟོན་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཕྲན་བུ་སོང་བར་འགྤེལ་བརོད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་
ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད། 

ག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༣༡ བར་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་དབུས་སའྱི་འབྲྤེལ་ལས་
ཡོངས་ནས་ལས་བགོས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་དགུན་ཚོང་སོན་སའྱི་ས་གནས་ཁག་  ༥༠ ལྷག་ཙམ་ལ་ལས་འགུལ་གོ་
སྤེལ་དང༌། དྤེ་རྤེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ཤར་ནས་ཟླ་  ༣ ཚེས་ ༡༥ བར་རྒྱ་གར་ནང་གནས་གཞྱིས་ཆཌ་
ཆ་ཚང་ལ་གོ་སྤེལ་ཁབ་བསགས་དང་ཚོགས་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ནས་ ༣ བར་
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རང་རྤེའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་ཁག་དང༌།  གསར་ཤོག་ཁག  རླུང་འཕྲྱིན་དང༌།  ས་གནས་ཀྱི་གཟུགས་མཐོང་བརན་
འཕྲྱིན་ཁག་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བསགས་ཁབ་ཆྤེ་ཞུས་ཡོད་ལ་གོ་སྤེལ་ཁབ་བསགས་སྐབས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་
ཚོགས་མྱི་ཚོར་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུ གས་སྨན་ཁང་ནས་སྨན་རྱིན་བརྒྱ་ཆ་  ༢༠ དང ༤༠ བོད་ཀྱི་སྨན་
རྩྱིས་ཁང་ནས་སྨན་རྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་ནས་སྨན་རྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བཅས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་
ཆག་ཡང་ཕུལ་བ་བཅས་ལ་བརྤེན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཟླ་མཇུག་བར་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༡༣༡༥༠ ཚོགས་
ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད།  སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་གོ་སྤེལ་ཁབ་བསགས་དང༌།  ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་འདུ་
བཅས་ལ་ཁོན་བསྡོམས་སོར་ ༡༥༡༤༨༣༤་༠༠ འགོ་གོན་སོང་ཡོད། 

ང༌། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་དུས་ཡུན་ལོ་གྱིས་ནང་ཚོགས་དངུལ་ཁོན་བསྡོམས་སོར་ ༡༥༤༦༦༨༥༡།༠༠ 
བྱུང་བ་ནས་ཚོགས་མྱི་ ༡༡༣༣ ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་སྨན་གོན་
སོར་ ༢༤༧༤༠༥༥༥།༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

ཅ། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣་་་༡༤  ནང་ཚོགས་མྱི་གངས་  ༧༩༤ ལ་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་སྨན་གོན་ཁྤེ་ཕན་སོར་  
༡༧,༡༥༢,༩༢༡།༠༠ ཞུས་ཐོབ་ཀྱིས་དོན་སྙྱིང་མྱི་མང་དགོས་མཁོ་ཅན་ཚོར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་
པོ་བྱུང་ཡོད། 

ཆ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ནང་སྨན་བཅོས་བས་པའྱི་ནད་རྱིགས་གངས་ ༢༠ ཐོ་གཞུང་གཤམ་གསལ། 
ཨང། ནད་རྱིགས། སྱིར་བཏང་ནད་

བཅོས་གངས། 
གཤག་བཅོས་
གངས། 

༡ བུད་མྤེད་སྦྲུམ་མའྱི་སྨན་བཅོས། Pregnancy ༧༩ ༥༤ 
༢ མྱིག་གཤག་བཅོས་ཆུང་རྱིགས། མྱིག་འབྲུམ། ས་གྱིབ། Contaract ༦༧ ༦༧ 
༣ རུས་པ་གས་ཆག་གྱི་སྨན་བཅོས། Ortho/Fracture ༤༢ ༣༣ 
༤ ཁལ་མ། Renal ༤༡ ༢༣ 
༥ མཁྱིས་རོ། Cholelithiasis ༣༡ ༢༣ 
༦ མཆྱིན་ནད། liver problem ༤༤ ༤ 
༧ ཚད་ནད། Fever ༤༨ ༠ 
༨ ཕོ་བའྱི་ནད། G.I problem ༣༣ ༡༥ 
༩ གཅྱིན་སྙྱི་དང། ཁག་གཤྤེད། DM/HTN ༤༢ ༤ 
༡༠ འབྲས་ནད། Cancer ༢༨ ༧ 
༡༡ གོ་བ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ནད། Pulmonary case ༣༡ ༠ 
༡༢ མོ་ནད། Gynaecology ༡༧ ༡༤ 
༡༣ རྣ་སྣ་མགྱིན་ནད། ENT ༡༦ ༡༣ 
༡༤ མྱིག་ནད་ཤ་ཚན། Pterygium ༡༣ ༡༣ 
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༡༥ བཤལ་ནད། Gastro Enteritis ༢༤ ༠ 
༡༦ སྙྱིང་ནད། Cardiac ༡༢ ༧ 
༡༧ རྒྱུ་ལྷག་གན་ཚད། Appendicitis ༡༡ ༧ 
༡༨ འབུར་འཛིར། Hernia ༥ ༥ 
༡༩ ཀད་ཁག་རྤེངས་ནད། Cerebral Vascular Accident ༦ ༠ 
༢༠ ཆུ་སྐྲན། Cryst ༣ ༡ 

ཇ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤  ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་གོ་སྤེལ་ཁབ་བསགས་དང་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་ཆྤེད་
ཁོན་བསྡོམས་སོར་ ༡༥༡༤༨༣༤།༠༠ སོང་ཡོད། 

༨༽ མོས་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས། 
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ྱིན་ར་ས་མྤེག་གྷན་རླངས་འཁོར་བབ ས་ཚུགས་མདུན་འདྱི་ལས་དང༌།  ར་ས་

ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་ཟུང་སྤེལ་ཐོག་རྒྱལ་སྱིའྱི་མོས་རས་ངན་གོམས་ྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས།  དྤེ་ྱིན་བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་གཏན་ྱིན་སློབ་གྲྭ་དང༌།  བོད་ཁྱིམ་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་  ༣༢ ནང་རྒྱལ་སྱིའྱི་མོས་རས་ངན་གོམས་
ྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས།  སློབ་གྲྭ་ཆྤེ་ཁག་ནང་མོས་རས་ངན་གོམས་བརོད་གཞྱི་ཐོག་འབྲྱི་རྩོམ་དང༌།  རྱི་མོ་འགན་
བསྡུར། བགོ་གྤེང་ལམ་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་ཡོད། 

ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་ར་ས་དཔྤེ་མཛོད་ཚོགས་ཁང་དུ་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོཌ་དང༌།  
སམ་བྷོ་ཉ། བོད་ཁྱིམ་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༧ གྱི་རྤེག་ཉར་དང༌།  སློབ་སྟོན་པ།  སྨན་ཞབས་བཅས་ལས་བྤེད་
གངས་ ༣༤ ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སློབ་གསོའ་ིབགོ་གྤེང་དང་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་བོད་
ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་རམ་པ་ར་མགྱིན་ལགས་དང༌། བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྐུའྱི་བ་སྨན་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརན་
ལགས་དང༌། ར་ས་བོད་ཀྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷག་རོར་ལགས།  ཕྱི་ལུགས་སྤེམས་
ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁད་ལས་དང༌། ལྡྤེ་ལྡུན་ཞྱི་བདྤེ་ཁང་གསར་མོས་རས་ངན་གོམས་བཅོས་ཐབས་ཁང་གྱི་སློབ་
སྟོན་དང༌། འདྱི་གའྱི་སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་འབྲྤེལ་མཐུད་བཅས་ནས་ཕྱི་ལུ གས་དང་
གསོ་རྱིགས་ལམ་ནས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང༌། དམྱིགས་བསལ་མོས་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་ཐོག་
སློབ་གསོ་དང༌།  ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལམ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོད།  སྐབས་དྤེར་འཕྲོད་བཀའ་
བོན་དང༌། དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་གྱིས་ཀང་ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

ག  མོས་རས་ངན་གོམས་དང་ཆང་རག་ལངས་ཤོར་ཅན་གངས་ ༡༨ ལྡྱི་ལྱི་དང༌།  ལྡྤེ་ལྡུན་ཞྱི་བདྤེ་ཁང་གསར་བཅོས་
ཐབས་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་བས་པར་ནད་པ་ ༡༠ དག་སྤེས་དང༌། ནད་པ་ ༨ ལྡྤེ་ལྡུན་ཞྱི་བདྤེ་ཁང་གསར་བཅོས་ཐབ་
ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་བྤེད་མུས་སུ་ཡོད། 

ང༌། མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་སྨན་གོན་དང་སྔོན་འགོག་ཆྤེད་སོར་ ༢༡༥,༠༨༦།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
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༩༽ ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང༌། འབྲྤེལ་ཡོད། འབྲྤེལ་ཆགས་བཅས་པར་འཚོ་སྣོན་དང༌། སྨན་བཅོས། 
ཀ  ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མྱི་གངས་ ༣༨ དང༌། འབྲྤེལ་ཆགས་གངས་ ༣༧ འབྲྤེལ་ཡོད་ནང་མྱི་གངས་  ༤ བཅས་མྱི་

གངས་ ༧༩ སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་གཞྱི གས་པའྱི་ཟླ་རྤེར་འཚོ་སྣོན་སོར་  ༡༠༠༠།༠༠ ནས་སོར་ ༦༠༠༠།༠༠ 
ཕུལ་ཡོད། 

ཁ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གངས་ ༢ ལ་ནང་ཆས་མཁོ་སྤྲོད་ཆྤེད་མྱི་རྤེར་སོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ ཕུལ་ཡོད། 
ག  ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང༌། འབྲྤེལ་ཆགས། འབྲྤེལ་ཡོད་མྱི་གངས་  ༧༠ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང༌།  བདྤེ་ལྤེགས་

སྨན་ཁང་གྱིས་བསྟྤེན་གཏུགས་ཞུས་པར་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང༌། ལྡྱི་ལྱི་དང་ཅན་རྱི་གྷར་གཙོས་སྤེར་པའྱི་
སྨན་ཁང་བསྟྤེན་གཏུགས་བས་རྱིགས་ལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠༠ དང༌། འབྲྤེལ་ཆགས་ལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་  ༨༠ 
དང༌། འབྲྤེལ་ཡོད་ནང་མྱིར་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཕུལ་ཡོད། 

ང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་དགུ་པ་བར་ཆབ་བཙོན་མྱི་གངས་  ༢༢ ལ་ལག་ཤྤེས་སྦྱོང་བརར་ཞུས་ཁོངས་
ནས་ཆབ་བཙོན་མྱི་གངས་  ༡༦ ཁ་ལོ་བའྱི་སྦྱོང་བརར་སློབ་ཐོན་གྱིས་ལག་འཁྤེར་སོན་ཡོད།  ཆབ་སྱིད་བཅོན་
ཟུར་མྱི་གངས་ ༢ ལ་སྐུ་མྤེས་བྱུགས་པའྱི་སྦྱོང་བརར་སློབ་ཐོན།  ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མྱི་གངས་  ༢ ལ་འཚེམ་
བུའྱི་སྦྱོང་བརར་སློབ་ཐོན་གྱིས་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོ གས་པའྱི་འཚེམ་ཁང་ནང་ལས་ཀ་
བྤེད་མུས་སུ་ཡོད། 

ཅ། ཆབ་སྱིང་བཙོན་ཟུར་གྱི་འཚོ་སྣོན་དང་སྨན་གོན་ཆྤེད་སོར་ ༤༥༧༩༢༧༤།༠༠ མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། 
༡༠༽ གན་ནད་རྤེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང་ལྟ་སོང༌། 
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་གན་ནད་

རྤེག་དུག་ནད་པར་སྨན་བཅོས་ལྟ་རོཌ་མཐུན་འགྱུར་དང༌།  ནད་པ་སྨན་ཁང་དུ་བསོད་སྐབས་ལམ་གོན་དང༌།  ལྟོ་
དོད། ཁང་དོད་བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཐོག  རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་རོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་ཀང་སྨན་
བཅོས་དང་བརག་དཔད་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་གནང་བཞྱིན་ཡོད། 

ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༠ བར་ཝྤེ་ལོར་ཡྤེ་ཤུའྱི་སྨན་སློབ་ཁང་དུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་ཁོངས་སྨན་
ཁང་གྱི་སྨན་ཞབས་དང༌། ར་ས་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པའྱི་ལས་བྤེད་གཅྱིག་བཅས་ལས་བྤེད་གངས་བཅུྱིག་ལ་ྱིན་ལྔའྱི་
རྱིང་གན་ནད་རྤེག་དུག་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། 

ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ རྒྱལ་སྱིའྱི་གན་ནད་རྤེག་དུག་ྱིན་མོར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སློབ་ག་ཆྤེ་ཁག་
ནང་གན་ནད་རྤེག་དུག་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ། 

ང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ནས་འགོ་འཛུག་ཀྱིས་ཚེས་ ༢༩ བར་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྱིག་ཐོག་
བོད་ཀྱི་གཏམ་བརོད་འཁབ་སྟོན་ཚོགས་པས་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་དང༌། ཀྤེ་ལྤེ་མན་ཀྲོན། སོན་ཉ། སྱིམ་ལ། སྦྱིར། མ་སུ་
རྱི་གཏན་སློབ། སྱིམ་ལ་གཏན་སློབ། སྱི་ལ་ཀུ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ། ཅོན་ཏ་ར་དང༌།  སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་དང༌།  ར་
སྟྤེང་བོད་ཁྱིམ་བཅས་པར་གཏམ་བརོད་འཁབ་སྟོན་ལམ་ནས་གོ་རོགས་རྒྱ་ཆྤེ་སྤེལ་ཡོད། 

ཅ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ཚེས་ ༡༤ བར་མའེ་སོར་ཨ་ཤ་ཀྱི་རན་སྨན་ཁང་དུ་གན་ནད་རྤེག་དུག་
ནད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོང་ཚོག་ཞུས་པར་སྐབས་དྤེར་གཞྱིས་ཁོངས་གན་ནད་རྤེག་དུག་ནད་པ་གངས་  ༦ 
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དང༌། སྨན་ཞབས་ ༤ དབུས་ཀྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་གཅྱིག་བཅས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དྤེར་མམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། 

ཆ། གན་ནད་རྤེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་སོར་ ༡,༦༣༣,༣༩༢།༠༠ མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད།  
༡༡༽ སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན། 
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༢༡ བར་ྱིན་དགུའྱི་རྱིང་ལྡྱི ་ལྱིར་རྤེན་གཞྱི་བས་པའྱི་  Vimhans 

སྤེམས་ཁམས་སྨན་ཁང་དུ་མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་དང༌། ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང༌། ས་ཏོན། སྦྱིར། ཨོ་དྱི་ཤཱ། བདྤེ་སྱིད་
གྱིང༌། བོན་གཞྱིས།  ལྡྱི་ལྱི། ལ་དགས་བཅས་ཀྱི་འཕྲོད་ལས་དང་སྨན་ཞབས་གངས་  ༡༩ སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་
བསྟྤེན་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། 

ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ནས་ཚེས་ ༢༣ བར་ལྡྱི་ལྱིར་རྤེན་གཞྱི་བས་པའྱི་སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་
སྨན་ཁང་དུ་བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྲྱིས་དཔལ་འཁྱིལ། བཀྲྱིས་གྱིང༌། བམས་པ་གྱིང༌།  མཆོད་འཇོར།  ཤར་ཁུམ། ར་
སུ་ཝ་དགྤེ་རྒྱས་གྱིང༌།  རོར་པ་ཀྲན་བཅས་ཀྱི་འཕྲོད་ལས་གངས་  ༩ དང༌། ར་སྟྤེང་བོད་ཁྱིམ་དང་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་
སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་འཕྲོད་ལས་དང་སྨན་ཞབས་གངས་  ༡༨ ལ་སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་
ཞུས། དྤེ་བཞྱིན་སྤེམས་ཁམས་བདྤེ་མྱིན་གངས་ ༢༥༩ ལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། 

ག སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་འཆར་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༦༡༠,༤༡༤་༠༥ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
༡༢༽ ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ལས་གཞྱི། 
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ནང་ SOIR-IM,Sweden རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་མན་

སར་ཕན་བདྤེ་གྱིང་གཞྱིས་གོང་  ༧ ལ་ས་འོག་ཆུ་འཐྤེན་འཕྲུལ་འཁོར་རྤེ་གསར་བཙུ གས་ཀྱིས་ཆུའྱི་དཀའ་སྤེལ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཟླ་ ༡༡ བར་ SOIR-IM, Sweden རོགས་ཚོགས་དང༌། མཁའ་འགོ་
རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་དོན་གྲུབ་གྱིང་གཞྱིས་སར་དུ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་
ལྤེགས་གྲུབ་ཟྱིན། 

ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ བར་ཨྱི་ཉ་ལྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་ལ་ དྭགས་
བང་ཐང་ཁུལ་ས་སྨད་དུ་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་གྱིས་དང༌། གསུམ་མདོར་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་གྱིས། བཀག་གཞུང༌། 
རྒོད་ཡུལ། ཅུ་མུར་བཅས་པར་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་རྤེ་བཅས་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་བདུན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

ང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ྱིན་ཀུམ་ར་འོར་སྦུ་གུ་གསར་མཐུད་ཞུས་ཏྤེ་འཐུང་ཆུ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་བྱུང་ཡོད། 
ཅ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ བར་ནོར་ཝྤེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་འཆར་

འགོད་ལྷན་ཁང་དང༌། འདྱི་གའྱི་ཆུའྱི་འབྲྤེལ་ལས། ཆུའྱི་ཁད་ལས་པ་གཅྱིག་བཅས་ཌལ་ཧོར་དང༌།  བཀྲྱིས་ལོངས། 
བོན་གཞྱིས། མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་དང༌། ལྡྤེ་ལྡུན་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་བཅས་ཀྱི་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཇྱི་འཕྲད་རོགས་ཞྱིབ་
ཞུས། 
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ཆ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཀོ་ལྤེ་གྷལ་གཞྱིས་གོང་  L དང་ U རྒས་གསོ་ཁང་
བཅས་པར་གོག་རྒྱུན་སྒྱུར་ཆས་དང༌།  གོག་སྐུད་གསར་ཁྱིད་ཀྱིས་གཞྱིས་མྱི་  ༡༠༠༠ ཙམ་ལ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་
སྤེལ་ཐུབ་ཡོད། 

ཇ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ནང་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་བོན་གཞྱིས་སུ་སྦུག་མདོང་གསར་འབྲུ་དང༌། སྦུ་
གུ་མཐུད་འདྤེན། སོ་འཁྤེར་ཆུ་མཛོད་གསར་ོས་ཀྱིས་འཐུང་ཆུ་དཀའ་སྤེལ་ཞུས། 

། གངས་སྱིད་དབུས་ལས་ཁུངས་དང༌།  ལས་ཤག་གཡས་གཡོན་གཙང་བཟོའ་ིཆྤེད་ྱིན་གའྱི་གད་པ་གྱིས་བཀོད་
སྱིག་ཞུས། ར་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་གད་སྙྱིགས་འོར་འདྤེན་སྣུམ་འཁོར་གྱི་སྣུམ་རྱིན་དང༌།  བཟོ་
བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༠,༠༠༠།༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

ཏ། ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༥,༧༣༦,༥༤༩།༠༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
༡༣༽ སྨན་ཁང་མས་གསོ་དང༌། ནད་པ་འོར་འདྤེན་སྣུམ་འཁོར། སྨན་ཁང་ཡོ་བད་མཁོ་སྤྲོད། 
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ བར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་

ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་བརྒྱུད་ནོར་ཝྤེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་མྤེའོ་སྨན་ཁང་དང་ལས་ཤག་མས་གསོ།  
དྤེ་བཞྱིན་སྨན་ཁང་གྱི་ཕྲུ་གུ་སྤེས་བསུའྱི་སྡྤེ་ཚན་རྒྱ་བསྤེད་ཀྱིས་ཁང་མྱིག་ལོགས་སུ་བསྐྲུན་ཡོད། 

ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ བར་ནོར་ཝྤེ་གཞན་ཕན་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་
མཐུན་འགྱུར་ཐོག་མྤེའོ་སྨན་ཁང་གྱི་ཕྲུ་གུ་སྤེས་བསུའྱི་ཡོ་བད་དང༌།  སྐམ་གོག་འཕྲུལ་འཁོར།  སོག་སོབ་འཕྲུལ་
ཆས་བཅས་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱིས་བུྤེད་སྦྲུམ་ལྡན་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། 

ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ནང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་བརྒྱུད་ནོར་ཝྤེ་ཨྤེན་སྱི་ཨྤེ་
རོགས་ཚོ གས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཀོ་ལྤེ་གྷལ་སྨན་ཁང་དུ་ཁག་ལུད་བརག་དཔད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་  
Haematology-Analyzer གསར་ོ་ཞུས། 

ང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ནང་ཨྱི་ཉ་ལྱི་རོགས་ཚོགས་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་མྤེའོ་སྨན་ཁང་ལ་ནད་པ་འོར་འདྤེན་སྣུམ་
འཁོར་ཞྱིག་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས། 

ཅ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ནང་ཨྱི་ཉ་ལྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་རོ གས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་སྦན་ར་ར་སྨན་ཁང་
ཆྤེད་ནད་པ་འོར་འདྤེན་སྣུམ་འཁོར་ཞྱིག་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས། 

ཆ། མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་སྨན་ཁང་རྒྱ་བསྤེད་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་  ༡༧༩༢༩༤༣།༠༠  ནོར་ཝྤེའི་རོགས་
ཚོགས་ནས་རོགས་སོར་གནང་ཡོད། 

༡༤༽ ཚ་བ་འདར་ཚད་སྔོན་འགོག་ལས་གཞྱི། 
ཀ  ཚ་བ་འདར་ཚད་ཁབ་གདལ་ཆྤེ་བའྱི་ས་གནས་ཨོ་རྱི་ཤ  མན་སར། སྦན་ར་ར། ཏྤེ་ཛུ། མྤེའོ། ཀྲུ་ཀྲྱིང་བཅས་པར་

སྔོན་འགོག་གྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་མུས་ཁར།  ཚ་བ་འདར་ཚད་ཀྱི་ནད་འབུ་འགོག་ཆྤེད་རས་སྦྱོར་དུ་རླང་ཡང་བཏང་
ཡོད། 
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ཁ། ཏྱི་ཛུ་དང༌། ཀྲུ་ཀྲྱིང༌། སྦན་ར་ར་བཅས་པར་ཚ་བ་འདར་ཚད་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་ཆྤེད་ཨྤེན་སྱི་ཨྤེ་རོཌ་ཚོགས་ཀྱི་
མཐུན་འགྱུར་ཐོག་མ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་དང་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ལ་ལ་གུར་རྱིན་མྤེད་དང༌། དྤེ་བྱིངས་ལ་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ ཆག་ཡང་ཐོག་ལ་གུར་གངས་ ༡༢༥༠ བགོ་འགྤེམས་ཞུས། 

ག ཚ་བ་འདར་ཚད་སྔོན་འགོག་ཆྤེད་མང་ཚོགས་ལ་ལ་གུར་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས་རྤེས་སྦན་ར་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་དང༌།  
ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང༌།  ཀྲུ་ཀྲྱིང༌། མྤེའོ། མན་སར་བཅས་པར་ནད་པ་ཉུང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་འཕྲོད་བསྟྤེན་གངས་ཐོ་
ནས་ཤྤེས་རོགས་ཐུབ་ཡོད། ཚ་བ་འདར་ཚད་སྔོན་འགོག་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༣༧༥,༩༧༧་༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 

༡༥༽ མྱིག་བརག་དཔད་དང་སྨན་བཅོས། 
ཀ  ༢༠༡༣།༧།༡༦ ནས་ ༢༠༡༤།༢།༢༥ བར་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རྩ་དང་གྤེར་ཐྤེབས་རྩའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་མྤེའོ་

དང་ཏྱི་ཛུ། ཀྲུ་ཀྲྱིང༌། སྦན་རྡ་ར། ཨོ་དྱི་ཤ  མོན་གྷོ་བཅས་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་གངས་ ༩༢༠ མྱིག་བརག་ཞུས་ཁོངས་ནས་
མྱི་གངས་ ༩༦ ལ་མྱིག་གཤག་བཅོས་དང་མྱི་གངས་ ༢༢༥ ལ་མྱིག་ཤྤེལ་དང༌། མྱི་གངས་ ༣༢༢ ལ་སྨན་བཅོས་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

ཁ། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་མྱིག་བརག་དཔད་དང་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༦༠༩༧༢༠།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
༡༦༽ ཁ་དང་སོའ་ིའཕྲོད་བསྟྤེན། 
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ནང་ཐྤེ་ཝན་ནས་ཆྤེད་ཕྤེབས་སོའ་ིཆྤེད་ལས་སྨན་པ་དང་ལས་བྤེད་གངས་  ༢༠ ནས་སྦྱིར་

ཅོན་ཏ་ར།  བཞུགས་སར་ྤེ་འབྲྤེལ་སམ་བྷོ་ཉའྱི་ཁབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གསུམ་ལ་སོ་བརག་དཔད་དང་སྨན་
བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡའྱི་སོའ་ིཁད་ལས་སྨན་པས་སྱིམ་ལ་གཏན་སློབ་དང༌།  རོ་ལན་ཇྱི་གཏན་
སློབ། ཀྤེལ་མོན་ཉོན་སློབ་གྲྭ།  བདྤེ་སྱིད་གྱིང་སམ་བྷོ་ཉ་སློབ་གྲྭ།  མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་སོཌ་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་
གངས་ ༢༩༡༡ དང༌། སྦན་ར་ར། མན་སར་གཞྱིས་མྱི་སློབ་ཕྲུག་གངས་  ༢༨༨ ལ་སོའ་ིབརག་དཔད་དང་སྨན་
བཅོས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། 

ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ནང་ཨོ་རྱི་ཤྭ་སྨན་ཁང་གྱི་སོའ་ིལས་བྤེད་ནས་སྦན་ར་ར་དང༌།  ཨོ་རྱི་ཤྭ། མན་སར་གཞྱིས་
ཆཌ་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་དང༌། སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༨༨ ལ་སོའ་ིབརག་དཔད་དང་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

ང། ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡའྱི་སོའ་ིསྨན་པས་ མེའོ་དང༌། ཏྱི་ཛུ། འབུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་སང་བཅས་ཀྱི་མྱི་མང་དང་སློབ་ཕྲུག་
གངས་ ༧༣༢ ཙམ་ལ་སོའ་ིབརག་དཔད་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

ཅ༌། སོ་བརག་དཔད་དང་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༡༦༠,༠༠༠།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
༡༧༽ རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི། 
ཀ  རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ནས་མན་སར་ཕན་བདྤེ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་

འགོ་བཙུགས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པས་  ༢༠༡༣།༤།༡ ནས་ ༢༠༡༤།༣།༣༡  བར་གཞྱིས་མྱི་
གངས་ ༣༥༠ ནད་རྱིགས་འད་མྱིན་བརག་དཔད་དང་སྨན་བཅོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཁ། རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༦༥༣,༨༠༡།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
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༡༨༽ མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དཔད་ཞྱིབ་ལས་འཆར། 
ཀ  འདྱི་ལས་དང་ཨ་རྱི་མཐོ་སློབ་ John Hopkins གྱིས་མམ་སྤེལ་ལམ་ནས་སྦྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་དུ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ བར་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དཔད་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་འཆར་
ལག་བསྟར་ཞུས་པར་མྱི་གངས་ ༢༧༦༩ ལ་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དཔད་ཞྱིབ་ཞུས། 

ཁ། མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དཔད་ཞྱིབ་ལས་འཆར་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༦༥༥༦༠༠་༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
༡༩༽ དབང་པོ་སོན་ཅན་འཚོ་སྣོན་དང༌། ཡོ་བད་མཁོ་སྤྲོད། 
ཀ  རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ནང་གནས་འཁོད་རང་རྱི གས་དབང་པོ་སོན་ཅན་མྱི་གངས་  ༡༢༢ ལ་མྱི་རྤེར་ཟླ་རྤེ་འཚོ་སྣོན་

སོར་ ༡༥༠༠།༠༠ རྤེ་བགོ་འགྤེམས་ཞུས། 
ཁ། མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་དབང་པོ་སོན་ཅན་མྱི་གངས་  ༤ དང༌། བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་དབང་

པོ་སོན་ཅན་གངས་  ༡༤ དང༌། ཨོ་རྡི་ཤཱ་གཞྱིས་ཁོངས་དབང་པོ་སོན་ཅན་གཅྱིག་བཅས་པར་གོ་ནུས་ཡོ་ཆས་
དང༌། ར་སར་དབང་པོ་སོན་ཅན་ཞྱིག་ལ་རྐང་ཚབ་དང༌། བོན་གཞྱིས་དབང་པོ་སོན་ཅན་གྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་
ཅན་གྱི་མྱིག་ཤྤེལ། ར་ཝང་ལ་དབང་པོ་སོན་ཅན་ཞྱིག་ལ་རྐང་ཚབ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས། 

༢༠༽ མཛེ་ནད་ཅན་ལ་སྨན་བཅོས་དང༌། འཚོ་སྣོན། 
ཀ  པ་ལམ་སྤུར་མཛེ་ནད་གསོ་སོང་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་རང་རྱི གས་མཛེ་ནད་ཅན་གངས་  ༧ ལ་ཟླ་རྤེར་སྐམ་ཟས་དོད་

སོར་ ༡༠༠༠།༠༠ དང་འཚོ་སྣོན་དོད་ཟླ་རྤེར་སོར་ ༡༥༠༠།༠༠ སྨན་བཅོས་འགོ་གོན་ཐོག ལོ་འཁོར་སྨན་དོད་སོར་ 
༢༠༠༠༠།༠༠ པ་ལམ་སྤུར་མཛེ་ནད་གསོ་སོང་ཁང་འགན་འཛིན་ལ་ཁུངས་འབུལ་ཞུས། 

ཁ། དབང་པོ་སོན་ཅན་དང་མཛེ་ནད་ཅན་གྱི་འཚོ་སྣོན་དང་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་  ༡,༩༡༧,༡༦༢།༥༠ མཐུན་
འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། 

༢༡༽ མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ། 
ཀ  SOIR-IM རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་མངོན་སློབ་དགྤེ་རྒན་དང༌།  ཕ་ཚབ་་མ་ཚབ་བཅས་པར་ྱིན་

གངས་ ༡༥ རྱིང་ཕྲུ་གུར་ལྟ་སོང་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དུ་མམ་ཞུགས་ཞུས། 
ཁ། སློབ་ཕྲུག་བསྟན་འཛིན་སྐལ་བཟང་སློབ་ཐོན་གྱིས་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མམ་འབྲྤེལ་ཚོང་ཁང་དུ་ཚོང་

པའྱི་ལས་རོགས་ཀྱི་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ག  མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་ཆྤེད་སོར་ ༥,༦༤༧,༧༩༦།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
༢༢༽ ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང༌། 
ཀ  སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འབྲྤེལ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༠ ལོར་ནད་གསོ་ཁང་འདྱི་

བཞྱིན་གསར་བསྐྲུན་གྱིས་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་དང༌། རྱིས་མྤེད་ཕོགས་མཐའྱི་ཆོས་སར་ཁག་ནས་ར་སར་
སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཕྤེབས་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ནད་པ་བཞུགས་གནས་དཀའ་སྤེལ་ཆྤེད་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་དང༌།  ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ནད་གསོ་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུ གས་ཆོག་པའྱི་ངོ་སྦྱོར་གནང་རྱི གས་ལ་འདྱི་ནས་བཞུགས་གནས་
མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
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ཁ། ཕོགས་མཐའ་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ནད་པ་གངས་  ༤༧ ལ་བཞུཌ་གནས་དང༌།  གཟྱིམ་ཆས། གསོལ་ཆས་
དང༌།  ཟས་གོན་ཆ་ཚང་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།  ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་  
༣༣༠,༣༦༣།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 

༢༣༽ མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང༌། གཞུང་ཞབས་བགྤེས་ཡོལ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད། མ་ཐག་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར། 
ཀ  མ་ཐག་རྒས་གཅོང་མགོན་མྤེད་དང༌།  ལོ་གཞོན་ནད་མནར་གངས་  ༢༠༠ ལ་སྨན་བཅོས་ཧྱིན་སོར་  

༣༡༦༧༣༨༢།༠༠ མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། 
ཁ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང༌། གཞུང་ཞབས་བགྤེས་ཡོལ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་བཅས་གངས་  

༢༡༥ ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཧྱིན་སོར་ ༤,༡༨༢,༧༧༤།༠༠ ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཡོད། 
ག བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཚོ གས་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་གངས་  ༡༡༠ དང༌། མངོན་

དགའ་སློབ་གྲྭའྱི་ལས་བྤེད་གངས་  ༤༠ བཅས་ཁོན་ལས་བྤེད་གངས་  ༡༥༠ སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཧྱིན་སོར་  
༤༥༨,༡༦༡།༠༠ ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཡོད། 

ང༌། ྋདཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སྐུ་སྲུང་ལས་བྤེད་གངས་  ༥ ལ་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་  
༥༥,༣༢༦།༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

ཅ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང༌། གཞུང་ཞབས་བགྤེས་ཡོལ།  སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་དང་མ་ཐག་
བཅས་པར་སྨན་གོན་ཁོན་བསྡོམས་སོར་ ༧,༨༦༣,༦༤༣་༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 

༢༤༽ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང༌། 
ཀ  བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་གཙོ་བོ་འཛམ་གྱིང་སྱི་དང༌།  རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་ྋགོང་ས་ལྷ་མྱིའྱི་

རྣམ་འདྤེན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྤེན་ཅྱིང་གཟྱི གས་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་འཕྲོད་བཞྤེས་ཞབས་ཞུ་ལས་
ལྷག་པ་མ་མཆྱིས་སྟབས། སྨན་པ་བགྤེས་པ་རྣམས་ནས་མགོན་པོ་གང་ྱིད་ཀྱི་སྐུའྱི་འཕྲོད་བཞྤེས་དང་མཐུན་པའྱི་
ལགས་སྨྱིན་གསོལ་སྨན་ཁག་བརྒྱུད་གཞུང་མན་ངག་དང་མཐུན་པ་སྦྱོར་འབུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

ཁ༌། སྐར་དཔད་རྩྱིས་རྱིག་སྡྤེ་ཚན་ནས་སྐུ་ཡྱི་དགུང་ཀྤེག་ཀྤེག་རྩྱིས་རྱི གས་འཚེམས་ལུས་མྤེད་པ་འབུལ་ལམ་ཞུས་
ཐོག སྨན་དང་རྩྱིས་ཀྱི་བསྟན་པ་གྱིས་ནས་བོད་མྱི་རྱི གས་དང༌། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆྤེན་པོའ་ིམཚན་ལར་དགུང་དུ་
འདྤེགས་པ་དང༌། ནད་ཀྱི་གདུང་བས་འགོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་རླབས་ཆྤེན་བསྐྲུན་བཞྱིན་ཡོད། 

ག ར་སྟྤེང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཡང་སྟྤེང་དུ་གསོ་རྱིག་དཔད་བཅོས་ལག་ལྤེན་བརྒྱུད་འཛིན་ཡོང་ཕྱིར་ལས་ལྔའྱི་འཇམ་
དབངས་དཔད་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཏྤེ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་དབུ་འབྤེད་ཞུས། 

ང༌། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་མྱི་མ་ཐག་དང༌།  སྱི་ཞུ་བ།  གྲྭ་བཙུན། སློབ་ཕྲུག་བཅས་པར་སྨན་བྱིན་དང་ཕྤེད་བཅག་
བསྡོམས་ཁོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༦་༡ མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། 

༢༥༽ བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང༌། 
ཀ  བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་ནས་འཛམ་གྱིང་ཀྲྱི་སྦྱི་ྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལྷན་ཁང་ནང་ཁུལ་

དང༌། ར་སྟྤེང་བོད་ཁྱིམ་དགྤེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་དབར་སྱི་པོལ་རྩྤེད་འགན་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས།  འདས་ལོའ་ིནང་ྤེ་
འཁོར་སློབ་གྲྭ་ཆྤེ་ཁག་གྱིས་ནང་འདྱི་གྤེང་འགན་བསྡུར་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཀང་གོ་སྱིག་ཞུས། 
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ཁ། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ གན་ནད་རྤེག་དུག་ྱིན་མོར་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་དང༌།  ར་ས་མྤེག་གྷན་ཀུན་ཕན་དགྤེ་རྩ་
གྱིས་མམ་རུབ་ལམ་ནས་གན་ནད་རྤེག་དུག་དང༌།  མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་མྤེད་རྱིན་མྤེད་
ཁག་བརག་དཔད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་མྱི་གངས་  ༡༥༠ ལྷག་ཙམ་མམ་ཞུགས་ཀྱིས་ཁེ་ཕན་
བངས་ཡོད། 

ག  ྱི་ཧོང་དུ་རྤེན་གཞྱི་བས་པའྱི་གཞན་ཕན་མྱིག་དབང་གཤག་བཅོས་མཁན་གྱི་མཐུན་ཚོ གས་ནས་མྱིག་དབང་ས་
གིབ་གཤག་བཅོས་ཀྱི་སར་ཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་  ༡༢ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་
སྐབས་དྤེར་མྱི་གངས་ ༢༥༠ ལ་སྔོན་འགོའ་ིབརག་དཔད་ཁོངས་ནས་ནད་པ་གངས་  ༦༦ ལ་གཤག་བཅོས་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད། 

ང༌། སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྟ་སོང་སྡྤེ་ཚན། 
ད་ཆ་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་དུ་གནས་པའྱི་རང་རྤེའྱི་གཞྱིས་ཆཌ་ཁག་ནང་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་གནས་བབ་སྔར་བས་ཇྤེ་
བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཀྲྱི་སྦྱིའྱི་གངས་ཚད་ཀང་ཇྤེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། འོན་ཀང་ས་ཁུལ་དྤེ་དག་ནང་རྤེན་གཞྱི་
བས་པའྱི་རང་རྤེའྱི་གཞྱིས་སློབ་དགོན་གསུམ་ནང་ཛ་དག་གྱིས་ཀྲྱི་སྦྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་
མཚམས་འདྱི་ལས་ནས་འཕྲལ་དུ་སྨན་པ་དང༌། སྨན་ཞབས། དྤེ་བཞྱིན་ཁག་ལུད་བརག་དཔད་མཁན་དང་ཁ་ལོ་བ་
བཅས་ལས་གྲུབ་པའྱི་རུ་ཁག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཆྤེད་གཏོང་གྱིས་ནད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱུན་ལྡན་འབྲྤེལ་ཡོད་ནང་མྱི་
དང་བཅས་པར་དུས་ཐོག་སྨན་བཅོས་བརག་དཔད་བ་དགོས་རྱིཌ་འཐུས་ཚང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་སུ་ཡྱིན་པ་དང༌།  
ར་སར་སྨན་པ་རྣམས་རྤེས་མོས་ཀྱིས་ར་སྟྤེང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུ་བདུན་རྤེར་བསྐོར་བསོད་ཐྤེངས་གསུམ་དང༌།  
ར་སྟྤེང་བམས་པ་གྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་ཐྤེངས་གཅྱིག གཞན་ཡང་འདྱི་གར་སྨན་པ་ལྡྤེང་ངྤེས་སྐབས་ནོར་གྱིང་བོད་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སོང་ཁང་དང༌།  བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གྱིང༌།  གསོག་སར་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང༌།  
གཏོང་ལྤེན་བཅས་པར་སྨན་པའྱི་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ཆྤེད་གཏོང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

ཅ། འཕྲོད་བསྟྤེན་སློབ་གསོའ་ིསྡྤེ་ཚན། 
གོང་གསལ་སྡྤེ་ཚན་དུ་ལས་བྤེད་གཅྱིག་བསྐོ་འཇོག་ཡོད་པ་ནས་རྤེས་གཟའ་ལྷག་པ་འཆར་ཅན་མྤེག་གྷན་ཡན་
ལག་སྨན་ཁང་དང༌། རྤེས་གཟའ་པ་སངས་འཆར་ཅན་སྨན་ཁང་དབུས་མར་མངལ་ཆ གས་ཨ་མ་རྣམས་ལ་མ་དང་
བྱིས་པ་གྱིས་ཀ་བདྤེ་ཐང་ཡོང་སླད་ཟས་སོད་དང༌། འཕྲོད་བསྟྤེན་སྐོར་ལམ་སྟོན་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། རྤེས་གཟའ་མྱིག་
དམར་འཆར་ཅན་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ལོ་  ༥ མན་གྱི་ཕྲུ་གུར་སྔོན་འགོག་ཁབ་ངྤེས་པར་བརྒྱབ་དགོས་སྐོར་ལམ་སྟོན་
སློབ་གསོ་འབུལ་རྒྱུ།  དྤེ་མཚུངས་ར་སྟྤེང་བམས་པ་གྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གཙོས་ར་སའྱི་ྤེ་འཁོར་ས་ཁུལ་དུ་རྤེན་
གཞྱི་བས་པའྱི་བཙུན་དགོན་ཁག་དང༌། དྤེ་བཞྱིན་གསོག་སར་སློབ་གྲྭ། ནོར་གྱིང་སོགས་སུ་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་
ལ་ཁག་ཤྤེད་དང༌། གཅྱིན་སྙྱི་ཀ་རའྱི་ནད། མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དང༌། རྤེག་དུག་གྱི་ནད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གཏམ་
བཤད་འབུལ་དུ་ཆྤེད་བཅར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འགོ་ནད་སླ་བའྱི་ཚབས་ཆྤེའྱི་ནད་རྱིགས་འད་མྱིན་ཐོག་མང་
ཚོགས་ཀྱི་གོ་རོགས་སླད་ལྟྤེབ་ཤོག་དང༌། དྤེབ་ཆུང་གྱི་གཟུགས་སུ་བཟོ་འདོན་འགྤེམས་སྤེལ་རྒྱ་གང་ཆྤེ་ཞྱིག་བས་
དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། 



110 

 

ཆ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ྱིན་ཀྲྱི་སྦྱི་ཚན་པའྱི་ྤེ་འགམ་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདྤེ་ཐབས་སླད་དུས་བཀག་
གཟུགས་གཞྱི་བརག་དཔད་ཀྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་ལོགས་སུ་དབུ་འབྤེད་ཞུས་ཡོད།  འདྱི་གའྱི་གཟུགས་གཞྱི་བརག་
དཔད་སྡྤེ་ཚན་དུ་གཟུ གས་གཞྱི་བདྤེ་ཐང་བརག་དཔད་ལ་རྱིམ་པ་གྱིས་ཡོད་པ་དང༌།  རྱིམ་པ་དང་པོར་སོར་  
༢༥༠༠ དང༌། རྱིམ་པ་གྱིས་པར་སོར་  ༢༠༠༠ བཅས་ཡྱིན། འོན་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུ གས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་དང་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་དམྱི གས་བསལ་རྱིན་མྤེད་ཐོག་བརག་དཔད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང༌།  གོང་གསལ་དབུ་འབྤེད་
མཛད་སོ་དང་སྟབས་བསྟུན་འདྱི་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་མཐུན་རྤེན་འདྱི་སྐོར་མ་གོ་མ་ཐོས་མྤེད་པ་
ཁབ་བསགས་རྒྱ་གང་ཆྤེ་ཡོང་ཆྤེད་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཤྱིག་སྤེལ་ཏྤེ་ད་ཆ་ལས་རྱིམ་འདྱི་ྱིད་དངོས་སུ་
དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་བརག་དཔད་བྤེད་འགོ་ཚུགས་ཟྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ།  འཕྲོད་བསྟྤེན་
བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ལ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ ར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་
གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༨ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༨ པ། 
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཤོག་གངས་ ༧༣ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་
སྡྤེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་པར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྲྤེལ་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་

པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ། 
༡༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༨ ཡྱིག་ཕྲྤེང་ ༨ ནས། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་མ་

འོངས་ཞུ་འཆར་ཁོངས། ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་ནས་ལྤེགས་ཆ་བངས་ཐབས་དང་
འབྱུང་འགྱུར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱིས་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་སྨན་བཅོས་
ཀྱི་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་ཁར་འཕྲོད་བསྟྤེན་གནས་བབ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཐུབ་པའྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་
ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ།  ཞྤེས་གསལ་འདུག་ན།  འདས་པའྱི་ལོ་གྱིས་རྱིང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་
ལག་བསྟར་བས་པའྱི་མས་མོང་ལ་གཞྱིགས་ན་མ་འོངས་གོང་འཁོད་ཀྱི་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་
གདྤེང་ཚོད་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་།  གདྤེང་ཚོད་ཡོང་གཞྱིའྱི་རྤེན་རྩ་གཙོ་བོ་རྣམས་གང་དང་གང་ཡྱིན།  ལས་གཞྱི་
འདྱིར་ལོ་སྔོན་མ་ལས་ཚོགས་མྱི་ཞུགས་ཚད་ ༣༡༦༩ ཙམ་འཕར་སྣོན་བྱུང་ཡོད་སྐོར་གསལ་འདུག་ན།  ལོ་སྔོན་
མའྱི་ཚོགས་མྱི་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་མྤེད་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
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༢༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་  ༢༢ ཡྱིག་ཕྲྤེང་ ༢༠ ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༣༡ བར་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་གན་ནད་རྤེག་དུག་ནད་འབུ་ཡོད་མྤེད་དང་བངས་ཐོག་མྱི་གངས་
ཙམ་ནས་རྱིན་མྤེད་བརག་དཔད་ཞུས། ཞྤེས་ཁ་གངས་ཞྱིབ་ཕྲ་བཀོད་མྱི་འདུག་པ་ནྱི་དགོས་དབང་གྱིས་མ་བཀོད་
པའམ། ཡང་ན་གངས་ཐོ་ཁ་གསལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནམ། 

༣༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་  ༢༦ ཡྱིག་ཕྲྤེང་ ༢༥ ནང་། ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་དངོས་
འབྲྤེལ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཇྱི་འཕྲད་རོག་ཞྱིབ་ཞུས་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་འདུག་ན།  གཞྱིས་ཆགས་དྤེར་ཆུ་ཡྱི་
དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆྤེ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་ལ་སོང་། རོག་ཞྱིབ་ཞུས་རྤེས་གཞྱིས་མྱི་མང་ཚོགས་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་གང་དང་གང་ལག་བསྟར་ཞུས་པའམ། ཞུ་རྩྱིས་ཡོད་དམ། 

༤༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༢༧ ཡྱིག་ཕྲྤེང་ ༡༢ ནང་། གངས་སྱིད་ཁུལ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གཡས་གཡོན་
གཙང་བཟོའ་ིཆྤེད་འདྱི་ནས་ྱིན་གའྱི་གད་པ་གྱིས་བཀོད་སྱིག་ཞུས་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་འདུག་པ་ལྟར་གད་པ་དྤེ་
གྱིས་ལ་གཙང་བཟོ་བ་ཆྤེད་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ནང་ྱིན་གངས་གཏན་འབྤེབས་དང་།  ས་གནས་ཆ་བགོས་ཡོད་
དམ་མྤེད། དམྱིགས་བསལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་ཟུར་གཙོས་པའྱི་གལ་ཆྤེའྱི་ས་གནས་ཁག་འགར་རྒྱུན་
དུ་གད་སྙྱིགས་ཕུང་གསོག་ཐྤེབས་ཏྤེ་ཕྱི་ནང་གྱི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་དུ་མྱི་མཛེས་པའྱི་རྣམ་
པ་མངོན་རྒྱུ་འདུག་པ་དྤེ་དག་ལ་དྤེ་གའྱི་དབུ་ལས་ཡོངས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་།  མ་འོངས་པར་
སྔར་ལམ་ད་འགོ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འགན་ཁུར་ཆྤེ་ཙམ་བཞྤེས་དགོས་པར་སྣང་། 

༥༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣༢ ཡྱིག་ཕྲྤེང་ ༨ ནས། མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དཔད་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་སྔོན་འགོའ་ིགྲུབ་
འབྲས་ནང་མྱི་གངས་ ༢༧༦༩ ཙམ་ལ་བརག་དཔད་ཟྱིན་པའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨་༩ ཙམ་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གན་
ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཡོད་ཅྤེས་སོགས་གསལ་འདུག་ཅྱིང་། འདྱི་ནྱི་ ༢༠༡༣ ལོར་སྦྤེལ་ཀོབ་
ཏུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་སྐབས་བཙན་བོལ་བོད་མྱི འི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཇྱི་ཙམ་
ལ་འདྱི་རྱིགས་ཀྱི་བརག་དཔད་ཟྱིན་ཡོད་མྤེད་དང་།  མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི་ནད་རགས་ཐོན་པའྱི་གངས་འབོར་
གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་ཟྱིན་ཡོད་དམ། 

༦༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་  ༣༢ ཡྱིག་ཕྲྤེང་ ༢༠ ནས། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་སློབ་མམ་
རུབ་ཐོག་ལ་དགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དང་བང་ཐང་ས་ཁུལ་ནང་བཅར་འདྱིའྱི་ལམ་ནས་མཆྱིན་
པའྱི་གན་ཚད་དཔད་ཞྱིབ་དང་།  གོ་རོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།  གསལ་བ་ལྟར་ད་སྐབས་ལག་
བསྟར་ཟྱིན་ཡོད་མྤེད་དང་།  ཡོད་ཚེ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་གཞན་པ་དང་བསྡུར་ཚེ་ལ་དགས་ས་གནས་ཀྱི་མཆྱིན་པའྱི་
གན་ཚད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་གནས་སྟངས་བཟང་ངན་ཇྱི་འད་ཆགས་འདུག་གམ། 

༧༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་  ༣༧ ཡྱིག་ཕྲྤེང་ ༡༠ ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་གངས་  
༢༡༥ ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཧྱིན་སོར་  ༤,༡༨༢,༧༧༤ ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་འདུག་པས་
འདྱིའྱི་ཁོངས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་བགྤེས་ཡོལ་བ་རྣམས་ཚུད་ཡོད་མྤེད་དང་། ཡོད་ཚེ་མ་འོངས་པར་དྤེ་ལུགས་
གསལ་འགོད་དགོས་རྒྱུ། རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྨན་དོད་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་ཡར་ཕུལ་བའྱི་གངས་ཚད་ཇྱི་ཙམ་
ཡྱིན་ནམ། 
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༨༽ འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་བཀོད་གནང་མྱི་འདུག་ཀང། རྩྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༣༌༌༌༡༤  ལོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་སྐབས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་  ༤ པའྱི་ནང་
ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་འབོར་ཞྱིབ་འཇུག་ཆྤེད་སོར་  ༡༥,༠༠༠,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཡོད་པ་
དང་། དྤེ་རྤེས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དྤེ་དང་འབྲྤེལ་ཆགས་སོར་  ༡,༥༠༠,༠༠༠ བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་
བསྩལ་ཡོད་པ་ལྟར།  ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་འོག་ནས་སྨན་ཞབས་དང་བངས་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་
དང་། དྤེ་དག་སྨན་ཁང་གང་ནས་ཡྱིན་པ་དང་མྱི་སུ་ཡྱིན་པ།  ད་སྐབས་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་སྨན་
ཞབས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ།  རྩ་དགོངས་ཞུས་རྤེས་སྨན་ཞབས་མྤེད་པ་ཆགས་པའྱི་ས་གནས་གངས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་
དང་། དྤེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁྤེན་
རོགས་ཆྤེད་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བདུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༥༩ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་ གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་
ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ  ༢༠༡༣་་་༡༤  ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་།  སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣་་་༡༤  ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་
པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༧ པའྱི་ག་པ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཡོད་པ་ཁག་ལ་ལན་འདྤེབས་གནང་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཁག་ལ་དཔད་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས ། དྱི་བ་ཁག་ལ་
ལན་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་མ་འོངས་པར་གནས་རྒྱུ འི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་
བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པའྱི་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མམ་ཞུགས་ལ་རག་ལུས་པ་ཞྱིག་པ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གདྤེང་ཚོད་
ཡོད་པའྱི་ཆ་རྤེན་གཙོ་བོ་དྤེ་གསུམ་ཙམ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དང་པོ་དྤེར་བོད་མྱིའི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ལས་བྤེད་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་ལས་བྤེད་རྤེད ། དབུས་ལས་བྤེད་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་དྤེ འི་ཐོག་
ལ་ལས་གཞྱི་ས་གནས་ཁག་ཚང་མར་མ་གོ་མ་ཐོས་པར་ཁབ་བསགས་མུ་མཐུད་ནས་ཁབ་བསགས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བྤེད་རྒྱུ་
དང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་མུ་མཐུད་ནས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་དང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེར་
ལས་གཞྱི་དྤེ་བང་སྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་མྱི་
མང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་མམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་མང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུམ་པ་དྤེ་སྨན་
བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
འགྱུར་བཅོས་ཕྲན་བུ་གཏྕོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་དག་གསུམ་གྱི་ཆ་རྤེན་གསུམ་དྤེ་བསྒྲུབ་
པའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་མུ་མཐུད་ནས་ལག་ བསར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཚོགས་ཞུགས་ཁོངས་ཀྱི་ལོ་སྔོན་མའྱི་ནང་ནས་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་མཁན་  ༡༣༢༣ 
བྱུང་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་ ༥༠༠ དྤེ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བསོད་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་དང་བངས་ཀི་རྒྱ་
གར་དམག་མྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ྤེན་སྲུང་གྱི་སྨན་ཡོད་ པ་རྤེད། མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཐོག་ནས་མྱི་གངས་
༥༠༠ ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག དྤེ་གའྱི་ཕུད་པའྱི་ཐོག་ནས་ ༨༢༣ དྤེ་སྔོན་གྱི་ལོ་ནས་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གྱིས་པའྱི་ལན་དྤེ་དགོས་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་མ་བཀོད་པ་ཡང་ན་གངས་ཐོ་ཁ་གསལ་མྤེད་པ་
མྱིན་པའྱི་མ་འོངས་པར་གངས་ཀ་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་བཀོད་ཆོག་པ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ང་ཚོའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་
ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་ཞུས་ན ། ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཆྤེ་འ བིང་དགུ་ནས་སླྤེབས་པའྱི་གན་ནད་རྤེག་དུག་ བརག་དཔད་བས་པ་
གངས་ ༡༣༦༨ བྱུང་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་གན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ནད་གཞྱི་ཐོན་པ་བཅུ་གྱིས་བྱུང་འདུག དྱི་བ་གསུམ་པའྱི་
ལན་དྤེ་ལྡྤེ་ལྡུན་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་
ནས། དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོའྱི ་ཁྱད་ལས་པ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ བའྱི་ཐོག་ནས་སའྱི་འོག་ཏུ་ཆུ་ཡོད་པ་དྤེ་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེར་བརྤེན ་རྤེས་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་ཕ་གྱིར་ཆུའྱི་མཐུན་རྤེན་སྦྱར་
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རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཞྱི་པའྱི་ལན་ལ་གད་པ་གྱིས་ལ་རྤེས་ྱིན་པའྱི་གུང་གསྤེང་ཕུད་པའྱི་ྱིན་ལྟར་
གཙང་བཟོའ་ིལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ས་ཆ་འཆར་འགོད་ཡོད། ཁོར་ཡུག་གཙང་ར་ཆྤེད་རྒྱུན་ཆད་མྤེད་པར ། གངས་
སྱིད་མདུན་ཐང་དུ་གད་སྙྱིགས་འོར་འདྤེན་སྣུམ་འཁོར་མཐུན་རྤེན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། འོན་ཀང་སྐབས་རྤེ་སྣུམ་འཁོར་
ྱི་མ་རྤེ་ཟུང་སོན་ཤོར་སྐབས་བསམ་ཤྤེས་མྤེད་པའྱི་གང་ཟག་ཁག་ཅྱིག་ནས་གད་སྙྱིགས་གང་སར་སྤུངས་གསོག་བས་པ་དྤེ་
འད་ཡོང་འདུག་ན། འདྱི་ནས་ཁོར་ཡུག་གཙང་ར་ཆྤེད་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་ལྔ་པའྱི་ལན་དུ། ད་སྐབས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་མྱི་གནས་ཡུལ་གཞན་ལ་དྤེའྱི་རྱིགས་བརག་
དཔད་བས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲུག་པའྱི་ལན་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ པའྱི་ ༥ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཚེས་ ༢༡ བར་
ལ་དགས་སོ་ནམ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དང་བང་ཐང་ས་ཁུལ་ནང་མང་ཚོགས་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་འགོག་སྤེལ་ཞུས་ཐོག་
བཅའ་འདྱིའྱི་ལམ་ནས་མྱི་གངས་ ༣༢༦ ཙམ་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དཔད་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཕོགས་སྱིག་
བྤེད་མུས་ཡྱིན། བདུན་པའྱི་ལན་དུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་གངས་  ༢༡༥ ཁོངས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
དང་བགྤེས་ཡོལ་བ་རྣམས་ཚུད་ཡོད། མ་འོངས་དྤེ་ལྟར་འགོད་འཐུས་ཞུ།  རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྨན་དོད་བརྒྱ་ཆ་  ༢ འབུལ་འབབ་
ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༢,༡༢༥,༥༦༢ བྱུང་ཡོད། 
 དྱི་བ་བརྒྱད་པ་དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་ཁག་དྲུག་ཙམ་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་དག་ཚང་མ་རྤེ་རྤེ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འད་
ཆགས་བསྡད་འདུག དྱི་བ་དང་པོ་དྤེའྱི་སྨན་ཁང་ཁག་ ༡༨ ནས་དང་བངས་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་དང་གུན་གསབ་ལྤེན་མཁན་
སྨན་ཞབས་འཕྲོད་ལས་པ་གངས་ ༢༦ བྱུང་འདུག  སྨན་ཁང་ཁག་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་། བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་།  མོན་གྷོ་ཉ། ཅོན་
ཏ་ར། ཀོ་ལྱི་གྷལ། རོར་གྱིང་། ཀ་སྦུག ལ་དགས། མ་ནཱ་ལྱི། ཨྕོ་རྱི་ས། སྤུར་ཝ་ལ། ར་ཝང་ལ། སྱིམ་ལ། བསུ་ན་མདའ། བཀྲ་
ཤྱིས་ལོངས། ཌོ་ལན་ཇྱི། ཝ་ར་ཎ་སྱི་དང་། རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏྤེ་གུན་གསབ་བཞྤེས་མཁན་གྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ། རིན་ཆྤེན་ལྷ་
མོ། ནོར་བུ་སོལ་མ། ཟླ་བ་མཚམས་གཅོད། སྐལ་བཟང་ཆོས་སོན།  བསྟན་འཛིན་ལྷག་པ།  ཇ ོལ་སབ། ཚེ་རྱིང་གཡང་མཚོ།  
བསོད་ནམས་མཚོ་མོ། དཀོན་མཆོག་སྙན་གགས།  ཚེ་རྱིང་སྱིད་མ།  ཚེ་དབང་ལྷུན་གྲུབ། ཚེ་རྱིང་སོལ་མ།  བཀྲ་ཤྱིས་མཚོ་
མོ། བསོད་ནམས་གཡང་ཅན། འཕྲྱིན་ལས་དཔལ་མོ། ཚེ་རྱིང་ཆོས་འཛོམས། གཡང་ཅན་སོལ་དཀར། པདྨ་ཆོས་འཛོམས།  
ཚེ་བརན་སོལ་དཀར། དོན་གྲུབ་ལྤེགས་ཚོགས།  བཀྲ་ཤྱིས་ལྷ་མོ།  བདྤེ་ཆྤེན་དཔལ་མོ།  སོལ་མ་ཚེ་རྱིང།  ཀུན་དགའ་ཆོས་
འཛོམས། བསོད་ནམས་བདྤེ་སྱིད། པ་སངས་སོལ་མ། དྤེ་དག་རྤེད་འདུག 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་ཁང་ཁག་ ༣༧ གྱི་ནང་ལ་སྨན་ཞབས་དང་འཕྲུལ་ལས་པ་གངས་ ༩༧ ཆགས་ཡོད། སྨན་
ཁང་དྤེ་དག་ནྱི། མོན་གྷྕོ་སྨན་ཁང་ནང་ལ་སྨན་ཞབས་དང་འཕྲུལ་ལས་པ་གངས་  ༩ ཡོད། སེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་དང་
ལགས་པོ་རྱི་མམ་དུ་བསྡོམས་པའྱི་  ༡༠ ཡོད། ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ ༦ ཧོན་སུར་ལ་ ༥ བདྤེ་སྱིད་གྱིང་ལ་  ༦ མན་སར་ལ་ ༣ 
ཨྕོ་རྱི་སར་ ༥ ལ་དགས་ལ་ ༦ སྦན་རྡ་རར་ ༢ ལྡྱི་ལྱིར་ ༣ སྦྱིར་དང་ཅོན་ཏ་རར་ ༤ མྤེའོར་ ༤ ཏྱི་ཛུར་ ༣ ཀྲུ་ཀྲྱིང་ལ་ ༢ 
བསྟན་འཛིན་སང་ལ་ ༢ ར་ཝང་ལ་དང་སང་ཏོག་ལ་ ༡ ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་དང་སན་དྷ་ར། མྤེའྕོ། དྷོ་བྷྱི་བཅས་ལ་ ༡ སྤུར་ཝ་ལ་ལ་ 
༡ སོན་ཉ་དང་མཚོ་པདྨ་ལ་ ༡ ཌལ་ཧོར་ལ་ ༡ སོན་ཉ་ཆོལ་གསུམ་ལ་ ༡ ས་ཉོན་དང་ཀུམ་རའོ་ལ་  ༡ བཀྲ་ཤྱིས་ལོངས་ལ་  
༡ ཁྤེ་ར་དང་ལ་ཁན་ཝ་ལར་ ༡ བསུ་ན་མདའ་ལ་ ༡ ཤྱི་རྱི་ན་གྷར་ ༡ དོན་གྲུབ་གྱིང་དང་རོར་གྱིང་སྨན་ཁང་གྱིས་ལ་  ༡ དྤེ་
ནས་བལ་ཡུལ་དུ་སྨན་ཁང་ཁག་  ༡༢ ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་ཏུ་སྨན་ཞབས་  ༡༤ ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོན་བསྡོམས་  ༩༧ དང་། 
བལ་ཡུལ་བཅས་ཁོན་བསྡོམས་སྨན་ཁང་ ༤༩ ཆགས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏྤེ་སྨན་པ་མྤེད་པ་ཆགས་པའྱི་
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ས་གནས་གངས་གསུམ་ཆགས་འདུག  དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རྤེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་འདུག་པས ། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ནས་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་ལྟ་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་བགོ་གྤེང་མགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན།  གོ་སྐབས་བཞྤེས་
མཁན་ཡོད་ན་ཕག་བརངས་རོགས་གནང་། སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བརངས་གནང་ བ་རྤེད་པས། ད་ལྟ་ཚོགས་
གཙོ་མཐོང་བར་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  སྱི་འཐུས་སྨན་པ་
མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།  སྱི་འཐུས་བུ་
མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། དྤེ་ཙམ་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཕག་རོང་མཁན་ཡོད་ན་རྱིམ་པས་ བརང་རོགས་གནང།  ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་
གཙོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སྐར་མ་བཅུ་ལས་མྱི་བརྒལ་བ་ཞྱིག བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྐར་མ་ལྔའྱི་ནང་ལ་གསུངས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པོ་འདུག སྐར་མ་བཅུ་ལས་བརྒལ་བ་ཡྱིན་ན་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།  དྤེ་རང་ལ་མར་བཞུགས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་རྩ་བའྱི་ལས་བསྡོམས་འགོ་བརོད་  ༢༥ བས་པའྱི་
ལས་དོན་ཡག་ཐག་གཅོད་བས་ཏྤེ་གསལ་པོ་བས་ནས་འཁོད་བསྡད་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་གྱིས་ཙམ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་སྨན་ཁང་ནང་ལ་སྨན་ཞབས་པ་ཐོ་བཀོད་གནང་བའྱི་གངས་ཚད་  ༢༦ བས་ནས་ ༩༧ ཡོད་པ་
ཞྱིག་གསུངས་གནང་འདུག  ༡༢༣ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་རང་སྨན་ཞབས་པ་རང་  ༩༧།༢༦ འགོད་ཐོ་
གནང་བ་དྤེས་ག་ཚོད་ཙམ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡོད་ པ་རྤེད། འགོད་ཐོ་བས་པ་ནས་  ༡༢༣ ནས་ ༢༦ བར་མ་གཏོགས་འགོད་ཐོ་
བྱུང་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་སྱིར་བཏང་གྱི་ལས་ཀའྱི་ལས་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མྱི་འདུག  སོ་སོའ་ིཐོག་ནས ་
བས་ཙང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་དོ་ཕོག་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་དོ་ཕོག་
འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རྒན་རབས་པ་ཚོ་ལ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ཡྱིན་ན ། རྒན་རབས་པ་ཚོ་ལ་མཐུན་
རྤེན་སྦྱར་བ་དྤེ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒན་
རབས་པ་ཚོ་ལ་ལས་འཆར་ག་རྤེ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་ལ་མཇལ་མ་སོང་།  དྤེ་ཚོ་ཡང་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་མང་པོ་ ཞིག་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ང་ཚོ་
འགོ་སའྱི་ས་ཁུལ་ནང་ལ་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་བས་ནས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དང་ཐོར་བསྡད་པའྱི་ས་ཆ་ཤ་སྟག་རྤེད། བས་ཙང་སྔོན་མ་བཀྲ་
ཤྱིས་ལོངས་ལ་ཡུལ་མྱི་དང་འཆམ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་རླབས་ཆྤེན་པོ་འདུག  སྔོན་མའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་སྨན་ཞབས་པ་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བར་ལམ་ངས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་གནང་
བ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་པས་ཞྤེས་བཀའ་
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བོན་གྱིས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྱིང་མ་ལངས་ཀ་མྤེད་རྤེད།  བཀྲ་ཤྱིས་ལོངས་ཀྱི་
ལས་དོན་དྤེ་ཡུལ་མྱིའྱི་མཐུན་སྱིལ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་གྱིས་ཀར་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་དུས ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་
མ་གཏོགས་སྦྱར་མྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་སྦྱར་གྱི་མྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་གཞན་ཕན་ལྷག་
པར་དུ་སྔོན་མ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་བས་ནས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་གསལ་བསགས་དྤེ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་བཏང་
གནང་ནས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་ཞབས་པ་མཁོ་བསྡུ་གནང་སྟངས་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མྱི་འདུག  གསལ་བསགས་ཡོངས་
ཁབ་ཅྱིག་ཕུལ། ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཕུལ་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྨན་ཁང་ཉུང་བ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཉུང་བ་ཡོད་ས་དྤེ་ནས་
དགོངས་པ་ཞུས་གནང་འདུག  དྤེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརབ་གསྱིག་ཧ་ཅང་ཞྱིག་ཐྤེབས་བསྡད་པ་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་འགོ་སའྱི་ཚང་མ་ལོགས་ལ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་འདུག ལར་ནས་མཚོ་པདྨ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་ཞབས་པའྱི་
ཕ་གྱིར་སྕོན་ཌ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ོབ་རྒྱུ་མྤེད་པར་ཛ་དག་བྱུང་ བ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཞྱིག་ོབ་ཀྱི་རྤེད།  སྔོན་མའྱི་འཛིན་སོང་
གྱི་མཐུན་རྤེན་ཆ་ཚང་གནང་བསྡད་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་མྱི་འདུག  ག་རྤེ་བས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་དགོས་རྒྱུ་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ཏོག་ཙམ་བཀའ་བཙན་དགས་
པས། ཐ་ན་དྲུང་ཆྤེ་ནས་བས་ཏྤེ་སྨན་ཞབས་པ་ཚང་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་མཁན་དྤེ་རྤེས་ལ་སྙྱིང་ནད་བཟོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡང་ཡོངས་གགས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ག་
རྤེ་བས་ནས་ཞྤེ་ན། ངྤེས་ཞྱིབ་མྕོར་དཔད་ཞྱིབ་ཅྤེས་པ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་
ཚོ་དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་
གནས་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་ལ་ལན་འདྤེབས་མ་གནང་སྔོན་ལ་དྤེ་སྔོན་གྱི་སྐར་རགས་ཅན་
གྱི་དྱི་བ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་ལན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད། དྤེ་ལན་འདྤེབས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ དམ། (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  གསུང་རོགས་གནང། ) སྱིར་བཏང་ནས་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
བསར་དུ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་རང་ནས་ལ་དགས་བང་ཐང་ལ་ཆུ་སོམ་གྱི་གསར་བཟོས་
ག་ཚོད་བས་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ལ་བབས་མྱི་འདུག་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། རྤེས་ལ་མར་བབས་ནས་ཚེས་གངས་
ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་གསུངས་སོང།  ཚེས་གངས་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད།  བསར་དུ་གཅྱིག་
ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། ཚེས་གངས་དྤེ་བང་ཐང་ཁག་སུམ་རོ་དང་སམ་མྤེད་ལ་ལག་ འཐྤེན་ཆུ་སོམ་གྱིས་གྱིས་བཙུགས་འདུག  
བཀག་གཞུང་དང་ཅུ་མོར་དང་གོ་ཡུལ་དྤེ་དག་ལ་རྤེ་རྤེ་ཁོན་ཆུ་སོམ་ལག་ འཐྤེན་བདུན་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས ། དྤེ་རྣམས་
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བཙུགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ལ་རྤེད་འདུག ས་གནས་ས་
ཐོག་ལ་བབས་ཡོད། བབས་པ་མ་ཟད་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་མྱི་བས་པ་དང་དབུ་སྐོར་རིགས་རྩ་བ་
ྱིད་ནས་གནང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ་དགོངས་ སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ སྐར་
རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། ཆུ་སོམ་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་འགོ་འཁྱིད་ཞུས་
པ་དྤེ་ྱིན་གཅྱིག་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་འདུག དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་དྤེ་ཕྤེབས་སོང་།  ལ་དགས་ས་གནས་ལ་མོས་རྫས་ངན་གོམས་
དང་འབྲྤེལ་བའྱི་གོ་རོགས་ཁབ་བསགས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་ནང་གསལ་ བ་བཞྱིན་འཛམ་
གྱིང་མོས་རས་ངན་གྕོམས་ྱིན་མོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ཚེས་ ༢༦ ྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་མོས་རས་ངན་
གོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁབ་བསགས་བ ས་དང་བྤེད་མུས་བཞྱིན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ པ་རྤེད། ལ་དགས་ས་གནས་ནས་ད་ལྟའྱི་
ཆར་མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་དང་ཕྱི་བཅོས་ལམ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ Rehab 
Centre ཡྱི་མཐུན་རྤེན་ཞན་པ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དྱི་བ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་སྱི་ འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དྱི་བ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཧོ ན་སུར་
གཞྱིས་ཆགས་ལ་དགོན་སྡྤེ་ཁག་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་དང་རོང་དཀར་ཆྕོས་སེ་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་སློབ་གསོ་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པ་
འདུག་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་མ་གྱིར་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁབ་ ཁྕོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཞྱིག་
ཡོད་བསྡད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིར་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ཁབ་བསགས་མྱི་མང་དང་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར། སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུ ས་ཤིག་ཆགས་འདུག  དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་
བཅར་བ་བྱུང་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་གྱིར་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་
འཕྲོད་བསྟྤེན་དམྱིགས་བསལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་སུ་སློབ་གྤེར་མང་པོ་གནང་དགོས་སྟབས ། དྤེའྱི་རྤེན་གྱི ས་
མཚམས་མཚམས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག  ས་གནས་ཁག་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་ འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསེན་སྡྤེ་ཚན་གྱི་འགན་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ལས་བྤེད་ཚོ་རྤེད ། ས་གནས་
ཚང་མ་ལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་བཞྱིན་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ཡོངས་ཁབ་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་གོ་རོགས་ཁབ་
བསགས་བརོད་གཞྱི་འད་མྱིན་ཐོག་ལ་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་དང་དོགས་འདྱི་དང་དགོངས་འཆར་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང།  
དང་པོ་དྤེར་སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་ཉུང་དུ་བཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་བསླྤེབ་སྟངས་གང་འད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། བོད་
མྱིའི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཞན་པོ་ཡོད་པ་དང་ ། དྤེ་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཡོངས་ལ་ ནད་པ་ག་ཚོད་སླྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་མྤེད། ཕག་ལས་ཅི་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀི་གངས་ཀ་དྤེ་ག་ལ་གང་ཙམ་སླྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་
གཞྱི་བཞག་ནས་ལས་ འབྕོར ་དང་གང་ཅིའི ་ཐོག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ལས་བྤེད་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཉུང་དུ་ག ཏྕོང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་རྤེད།  འཆར་གཞྱི་དྤེ་གཏན་ལ་འབྤེབས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་ལྷྕོ་ཕོགས་
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སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་རྤེད། ཁ་ཐོར་ཁག་ལའང་སྨན་ཁང་ཁག་ཅྱིག་དང་སྨན་ཁང་གཞན་ཆུང་ཆུང་མམ་དུ་ཡོད་པར་བརྤེན ། ལས་
འབྕོར ་གི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ས་གནས་ཕྤེབས་ས་ ཁག་ལ་གངས་ཀ་ལོ་འཁོར་འཕྲོད་བསྟྤེན་
གངས་ཐོ་ནང་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ལོ་གཅྱིག་ལ་ནད་པ་དྤེ་ཁོན་བསྡོམས་ྱིན་མ་རྤེ་རྤེ་ལ་རྩྱིས་ བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན ། གཅྱིག་
གྱིས་གསུམ་དྤེ་འད་སླྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་བྤེད་གཅྱིག་བཞག་ནས་
སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཆུང་ཚང་མ་ལ་ལས་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་བྤེད་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ བཀའ་འཁྕོལ་ཞུས་ནས། 
མཐའ་མ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྔྕོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ས་ཡ་  ༡༥ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རྤེད།  ས་ཡ་ ༡༥ བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་  ༧༤ ལྷག་ཙམ་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་གུན་ གསབ་ཕུལ་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་
འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གུན་གསབ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞུས་ནས་མར་གསལ་བསགས་ བཏང་དགོས་པའྱི ་གནས་སྟངས་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་ཁང་ལས་བྤེད་དྤེ་རྣམས་ཉུང་དུ་བཏང་ནས ་ས་གནས ་ལ་དྤེ་
འདའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྕོ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་
ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ལྟ་ས་གནས་ཁག་ཕྤེབས་ས་དྤེ ར་ྤེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྨན་ཞབས་རྒན་པ་ཞྱིག་བསྐོ་ གཞག་བས་ནས་
ས་གནས་ཀུ་ལུ་དང་མ་ན་ལྱི། Dhobi་ དང་ 15mile དྤེ་གའྱི་ས་གནས་བཞྱི་ནས་གཙོ་བོ་ནད་པ་མང་ཤོས་དྤེ་  Dhobi ་
རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་  Dhobi ་རང་ལ་སྨན་ཁང་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་ཞབས་དྤེ ། ཕ་གྱི་རང་ལ་གཏན་
འཇགས་བཞུགས་པ་དང་ལྷན་དུ་ས་གནས་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་ནད་པ་གཟྱིགས་དང་གཟྱིགས་བཞྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
གཅྱིག་གསལ་བཤད་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒས་འཁོགས་ལ་
ལྟ་སོང་དང་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ནང་ཞྱིན་
མས་ཐག་ལོ་གཞོན་ནད་མནར་དང་རྒས་སྦྱོང་མགོན་མྤེད་དྤེ་དག་ལ་སྨན་རྱིན་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠༠ ཆག་ཡང་གནང་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དུས་རྒྱུན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ Operation བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་ལ་ཕྱིན་
ནས་སྨན་བཅོས་བྤེད ། ཡྱིན་ནའང་ནར་གཏོང་བཏང་དང་གཏྕོང་མུས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མ་ཐག་
ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་དྤེ་དག་ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་ལ་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱི་སྨན་རྱིན་དྤེ་དག་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན ། 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དང་ ༢༠ ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་
ཁྕོངས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ ༥༨ ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གའྱི་སྨན་ཁང་ཁག་ཚང་མ་ལ་རྒས་འཁོགས་ལོ་  
༦༥ ཡན་ཆད་ལ་སྨན་རྱིན་ཆག་ཡང་ ཅིག་ཐོབ་དང་འཐོབ་མུས་རྤེད། མ་ཐག་རྒས་གཅྕོང ་མགོན་མྤེད་དྤེ་དག་ལ་བརྒྱ་ཆ་  
༡༠༠ ནར་གཏོང་ཡོད་དང་ཡོད་མུས་ཅྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མ་འོངས་པ་ལ་ཏན་ཏན་རྒས་འཁོག ས་དྤེ་དག་ལ་འཕྲོད་
བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་འདུག་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་ པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གསུམ་པ་དྤེར་ད་ལྟ་བཀྲ་
ཤྱིས་ལོངས་ཀྱི་གྕོང་དུ་ང་ཚོ་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཆུང་ཁག་དྤེ་
དག་ནང་ལ་ནད་པའྱི་གངས་འབོར་རམ་ལས་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་
བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་ཀྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་བཞག་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་ལོངས་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་
ཁྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་སྨན་ཞབས་ཤྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་འབྲྤེལ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་ལྟ་སོང་ཆ་ཚང་
བ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མྤེད་ན ། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མཚོ་པདྨ་དང་སོན་ཉ་གཞྱིས་ཆགས་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མཚོ་པདྨ་དང་སོན་ཉ་གཞྱིས་ཆགས་གྱིས་དྤེ་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཐག་རྱིང་ཐུང་གྱི་ཆ་ནས་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་
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ན་བར་ཐག་གང་ཙམ་རྱིང་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་དྤེ་གྱིས་ལ་འཕྲོད་ལས་པ་གཅྱིག་ལྕོགས་དྤེ་འད་བཞག་ཡོད།  
དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་ཛ་དག་དྤེ་འད་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་སྔོན་མ་ང་
ཚོ་སྕོན་ཉ་དང་མཚོ་པདྨ་གྱིས་ཀ་ལ་སྨན་ཞབས་འཕྲོད་ལས་པ་རྤེ་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་རྤེད། 
སྱིར་བཏང་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། བོད་མྱི་མང་ཆྤེ་བ་ཕྱི་ལོག་ཏུ་སུད་ཀྲར་འཚོང་བརྒྱབས་པར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག སྱི་ཡོངས་ནས་ས་གནས་རང་ལ་མྱི་འབོར་མང་པྕོ་མྤེད་པ་དང་། མྱི་འབོར་མང་པྕོ་མྤེད་པར་བརྤེན་
རང་བཞྱིན་གྱི་ནད་པ་གངས་འབོར་ཉུང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་ཀ་ཉུང་ཉུང་བས ། ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་
འཕྲོད་ལས་པ་དྤེ་དག་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་བྤེད་མྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་གཞན་དག་དྤེ་འད་གནང་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ལོགས་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས ། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་
གཞྱི་གང་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དྤེ་སོ་སོ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་དྱི་བ་ཡྱིན་ནམ་དོགས་འདྱི་ཡྱིན་ནམ་ཁ་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ནང་ལས་ཀ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་མཚམས་མཚམས་ཕར་ཚུར་རྱིང་ཐུང་
དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་ནས་ལས་ཀ་དྤེ་དག་ལ་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་ལ་འཐུས་ཤོར་མ་འགོ་རྒྱུའྱི་གང་
ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་བར་སྐབས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་གྤེང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རང་ྱིད་
ཀྱིས་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའྱི་ྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་མ་གཏོགས་ཤྤེས་མ་སོང།  དྤེ་ཚབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་
ནས། དྤེར་དངོས་གནས་བས་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་གྱི་གོས་འཆར་འདོན་དགོས་པ་རྤེད་སྙམ་པ་བྱུང་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དྤེ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས།  སྐད་
ཆ་ཡག་པོ་མྱིན་པ་ཞྱིག་ཆྤེན་པོ་བཟོས་དུས།  དྤེ་ཡག་པོ་མྤེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་ནས་ འཆར་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་བས་ནས་ད་ལྟའྱི་
ལས་བསྡོམས་བར་དུ་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོས་མ་མཁྤེན་པ་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། མཁྤེན་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་ པ་རྤེད། ང་རང་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་ཡང་།  གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་གོ་བ་རྤེད།  དོན་
གནད་སྙྱིང་པོ་དྤེ་སེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་ཁང་གསར་སྨན་ཁང་ལ་ལབ་གྤེང་བྱུང་བ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཁ་སང་སྔོན་མའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད།  ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་  ༤ པའྱི་ནང་ལ་
རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་ནས་དྤེའི་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་དྲུང་ཆྤེ།  དྲུང་འཕར། ཟུང་
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དྲུང་གསུམ་དང་།  མ་གྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྱིང་ལུགས་བདྤེ་གྱིས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་བཅས་དྤེའྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས།  ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཕུལ་ནས་ཟླ་བ་ གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་འགོ་གྱི་ཡོད་ཀང་ ། སྙན་
ཐོའ་ིསྐོར་ལ་ཕག་བསྟར་གང་ཡང་མ་གནང་བར་བཞུགས།  ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་ཕག་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། མང་ཚོགས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག  གང་མགོགས་མགོགས་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
འདུག དན་སྐུལ་ཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་མ་གནང་བ་དང་། དྤེའྱི་དབར་ལ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་འཕྲོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་མར་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༡༨ འཁོད་པའྱི་ཕག་བྲྱིས་
ཤྱིག་ཕུལ་འདུག  དྤེའྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་རྒྱ་གར་དང་
འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚོང་པ་ཞྱིག་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོས་པའྱི་སྐོར་ཞྱིག་འདུག   དྤེ་ཁོ་ཚོ་
ཚོགས་ཆུང་རང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་འདུག  ཡྱིག་ཆ་དྤེ་རྒྱ་གར་བ་ཚོང་པ་དྤེས་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕག་བྲྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་འདུག  ངའྱི་སར་ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་།  
ང་ལ་སྡྱིགས་ར་བསྐུལ་སོང་། Police སྐུ་སྲུང་བ་མམ་དུ་འཁྱིད་ནས་སླྤེབས་ནས་ང་ལ་སྡྱིག ས་ར་བསྐུལ་ནས།  ང་ལ་ཡྱིག་
ཆ་རྫུན་མ་བཟོ་རུ་བཅུག་བྱུང་ཞྤེས་མྱི་དྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡྱི་གྤེ་བྲྱིས་འདུག   དྤེའྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ངས་མཐོང་བྱུང།  
ངས་དྤེར་གཞྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་དང་བདྤེན་པ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག གཅྱིག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་རང་གྱིས་ཕག་བྲྱིས་ཕུལ་བའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་དང་བཅས་པ་ཕུལ་གནང་འདུག དྤེ་མྱིན་པའྱི་ཚོང་པ་
དྤེ་དང་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཞལ་པར་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་ས་འཇུག་འཁོར་ཐག་ཡོད་བཟོ་འདུག  དྤེ་ཚོ་
ངས་གོ་མ་སོང་། དྤེ་ཚོ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཕག་བྲྱིས་དྤེའྱི་ནང་ལ་འདུག གང་ལྟར་ངས་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་མཐོང་སོང་། དྤེ་མཐོང་ནས་དྤེ་
དང་འབྲྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་།  དྤེ་འདའྱི་གནང་བ་དྤེ་དངོས་འབྲྤེལ་རྤེད་འདུག  བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་  ༨ 
ཚེས་ ༡༨ ལ་དྤེ་མཁྤེན་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་གནས་བས་ན་དྤེ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག  Scandal རྤེད། ཧ་
ཅང་གྱི་ཚབས་ཆྤེན་པོ་ཞབས་འདྤེན་དང་ཞབས་སྦྱོར་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བཀའ་བོན་ཞྱིག་དང་།  ལྷག་
པར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན ། སྐུ་སྲུང་བ་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཁྱིམས་སྲུང་སོབ་བྤེད་མཁན་རྤེད།  ཁྱིམས་
འགལ་བ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོས་ནས་མྱི་ལ་སྡྱིག ས་ར་སྐུལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྐུ་སྲུང་བ་མམ་དུ་འཁྱིད་ནས་ཕྤེབས་པ་ཧ་
ཅང་གྱི་ཚབས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་རྒྱ་གར་འབྲྤེལ་ཡོད་ཀྱིས་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་མ་ཐག་ཏུ་བཙོན་ཁང་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་ལས་
ཀ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སྐུ་སྲུང་བ་བྤེད་སོད་ལོག་པར་བཏང་བ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་ཟུར་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་འད་བས་ནའང་ང་ཚོས་གྤེང་སློང་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོ་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་
རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའྱི་མྱི་རྤེད།  དང་བདྤེན་དང་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མྤེད་དང་འཇྱིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་དྤེ་
འད་བྤེད་ཀྱི་མྱིན་ཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཀའ་བོན་ཚོའྱི་དྤེ་ནང་ལའང་དམ་བཅའ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་མ་གཏོགས་འཇྱིགས་
ཞུམ་ཆགས་སྡང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ཚང་མར་གཅྱིག་གྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། དང་བདྤེན་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མྤེད་ཀྱི་སོ་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་
ཀྱི་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་ལས་ཀ་དྤེ་ངས་ཚབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་ངོ་ཚ་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་
ག་ཚོད་ཀྱི་ཉུང་བ་ཡོད་ན་ཡག་པ་ཡོད་ པ་རྤེད། ང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྤེམས་འཁུ ར་དྤེ་བྤེད་མཁན་ཡྱིན།  ཚང་མས་མཁྤེན་
ཡོད་དུས། ད་དུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་དུས ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་།  ད་དུང་ཚོགས་
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ཆུང་གཞན་དག་ཅྱིག་ཀང་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་ངས་གོ་བྱུང། ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་གོ་མ་སོང་། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་
ཡང་དྲུང་ཆྤེ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཚོགས་ཆུང་སྔོན་མའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་ག་
རྤེ་ཡྱིན་ནའང་།  བཀའ་བོན་ཁོ་རང་གྱིས་བརྩྱི་མྤེད་དུ་བཏང་བ་རྤེད།  ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གཞན་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་བོན་གྱི་རོག་ག་གསར་པ་དྤེ་ཡང་ཐོན་བསྡད་ཡོད་ པ་རྤེད། དྲུང་ཆྤེའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་བོན་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། གནས་རྱིམ་གྱི་ཆ་ནས་དྤེ་དང་བདྤེན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད།  ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྐད་
ཆ་མང་པོ་མ་དགོས་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གནང་། ངས་བལྟས་ན་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཡོད་ པ་རྤེད། 
རྒྱུན་ལས་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ད་དུང་སང་ྱིན་ྱིན་མ་གཅྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས།  
གོས་ཚོགས་རང་ལ་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་ཆ་ཚང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ བ་ཡྱིན་
ན། སྐད་ཆ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་འཇམ་ནས་མང་པོ་བཤད་དགོས་པ་མ་རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་ བེད་ཀི ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་མྱིན་ན་སྐད་ཆ་འད་མྱིན་ལང ས་སྱིད་ཀྱི་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་དང་བདྤེན་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་
ཡྱིན་ཟྤེར་དུས ། མང་ཚོགས་ནང་ནས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།  ལས་བྤེད་ནང་ནས་ཚང་མས་ཧ་ལམ་མཁྤེན་བསྡད་ཡོད་ པ་རྤེད། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་གང་ཡང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག  གོས་ཚོགས་ཚོགས་ནས་ཧ་ལམ་གོལ་གབས་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཀང་ ། ད་
དུང་སྐད་གང་ཡང་སླྤེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཁོ་ཚོ་དང་པོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ ལ་འགྤེབས་
རྤེས་བྤེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱིར་བཏང་ཕག་སྦྲེལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་
རྤེས་ལ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་དུས ། 
སྙན་སྤེང་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམ ས་བྱུང་། ད་ལྟ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསན་པ་དྤེ་རང་རྤེད།  
བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཚུགས་གནང་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ད་ལྟ་ལས་དོན་འགོ་མུས་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་
ཕྲ་སྱིར་བཏང་འགོ་སངས་ཀི ་ཆ་ནས་གནད་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན་འགོ་བའྱི་སྐབས ། རྒྱས་
བཤད་དང་གྤེང་སློང་མང་པོ་མྱི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་སྙན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ལས་དོན་འགོ་མུས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། ཚོགས་གཙོ་གྱིས་དང་བཀའ་ཤག་གོས་བསྡུར་བས་ནས་སང་ྱིན་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་འགྱུར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་
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རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གྱིས་དང་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་། གནད་དོན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གྤེང་སློང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིག་ཆ་ད་ལྟ་དྤེ་ནས་སྙན་
སོན་གནང་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་མཇལ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབྲྤེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ། ས་གནས་རང་གྱི་
ཐོག་ནས་འབྲྤེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་རྤེད།  གཞན་པ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱུན་ལས་རང་ལ་ཡྱི་གྤེ་ འབྕོར་མ་སོང་། གནད་དོན་དྤེ་འད་ཞྱིག་
ཆགས་འདུག དྤེར་ཁྤེད་རང་ཚོས་བལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག  གཅྱིག་བས་གྱིས་བས་ཟྤེར་བ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཐད་ཀར་ཡྱིག་ཐོག་
ནས་འབྲྤེལ་བ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་བྱུང་མྤེད་པར་བརྤེན ། རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོས་བསྡུར་བྤེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞུ་གྱི་ཡོད། རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་ཞུ་མ་འབོར་བའྱི་རྤེན་གྱིས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཧ་གོ་བཞྱིན་དུ་ཁ་བཙུམས་ནས་
བསྡད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། དྤེ་འད་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སྱི་འཐུས་སྤེར་ཞྱིག་
གྱིས་གནད་དོན་དྤེ་རང་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྱི་བ་གྱིས་རྤེད ། དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་
གསར་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་ཡོད་ པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག  དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དྤེ་དངོས་གནས་
ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་གང་དུ་སླྤེབས་བསྡད་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་དང་།  དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་
བཀའ་བོན་མཆོག་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཐྱིམ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་འཕྲོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ལ་དྱི་བ་གཏྕོང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གྱིས་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུའང་
བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད།  དྱི་བ་སླྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ།  དྱི་བ་སླྤེབས་པ་དྤེ་ངས་ཏག་ཏག་དན་པ་ཡྱིན་ན ། ཕལ་ཆྤེར་ཚེས་  
༡༡/༡༢ ཞྱིག་ལ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྱི་བའྱི་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བདུན་ཕྲག་ གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བསླྤེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། ཚེས་ ༡༩ བར་དུ་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད།  བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་དྤེ་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག  སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འད་བྱུང་བ་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་ཐོག་མར་དྱི་བ་དྤེ་བཏང་བའྱི་སྐབས་ལ་བསམ་བོ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དང་།  ད་ལྟའང་
དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་གྤེང་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན།  ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་བཞྱིན་དུ་དྤེ་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུ ར་མ་
བས་པ་ཡྱིན་ན ། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཐོག་
མར་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་དྱི་བ་གཏོང་སྟངས་དྤེ་གང་འད་བས་བཏང་བ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་སྱིག་གཞྱིར་དྱི་བ་ག ཏྕོང་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་ཁ་
སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཚོགས་ཆུང་གང་ཞྱིག་གྱི་སྙན་
ཐོ་གོས་ཚོགས་སུ་མ་ཕུལ་གོང་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་དྱི་བ་འདྱི་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་བརོད་ཡོད་ པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་
གོ་བ་ག་རྤེ་ལྤེན་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཚོགས་ཆུང་གང་ཞྱིག་ཅྤེས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་
སླྤེབས་དང་མ་སླྤེབས་ཀྱི་འབྲྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པར་བརྤེན། དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེར་གོ་བ་ལྤེན་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་
དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་སླྤེབས་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་
གཅྱིག་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་སློང་བྱུང་བའྱི་རྤེས་སུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱི ས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་
ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་རྩྱི ས་མྤེད་དུ་བཏང་ནས་འཛིན་སོང་ལ་ཞུས།  དྤེའྱི་རྤེས་འབྲྤེལ་གྱི་
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གནས་ཚུལ་ད་གྱིན་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་འབྲྤེལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ནས།  བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ལྤེན་
གནང་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་འད་བས་ནས་བཙུགས་ཡོད་དུས།  ཚོགས་ཆུང་དྤེའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་གོས་ཚོགས་སུ་སླྤེབས་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་
ནས། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆ་རྤེན་དང་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་དྱི་བ་དྤེ་གཏྕོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་མའྱི་ཐག་གཅོད་བྤེད་
སྟངས་དྤེ་དྤེ་འད་བས་ནས་བཅད་པ་རྤེད།   ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཚོགས་མྱི་ལྔ་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་ཚོགས་གཙོ་
ཚོགས་གཞོན་དང་། ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་འབྲྤེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་དྤེ་རང་ཡང་ད་རྤེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ནང་ལ་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྱིང་ཁྤེད་རང་མ་ཕྤེབས་རོགས་གནང་།  དྤེ་རྱིང་ཁྤེད་རང་གྱི་དྱི་བ་དྤེ་དང་
འབྲྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གྱིས་དང་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི་བཞྱི་དྤེ་འཛོམས་ནས་ང་ཚོས་
དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ་རྤེད།  ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  ང་
ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་གལ་ཆྤེ་ བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་དོན་དང་འགལ་གྱི་མྱི་འདུག  དྱི་བ་དྤེ་གཏྕོང་ཆོག་གྱི་རྤེད་
ཅྤེས་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དྤེ་ཐག་ཆོད་པ་རྤེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཞུས་
པ་གཞྱི་བཟུང་བས་ནས་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དྤེ་ངོས་ལྤེན་གནང་བ་རྤེད། རྩ་བའྱི་ཐོག་མར་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་བཟོ་དགོས་
པ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ལས་དོན་ལ་དོ་ཕོག་མྱི་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྐོ་འཛུགས་བས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེའྱི་སྔོན་གྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་བསྐོ་
འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ལས་དོན་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་པར་
བལྟ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནས་ཚད་དྤེས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་དྱི་
བ་ངོ་མ་དྤེ་རྤེད། བཀའ་བོན་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་དྤེས་བཀའ་བོན་ལ་དྱི་བ་གཏྕོང་དགོས་པ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། ཚུགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ མཇུག་སྱིལ་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སྔོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ།  འཕྲོད་བསྟྤེན་དྲུང་ཆྤེ།  དྲུང་འཕར། ཟུང་དྲུང་། དྤེ་ནས་བྷྤེལ་ཀོབ་
ལུགས་བསམ་གྱིས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཡོད་པ། དྤེ་གྱིས་གནས་རྱིམ་གང་ཙམ་མཐོ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཚོགས་
ཆུང་ནང་ནས་གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་དྤེ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་
ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་བདམས་ཟྱིན་པར་བརྤེན ། ཁོ་རང་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའྱི་རྤེས་ལ་ཁོང་
རང་ལ་བཅའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གནས་ཚད་དྤེས་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད།  དྲུང་ཆྤེའི་གནས་རྱིམ་ཞྱིག་གྱིས་
བཀའ་བོན་ལ་འདྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྲུང་ཆྤེར་འདྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ། དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་པོ་ཞྱིག་དང་།  གང་ཟག་དྱི་བ་
གཏོང་མཁན་ལའང་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་སྔོན་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།  
དྱི་བ་གཏོང་མཁན་གང་ཟག་གྱིས་དྱི་བ་བཏང་ནས་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ལ་བལྟས་
ནས་དྱི་བ་ཕར་བཏང་ བ་རྤེད། དྱི་བ་བཏང་བའྱི་རྤེས་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་དྲུང་ ཚོགས་གཙོ་གྱིས་སར་
རྒྱུགས་ཞྤེས་བཀའ་གནང་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ལ་གསལ་བཤད་བགྱིས་
ཤོག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ནས། བཀའ་དྲུང་མར་ཕྤེབས་སོང་།  བཀའ་དྲུང་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད།  བྱུང་ན་དྱི་བ་དྤེ་
ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་རོགས་གནང་།  མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན ། བཀའ་ཤག་གྱི་
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ངོས་ནས་ལན་འདྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུགས་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་འདྱིར་ལན་འདྤེབས་འདོད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་གསུངས་འདུག  དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་བཀའ་དྲུང་ལ་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ང་ཚོས་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འད་ཡྱིན། 
 སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོག་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག  རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ལན་གང་འད་གནང་གྱི་ཡྱིན་དང་མྱིན་རྣམ་པ་
ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ལ་ལན་ག་ཚོད་ཀྱིས་སྦུག་སྦུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཙམ་གྱིས་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཞྱིག་འགོ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ད་ལྟའྱི་མཚམས་ལ་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དྤེ་གནང་བ་རྤེད་ཀང་། འབྲྤེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
གྱིས་ཀྱི་སར་ཕྤེབས་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཁོ་རང་གྱི་ཐག་གཅོད་གནང་ནས། དྤེ་རྱིང་སྐར་རགས་མྤེད་པའྱི་དྱི་བ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞྤེས་སྐར་རགས་མྤེད་པ་བཟོས། ང་ཚོས་དྤེ་འཛིན་སོང་ལ་ལན་སྤྲད། ཁོང་གྱི་དྱི་བའྱི་ལན་འདྤེབས་གང་བྱུང་བ་དྤེ་འབྲྤེལ་ཡོད་
སྱི་འཐུས་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་སྤེར་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་སྔོན་ནས་ག་རྤེ་བྤེད་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། སྱི་འཐུས་སྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་གཟའ་པ་སངས་ལ་མ་གཏོགས་གཏྕོང་རྒྱུ་མྤེད་དུས ། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་
ཁག་ཁག་ཆགས་པ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་
དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་རྤེད།  སང་ྱིན་ྱིན་མ་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡང་ན་དྤེ་མྱིན་པ་བས་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་པར་བརྤེན།  
དྤེ་འགོ་རུ་བཅུག དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོན་ན།  དྤེར་
དྤེ་རང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འགན་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་ལས་འགན་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན ། དྤེ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་
གྱིས་བཀའ་ཤག་དང་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དོ་དགོང་གོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་འཚོག་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འད་བས་ཏེ་
གང་ཐག་ཆོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་འགོ་དགོས་ པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པའྱི་ལས་
རྱིམ་དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྱིང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ ། གནད་དོན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཏན་ཏན་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སླྤེབས་
ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོད་དཔག་བྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད་སྙམ་གྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
གྱིས་དབུས་པའྱི་རྣམ་པ་ཚོ་འདྱིར་བཞུགས་ནས། གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད། སྱིད་སོང་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད།  དྤེ་མྱིན་ན་ང་
ཚོ་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད།  དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་སྟྤེང་གྱི་ནང་
གསྤེས་ལྔ་པ་དྤེ་ཡྱིན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་དྤེ་ལ་ཚུར་དངུལ་ཡོང་བསྡད་པ་དྤེ་འབུམ་  ༡༥༠ ལྷག་ཙམ་རྤེད་འདུག  འགོ་སོང་
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ཕར་ཕྱིན་པ་དྤེ་འབུམ་  ༢༤༠ ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ནས ། དྤེའྱི་བྱུང་སོང་དབར་ལ་འབུམ་  ༩༣ ལྷག་ཙམ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  
དྤེར་བརྤེན་མ་འོངས་པར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད་དམ། 
 དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ཤོག་གངས་དྤེ་རང་སང་ལ་ནད་རྱིགས་གངས་ྱི་ཤུའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ཚན་བཞྱི་པ་ལ་ཁལ་མ་ཟྤེར་
བ་དྤེ་བོད་སྐད་རྤེད་དམ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་རྤེད།  བྕོད་སྐད་ཐྕོག་གཟུགས་པྕོའྱི་ནང་གྱི་མཁལ་མ་ཡྱིན་ན་མཁལ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཤོག་གངས་དྲུག་པ་དྤེའྱི་ཨང་གངས་དགུ་པའྱི་ནང་ལ་ གཅིན་སི་དང་ཁག་གཤྤེད་བྲྱིས་འདུག  སྔོན་མ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན ། 
ཤྤེད་བྲྱིས་པ་ཡྱིན་ན་འཚམ་པོ་དོན་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། རང་འཇགས་ད་ལྟ་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། དྤེ་བཞྱིན་རྤེའུ་མྱིག་དྤེའྱི་ནང་གྱི་ཨང་གངས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དྤེ་འབུར་འཛིར་བྲྱིས་འདུག འབུར་འཛིར་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་དོན་
དག་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་  Hernia ཅེས་པ་དྤེ་ངས་ཤྤེས་
ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན།  རྒྱུ་རླུག་གྱི་ན་ཚ་དེ་རྤེད། བོད་པའྱི་སྨན་ནང་རྒྱུ་རླུག་ཅྤེས་བྲྱི ས་པ་ལས་འབུར་འཛིར་ཞྤེས་འབྲྱི་ སྕོལ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་དགོངས་པ་ག་རྤེ་བཞྤེས་ནས་བྲྱིས་པ་ཡྱིན་ནམ།  དྤེ་བཞྱིན་རྤེའུ་མྱིག་བཅུ་དགུའྱི་ནང་ཀད་ཁག་
རྤེངས་ནད་ཞྤེས་བྲྱིས་འདུག ཡྱིན་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་རྩ་འཁར་རྒྱུགས་ཀི་ན་ཚ་དྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོའྱི་
ཚིག་བྤེད་སོད་གཏོང་བ་དྤེ་ཀད་རྩ ་རྤེངས་ནད་དམ་ཀད་ཁག་འཁར་ནད་ཡང་ན་ ཀླད་ཁག་ས་འགྱུར་གི་ནད་ཅྤེས་ཚིག་དྤེ་ཚོ་
བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་ལ་ཧྤེང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་འད་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་དྤེ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་སང་ལ་ཆབ་བཙོན་ མི་གངས ༡༦ ལ་ཁ་ལོ་བའྱི་སྦྱོང་བརར་ སླྕོབ་ཐོན་གྱི་ལག་
འཁྤེར་སོན་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག ངས་ཤྤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འད་ལ་ཕག་དངུལ་འགོ་གོན་བཏང་ནས་ཁོ་ཚོ་ལ་
ཕན་ཐོགས་གནང་བ་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་གནང་ནས་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལག་འཁྤེར་ཐོབ་མྱི་འདུག  སྦྱངས་རྒྱུ་སྦྱངས་རྤེད། 
རྒྱ་གར་གྱི་ལས་ཁུངས་ནང་འགོ་དུས ། ཕར་བཏང་ཚུར་བཏང་ ། སྐད་ཀྱི་གོ་བར་མ་འཕྲོད་པ་དྤེ་འདའྱི་སང་ནས་མ་རག་པའྱི་
དཀའ་ངལ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་  ༡༢ སང་ལ་རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་
ནང་ལ་ནད་པ་གངས་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཞྱིག་ལ་ནད་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་བརག་དཔད་སྨན་བཅོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  དྤེའྱི་
ཆྤེད་དུ་དངུལ་འབུམ་དྲུག་དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་བཏང་འདུག དྤེ་སྨན་བཅོས་རང་གྱི་ཆྤེད་རྤེད་དམ། ལས་འཆར་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་
བསྡོམས་པ་རྤེད་དམ།  གནས་སྟངས་ག་འད་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་རགས་ཙམ་གསལ་བཤད་གནང་ན་ཁ་
གསལ་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་བཅུ་བཞྱི་ནང་ལ་བཅུ་བཞྱིའྱི་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་དྤེ། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་མྱི་མ་ཐག་དང་སྱི་ཞུ་
བ། གྲྭ་བཙུན། སློབ་ཕྲུག་བཅས་པར་སྨན་སྦྱྱིན་དང་ཕྤེད་བཅག་བསྡོམས་ཁོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་  ༡༦ དང་གཅྱིག་བྲྱིས་འདུག  
དྤེར་བརྤེན་འབུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ན་ནྱིང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་
ནང་ལ་འབུམ་ ༢༠༢ ལྷག་ཙམ་གྱི་སྨན་སྦྱྱིན་དང་ཕྤེད་ཆག་བཏང་བ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད།  ད་ལྟ་ ༡༦༠ བར་དུ་
ཆགས་འདུག ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་སིན་གཏོང་སའྱི་ནད་པ་ཞྱིག་ཉུང་ དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད་དམ།  
སྨན་སྦྱྱིན་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས ། དྤེའྱི་གངས་ཚད་དྤེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཆག ས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་གཅྱིག་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུ ས་
བདུན་པའྱི་མཇུག་བསྡོམས་ཚོགས་གཙོའྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལ། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སང་ལ་གོས་ཚོགས་
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ཀྱི་ཐོག་ལ་གྤེང་སློང་བྱུང་ བ་རྤེད། གང་ལྟར་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་མའྱི་ མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་གསུང་བཤད་
ནང་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ བཙུགས་ནས་སྙན་ཐོ་དྤེ་གོས་
ཚོགས་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་ཀང་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ངོས་ནས་གཅྱིག་གནང་འདུག  གནང་
སྟངས་དྤེ་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་འད་བཏང་འདུག སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས ། ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་དང་ལགས་པོ་རྱི་དང་
དྤེའྱི་ནང་དོན་དྤེ་ཡྱི་གྤེ་བཏང་འདུག དྤེའྱི་སང་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་འད་ཡོད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འཁྤེར་ཤོག་ བཅས་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་བྱུང་འདུག དྤེའི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་ག་རྤེ་ཡོད་
པ་རྤེད། ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག  རྩ་བའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡྱིག་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འཁྤེར་ཤོག་ཟྤེར་བ་ཅྱིག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་ པ་རྤེད། 
ལྷག་པར་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་ྤེ་འཁོར་ན་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཤོག་ཟྤེར་བ་ཞིག་ལ་ཡྱི་གྤེ་
ཞྱིག་བཏང་ནས ། དྤེ་འདའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགན་ག་ཚོད་ཙམ་འཁུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་དང་
འབྲྤེལ་བའྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་ཁག་ནས་ང་ཚོ་ཚོགས་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་དབུ་ཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་ཅྱིག་བྱུང་ བ་ཡྱིན་ན་གསལ་ཁ་ཡོང་ས་རྤེད།  གང་ལྟར་ཡར་ཞུས་གནང་འདུག་ཀང་འཕྲོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་ཚོགས་བསྐོང་གནང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་མྱི་འདུག དྤེ་འད་འབྲྤེལ་ཡོད་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་
སོང། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེ་དག་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན།  དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་དྤེ་
ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསལ་པོ་གསུངས་ཚར་སོང་།  གནས་ཚུལ་དྤེ་ཁ་སང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་
སུ་གོ་དུས་ཧང་སངས་སོང། ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་སླྤེབས་ཡོང་དུས་བོ་མྱི་བདྤེ་ བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  
དྤེའྱི་སང་ལ་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་ཞུ་གྱི་མྱིན། དྤེར་བརྤེན་གྕོང་དུ ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དང་སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོངས་གགས་ཕྱིན་པ་རྤེད། 
དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི ས་སྦྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ཡྱི་གྤེ་རྫུན་མ་བཟོས་པ་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བསླངས་གནང་སོང་།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བསར་དུ་གནང་སོང་། དྤེ་རྱིང་ངས་དྤེ་ལ་གསལ་པོ་ཞུ་ཡི་ཡྱིན། འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་གྱི་རོག་ ག་དྤེ་
ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྤེད་གྱིས་ནས་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ཞྱིག་ལ་སོན་ འཛུགས ་བྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་དགུའྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་ པ་རྤེད། སོན་འཛུགས་ཡྱི་གྤེ་
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དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ལ་བཏང་འདུག དྤེ་རྱིང་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། རྒྱང་གཟྱིགས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མ ས་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་ འཐུས་རྣམ་པས་གསན་བསྡད་པ་
དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མ་གཏོགས་གནས་ཚུལ་མཁྤེན་གྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ལ་ལས་བྤེད་གྱིས་ཀྱིས་སྨན་ཁང་
འགན་འཛིན་ལ་སོན་འཛུགས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ འགོ་འཛིན་ལ་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་ པ་རྤེད། ཡྱི་གྤེ་དོན་ཚན་
དགུ་ཅན་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཀ་ལ་ཡྱི་གྤེ་བཏང་འདུག  དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་
བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེ་གྱིས་ཀ་ལ་བཏང་ཡོད་ པ་རྤེད། རྩ་བའྱི་དང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་དྤེ་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ ཕི་ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༣ ལ་འབོར་བ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེར་བལྟ་ལྕོངས་གང་ཡང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ལ། དང་པོ་ཁོ་རང་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་
ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང་།  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་ཕུལ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སྤེང་
ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་སོང་། དོན་ཚན་དགུ་ཅན་དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་
སོ་ནས་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དོན་ཚན་ཚང་མ་ཚོགས་གཙོ་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་ཆ་ཚང་
བཀགས། ཀོག་ཡོང་དུས་དང་པོ་ྱིད་ནས་ཁོ་རང་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག  ས་གནས་ལ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ལ་འབོར་རྤེས། གཅྱིག་བྤེད་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བྤེད་ བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཡྱི་གྤེའྱི་ Copy སླྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཚར་ནས་གཅྱིག་བ་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ས་གནས་ལའང་དྤེ་འད་མངགས་ཡོད་པ་རྤེད། མངགས་ཡོང་དུས་དྤེའྱི་ས་གནས་ལ་བརབ་གསྱིག་ཆྤེན་པོ་འཕྲད་འདུག ངས་
ཁ་ཐུག་ཞུ་ཡི་ཡྱིན།  ད་ལྟ་དྤེ་ལ་ཆབ་སྱིད་དང་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྱིན་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་དོན་ཚན་དྤེ་དག་རྤེ་རྤེ་
བས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ངས་རྤེས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས ། དྤེ་མ་བྱུང་ན་ཏག་ཏག་ཡོད་
བསམ་བསྡད་ཡོད། དྤེ་དུས་སོ་སོས་མས་མོང་གསར་པ་ཞྱིག་བསགས་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་སླྤེབས་ཡོང་དུས་དཀའ་
ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད།  ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཆགས་པར་བརྤེན་བཀའ་ཤག་ནས་ཚབ ས་ཆྤེན་པོར་འཛིན་ནས་འཕྲོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་སྩལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཙོ་སོང་དྲུང་ཆྤེ་རང་བཞག་པའྱི་ངོས་ནས་མར་བཏང་ བ་རྤེད།  གཏོང་བ་དྤེའང་ང་ཚོ་གང་མགོགས་
མགོགས་ཀྱིས་གཏྕོང་རྒྱུ་འབད་བརྩོན་བས་པ་རྤེད་ཀང་། དྤེའི་དབར་ལ་གནས་ཚུལ་འད་མྱིན་གྱིས་རྤེན་པས་དུས་ཚོད་ཏག་
ཏག་ལ་འབོར་ཐུབ་མ་སོང་། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། དྲུང་འཕར་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་གྱིས་ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་བའྱི་ཐོག་ཁོང་
རྣམ་པ་གྱིས་མར་ཕྤེབས་ནས་ང་ཚོའྱི་དྲུང་འཕར་གྱི་ནང་མིའྱི་རྤེན་པས་མར་ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོ་
སྔོན་ཤྤེས་མཁྤེན་གྱི་མ་རྤེད།  ངས་སྔོན་ཤྤེས་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད།  ང་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་མར་བཏང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གང་ཐུབ་པ་དྤེ་བས་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་བསྡུ ་རུབ་བས་པ་དང་དྱི་བ་འདྱི ་བར་བཏང་
ནས་སྙན་ཐོ་ཡར་འཁྤེར་ཡོང་བ་དང་། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་དབར་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཕྱི་ཟླ་ 
༤ ཚེས་ག་ཚོད་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་དོགས་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་
བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་མར་ཕྤེབས་ནས་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཡར་འཁྤེར་སླྤེབས་པ་རྤེད།  སྙན་ཐོ་དྤེ་ངས་ཐྤེངས་བཞྱི་ལྔ་བཀགས་པ་ཡྱིན།  
དྤེའྱི་ནང་ལ་ C.D འདུག ཆ་ཚང་བལྟས་པ་ཡྱིན།  ང་རང་མ་གྱིར་ས་གནས་རང་ལ་སྨན་པ་བྤེད་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས ། 
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ས་གནས་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ལས་བྤེད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ངས་ངོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད ། དུས་རྒྱུན་ནས་གང་འད་ཡོད་མྤེད།  ས་གནས་ལ་
ཕག་ལས་གནང་སྟངས་གནང་ཕོགས་གང་འད་འགོ་གྱི་ཡོད་མྤེད་གང་ཙམ་ཤྤེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་སྙན་ཐོ་ཡར་འབོར་བ་རྤེད།  སྙན་ཐོ་འབོར་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དག་ལ་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་བལྟས་པ་ཡྱིན།  སྙན་ཐོ་དྤེ་
དག་ནང་ལ་ངས་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་སམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཁོ་རང་གྱིས་
རྩྱིས་མྤེད་བཏང་ཚར་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་ནས་བཞུགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་རྩྱིས་མྤེད་དུ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད།  
ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུ་གྱི་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་སླྤེབས་ རྒྱུ་དྤེ་
བཀའ་བོན་ཁོ་རང་གྱི་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཕག་ལས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ ་བཞིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་དུས་བཀའ་ཤག་ནས་ད་གྱིན་
གསལ་བཤད་གནང་བ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་རང་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཟྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
གཙང་མ་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་ངམ་ཞྤེས་
ཚོགས་གཙོས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཀང་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས་རྩྱིས་མྤེད་བཏང་ནས་
མྤེད་པ་བཟོས་པ་དྤེ་གསུངས་དང་མ་གསུངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ད་ལྟ་གནང་བདྤེ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ།  ད་གྱིན་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྤེ་དྤེ་རང་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་
བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་འདྱི་འཕྲོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་
ཕོགས་ག་རྤེ་ཡྱིན་མིན། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཞན་པ་ག་རྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་དྤེ་གཅྱིག་གསན་པ་ཡྱིན་ན།  ཁད་པར་མྱི་
འདུག་བསམས་ནས་བཏང་བཞག་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  ཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པོ་
ཞྱིག་དང། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིར་མས་ཞྱིབ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། མས་ཞྱིབ་མྱིན་དུས་སྙྱིང་བསྡུས་ ཞིག་དང་། ད་ལྟ་སྱི་
ཚོགས་ནང་སྐད་ཆ་འགོ་བསྡད་པ་དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོས་པ་རྤེད།  རོག་ད་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁོ་
རང་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྐད་ཆ་དྤེ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་བཟོ ས་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གང་གསུངས་པ་དྤེའང་རྤེས་མ་དཔང་རགས་ཆགས་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེར་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  གལ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན།  གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
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གསུངས་བཞག་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་དང་།  མ་འོངས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྐབས་དང་མ་མཐུན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་དྤེ་རང་གྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི ས་གསུངས་པ་རྤེད།  གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྤེ་གྤེང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བརབ་གསྱིག་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཐྤེབས་སོང་གསུངས་
པ་རྤེད། དྤེ་དུས་འཛིན་སོང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེས་གོད་གཞྱིའྱི་མ་རྩ་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་རྤེད།  སོན་དྤེ་འད་དྤེ་
འད་འཛུགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ནས་བཙུགས་པ་རྤེད། གཞན་དག་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་རག་
སོང་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྤེའྱི་སྐོར་ ལ་གསུང་དུས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྟོན་ནས་ད་ལྟ་
ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད། ཡང་ན་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་མ་གསུང་རོགས། དྤེའི་སྐོར་ལ་
བརབ་གསྱིག་འགོ་ས་རྤེད།  དོ་ཕོག་འགོ་ས་རྤེད་ཅྤེས་གསུང ས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྕོ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཕག་བརངས་གནང་གྱི་འདུག  གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གྤེང་སློང་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  
དྤེས་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ལངས་མཁན་དྤེའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་
པ་དྤེའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་བརྩྱི་མྤེད་བཏང་བ་དང་ ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་ འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གོ་ཐོས་བྱུང་ཞྤེས་བཀའ་གནང་ བ་རྤེད། ངའྱི་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ།  དྤེ་རང་རྤེད་
ཞུས་པ་ཡྱིན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་ལས་དོན་འགོ་མུ ས་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
སྔོན་དུ་ཚོགས་གཙོའྱི་གསལ་བཤད་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསལ་
བཤད་ཞུས་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། ཞུས་བདྤེ་པོ་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན་འགོ་མུ ས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
དུས། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕོགས་གྱིས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། གོང་ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་རྤེད། དྤེ་ཕོགས་གཞན་ཤྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་
རྤེད། ང་ཚོའྱི་གོ་ཐོས་ལ་དངོས་འབྲྤེལ་རྤེད་ཅྤེས་ཁོ་རང་གྱི་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་སྤྲད།  ཡང་དྤེ་སྤྲད་དགོས་པ་དྤེ་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་སྤྲད་
པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱི་གྤེ་གཞན་ཞྱིག་ཀང་སྤྲད། དྤེ་འད་གོ་བ་ཤ་སྟག་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་མ་འོངས་པ་ལ་ག་རྤེ་ཆགས་དང་མ་
ཆགས་ཁོ་ཁོ་རང་གྱི་ལྤེའུ་གཅྱིག་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ་ཤྕོས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་བརོད་ན ། འཛིན་སོང་གྱི་
དབང་བྱུས་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་གྱི་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་གསུངས་ཟྱིན་
པ་ཞྱིག་རྤེད། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱུང་ཡོད་ན།  དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཟོད་ བསན་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐྤེར་བཏོན་གནང་རྒྱུ་
དང་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱུང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་མྤེད་པའྱི་བྤེད་ཕོགས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  
བས་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ གནང་བ་དྤེ་དང་པོའ་ིཞྱིབ་འཇུག་ཡོང་རྤེན་ བྱུང་རྩ་དོན་ཚན་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཏག་ཏག་རྤེད་མ་རྤེད ། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ པ་
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རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་བཀའ་ཤག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་ལས་དོན་དྤེ་འགོ་མུས་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གསལ་བཤད་དྤེས་འཐུས་
པ་ཞྱིག་ལས་ཕལ་ཆྤེར་མ་འཐུས་པ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ ཅེས་བསམ་གྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་འཕྲོས་དྤེ་ཕྱི་ལོག་ནས་གོ་ བའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད།  
གཅྱིག་གྱི་ཟྤེར་གྱི་འདུག  གྱིས་ཀྱི་ཟྤེར་གྱི་འདུག  གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ན ། 
ཕོགས་གྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད།  དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གནས་སྟངས་ཞྱིག་གྱི་འོག་འགོ་ ཡི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི ས་གནས་ཚུལ་གྤེང་བ་རྤེད། དྤེ་གྤེང་ནས་ཚོགས་གཙོས་
བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམས་ནས་ཆ་ཚང ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། མགྕོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་ག་རྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་ག་རྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་གནང་ བ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་
སྐབས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡར་བཞྤེངས་ནས་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་དྤེ་དྤེ་རང་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ད་
ལྟ་ཁ་གསལ་དུ་གཏྕོང་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་རང་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་དུས ། དྤེ་སྔོན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་
གནང་རྒྱུ་དྤེ། དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་གཞན་དག་ཀང་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་
ཚང་མ་མམ་དུ་ཚུད་ཕྱིན་པ ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མང་ཚོགས་ལའང་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལའང་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ཡང་བསར་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་མ་
གནང་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ལ་ངས་དྤེར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལན་འདྤེབས་དགོས་ པ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུས་མྤེད། སྐབས་དྤེར་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་རྤེས་ལ་བཀའ་བོན་ལ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཞུས་པའྱི་རྤེས།  
ཚོགས་གཙོས་ཡང་བསར་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མྤེད།  དྤེར་ལན་རྒྱག་མྱི་དགོས་པ་རང་བས་ནས།  
བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཅྤེ་ན།  གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
ཕལ་ཆྤེར་ཚོད་དཔག་བྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་འབྲྤེལ་ཡོད་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་བཞུག ས་ནས་
ལན་འདྤེབས་ག་རྤེ་ཡོད་རུང་མྤེད་རུང་གསུང་དགོས་པ་དྤེ ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེ་གནད་དོན་ཁག་ཁག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་དོ་བདག་གྱིས་དྤེར་ལན་འདྤེབས་
དགོས་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་མ་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་དྕོ་བདག་གྱིས་བཀའ་བོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
འགན་ཞྱིག་འཁྤེར་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།  བཀའ་བོན་དོ་བདག་རང་གྱིས་དང་དུ་
བངས་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་བཀག་མྤེད། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་
ཡོང་བ་རྤེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡོང་དུས། གོས་ཚོགས་ལ་དོགས་པ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་ཚུགས་ནས་གནས་སྟངས་
ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་དང་། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ག་རྤེ་བས་ནས་བརྩྱི་མྤེད་དུ་བཏང་པ་
རྤེད་དམ། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་བའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་ལས་ལ་བསླྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚོགས་
གཙོས་ཟུར་དུ་མཐོང་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོ་བཤུས་བཏང་འདུག  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཚོགས་
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ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་འད་བཤུས་བཏང་མྱི་འདུག  དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསལ་པོ་བས་ནས་
གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་དྤེ་རང་ནང་ལ་བསྡད་ནས་སྐད་ཆ་ཚིག་ གཅྱིག་མ་དྱིས་ནས ། གང་འད་བས་ནས་བརྩྱི་
མྤེད་དུ་བཏང་བ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་སློང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བའྱི་རྤེས་
ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་རང་ དངོས་སུ་མར་ཕྤེབས་ནས ། Mysore ལ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་ནའང་དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་
རྤེད། དྤེའྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་དྤེ་དག་འགའ་ཤས་ལ་ཡྱིག་ཆ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་འདུག ཁ་པར་ས་འཇུག་
བས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་འདུག  དྤེར་བརྤེན་འདྱི་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་
དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཚུད་པའྱི་ཚུད་སྟངས་དང་། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་
སྐད་ཆ་མང་པོ་ཡོང་བསྡད་པ་དང་།  ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྤེད།  འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་
དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་ན།  གལ་སྱིད་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  ན་བརྒྱབས་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་རྩད་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་དམ།  དྲུང་ཆྤེ་གསུམ་
གྱི་ཚོགས་ཆུང་རྤེད་ཅྤེས་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་།  ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་ཤྤེས་པར་དྲུང་
ཆྤེ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་རྤེད་མྱི་འདུག  ནང་སྱིད་བཀའ་བོན།  ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ།  དཔལ་འབོར་དྲུང་འཕར་དང་།  ལྷོ་སྱི་
གསུམ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་སྔོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནས་རྱིམ་དང་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནས་རྱིམ་
ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ག་རྤེའྱི་ཁད་པར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེས་
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འདྱི་རྩད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དྤེ་སྔོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
གཙོ་ལ་འདྱི་རྩད་གནང་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེས་ྱིན་མ་ཁ་ཤས་རྱིང་ལ་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་དང་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་འདྱི་བརྩད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། སྱིར་བཏང་འདྱི་བརྩད་གནང་སའྱི་ཡུལ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས ། གལ་སྱིད་
གོས་བསྡུར་གནང་དགོས་པ་ཡྕོད་ན་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་གནས་རྱིམ་དྤེ་
ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས། བཀའ་ཤག་གྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ པ་ལ་ཐུག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་
དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  དྤེ་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚང་མ་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་བདྤེན་པ་ཆགས་
འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཞྤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཏན་ཏན་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ་
གྱི་འདུག དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཅྤེས་པའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ་ཁག་ཁག་རྤེད། དྤེ་རྤེས་ལ་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།  
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་
གནང་གྱི་ཡྱིན་དང་མྱིན། ད་ཆ་གོས་ཚོགས་ྱིན་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་འཛིན་སོང་གྱིས། གྕོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལྟ་ལམ་སྟོན་ག་
རྤེ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས།  ཚོགས་གཙོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡོད་ པ་མ་
རྤེད། ཚོགས་གཙོས་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་གསལ་བཤད་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་གྱི་ད་ལྟ་གཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་ཕྱིན། དྤེས་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ། གང་འད་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེར་
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བརྤེན་དྤེ་རྱིང་གྱི་བགོ་གྤེང་དྤེ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་མྱི་དགོས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་
ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
བཞག་པའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བསླྤེབ་དགོས་པ འི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་བསླྤེབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ག་རྤེ་གནང་དང་
མ་གནང་དྤེ་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད།  དྤེ་རོགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་སོང་ལ་སྟངས་འཛིན་བྤེད་ཐུབ་
པའྱི་ལམ་ཀ་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བས་ནས་དྤེ་རྱིང་ལམ་སྟོན་དང་མམ་དུ་ཞུ་ བཞིན་ཡོད། གལ་སྱིད་དྤེ་རྱིང་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོས་བསྡུར་བས་ནས་སང་ྱིན་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་འཁྤེར་ཡོང་རྒྱུ་རྤེད།  གལ་ཏྤེ་དྤེ་མ་ཡྱིན་པ་བས་ནས ། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་གྱི་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་
གནང་དུ་བཅུག དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ག་རྤེ་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཅྤེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྤེ་རྱིང་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གསལ་
པོ་ག་རྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ལ་ངྤེས་པར་དུ་བསླྤེབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་ ། ག་རྤེ་བ་
དགོས་མྱིན་དྤེ་དྤེ་རང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མང་བས་
བཀའ་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུར ། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་ཐོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོད།  དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོ་
མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་མ་རྤེད། ཡང་དྤེ་རྱིང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གསལ་པོ་ག་རྤེ་ཞུས་
ཀྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཧ་གོ་བཞྱིན་དུ་འཛིན་སོང་ལ་སྟངས་འཛིན་བྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་
མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་ལྷག་པར་དུ་བཀའ་བོན་ཞྱིག་དང་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་དུས་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་ན།  
དྤེར་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་ འཇུག་བས་ན་མ་གཏོགས ། གོས་ཚོགས་ལས་མཐོ་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཁོ་རང་ཁོ་རང་གྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ལྟར་འགོ་དགོས་པ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད།  ཕག་ཚོད་ ༥།༥༠ བར་དུ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 


