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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

༡

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྲི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྲི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་དང་། བཀའ་

༡༌༌༌༤༧

ཤག་གྲི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།( ༡ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་

༢༣ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་དང་པོ།) ( ༢༨ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་གཉྲིས་པ།) ( ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩
ཚེས་ ༢༣ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་གསུམ་པ་བཞྲི་པ་གཉྲིས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ།)

༢

མཚུངས་མླེད་ཚོགས་དྲུང་ལགས་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་དང་། བདུན་རླེས་མའྲི་ལས་

རྲིམ་རགས་ཟྲིན་སྙན་སོན། ( ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉྲིན་རླེས་གཟའ་ཉྲི་མ།) ( ༤༩ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧

༤༧༌༌༌༤༩

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་དང་པོ།)

༣

སྐར་རྟགས་ཅན་གྲི་དྲི་བ་ཨང་དང་པོ། དྲི་བ་དྲིས་ལན།

༤༩༌༌༌༥༠

༤

སྐར་རྟགས་ཅན་གྲི་དྲི་བ་ཨང་དང་པོ་དང་འབླེལ་བའྲི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག

༥༡༌༌༌༥༨

༥

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྲི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྲི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་དང་། བཀའ་

༥༨༌༌༌༨༥

ཤག་གྲི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།( ༨༠ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་
༢༥ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་གཉྲིས་པ།)

༦

བོད་མྲི་མང་སྲི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲི་མང་ཚོགས་རྲིས་ཁྲའྲི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའྲི་ལས་

༨༥༌༌༌༡༡༡

༧

སོང་པའྲི་དུས་ཚོད།

༡༡༡༌༌༌༡༡༢

༨

བོད་མྲི་མང་སྲི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྲི་མང་ཚོགས་རྲིས་ཁྲའྲི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའྲི་ལས་

༡༡༢༌༌༌༡༤༧

བསོམས། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ།

བསོམས་མུ་མཐུད་བཅས། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་སྔ་དོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན།

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༢༠༡༧ གྱི་ལས་བསོམས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཁོངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
ནང་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ཅ་པ། མུ་མཐུད་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་

ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བགོ་གེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་འགོ་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། ཁ་སང་
འཕོས་དེ་གསུངས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

༼སྐད་ཆ་མ་བཤད་གོང་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་གོ་སྐབས་སྤྲད་སོང་།༽

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་འདྱིར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་རེ་གོ་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མདང་དགོང་ཆུ་
ཚོད་ ༡༡ བར་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་འཚོགས་ནས་ཐུག་པ་བསྐོས་པ་རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་གོ་སོང་།

ཡྱིན་ནའང་ཐུག་པ་བསྐོས་པ་རེད་དམ་ཐུག་པ་མཆོད་པ་རེད། དེ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་མ་སོང་། ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་

གནང་པ་དེ་ཏག་ཏག་གནང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མ་འདྱིར་ཚང་བ་རེད། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་དང་བཀའ་ཤག་གཉྱིས་གདན་ཐོབ་དང་ President ཐོག་ལ་མཚན་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ བར་དུ་ནག་ཁུང་ནང་ལ་ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་མེད་པའྱི་ཐོག ་ནས་འཚོག ས་དགོས ་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད ། ང་ཚོ་ཉྱིན ་རྒྱབ་ཉྱིན་ཕེད་ཅྱིག ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་རེད། དེའྱི་གནད་དོན་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

མདང་དགོང་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་འཚོགས་པ་རེད། ཕག་ཚོད་ ༥ ནས་ ༡༠ བར་དུ་འཚོགས་པ་རེད། ཁོན་ཆུ་ཚོད་ ༥ ཙམ་
འཚོགས་པ་རེད། དེ་ག་རེ་བྱས་ཏེ་འཚོགས་པ་རེད་ཅེ་ན། ཁ་སང་ཉྱིན་དང་པོའ ་ི ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། གང་
1

ལྟར་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་ཆབ་འབངས་མཛད་སོའ ་ི སང་ལ་བསམ་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་བྱུང་སྟེ ། གོ་
བསྡུར་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོ་བསྡུར་བྱས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག ་ཕན་ཚུན་ཤ ེས ་རོག ས་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་སྦས་རྱིས ་ར་བ་ཉྱིད ་ནས་མེད། དེ་རྱིང་ཉྱིན ་རྒྱབ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་རྱིམ་ཚང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་དེ་དུས་བགོ་གེང་དགོས་ཀྱི་

འདུག་ཅེ་ན། བགོ་གེང་གྱི་དུས་ཚོད་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་གྱི་འཕོས་ནས་གསུང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་གྱི་འཕོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་མ་ཚུད་པར་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་
བབ་ནས་ཟླ་ཚེས་མ་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་
སྔོན་མ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ར་བའྱི་ཉམ་ཐག་ནང་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་མྱིན་དེ། ར་བའྱི་ཆ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཚང་དང་མ་ཚང་ལ་

ལྟོས་ནས་ངོས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་གནང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དང་དུས་ལ། ནང་མྱི་ལྟ་སོང་བྱེད་
མཁན་མེད་པའྱི་མྱི་ཁེར་རང་དེ་ཚོས་སོ་སོའ ་ི འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཚོང་ཙག་ཙིག་བརྒྱབས་ཏེ་བཞུགས། ནད་མནར་གྱི་སྐབས་
སུ་སུས་ཀང་ན་བ་ཧ་མ་གོ དེ་ནས་ཚོང་ལས་དེ་མ་གཉེར་དུས་ཟ་འཐུང་སོགས་ཁག་པོ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱིས་
ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལྷག་པ་རེད། དེ་ལ་གནས་ཚུལ་ལྷག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྨན་ཞབས་ཤྱིག་གྱིས ་ཁེད་རང་སྱི་

འཐུས་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ཁ་པར་ཞྱིག་འབྱོར་བྱུང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོགས་ལ་འདྱི་འད་བྱ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་
ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་གནང་འདུག སོང་
ཡྱིག་ཅྱིག་ཀང་གནང་འདུག སོང་ཡྱིག་ཅྱིག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ནོར་བུ་གྱིང་ཁའྱི་གཡས་གཡོན་དང་ལས་བྱེད་ཚང་མས་སོ་
སོའ ་ི ནུས་པར་དཔག་པའྱི་ཞལ་འདེབས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་གྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་དུས། ལྟ་རོག་ར་བ་ནས་མེད་དེ་གོངས་པ་ཞྱིག་རེད་

མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་སུས་བལྟས་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ཁོང་ལ་སྟོད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ལ་སྟོད་སྱིད་སྡུག་
གྱིས་བལྟས་འདུག ལ་སྟོད་སྱིད་སྡུག་ཀང་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་
ཁུངས་ཆགས་དུས་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འབེལ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་འགན་
འཁུར་མཁན། Max སྨན་ཁང་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་ནས་ Max སྨན་ཁང་ལ་སྨན་བཅོས་བྱས་ཏེ་བདེ་ལེགས་སྨན་

ཁང་དང་དེ་དག་གྱི་རོགས་སོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་མཐར་བྱེད་སོ་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཆོལ་ཁའྱི་ཐོག་
ནས་རོགས་སོར་ཞུས་པ་བྱུང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོས་ཁབ་མ་ཐུབ་ས་དེར་སྙོབ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་ལྟ་རོག་བྱེད་མཁན་ལ་སྟོད་ཀྱི་ཚོགས་
སྱིད་དེ་དང་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁ་ལ་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་དེ་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང།
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གཉྱིས་པ་དེའྱི་སྔོན་ལ་སུ་ཇཱ་སོབ་ཟུར་གཅྱིག་རྐང་པ་བཏུབ་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ལྷག་ཡོད་

རེད། དེ་བཞྱིན་དེ་རྱིང་ཡང་ལྷག་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་ཡར་ལྷག་སྱིད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་འད་སོབ་ཕྱིར་མ་དངུལ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁུངས་སུ་འཇོག་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཁོངས་སུ་བཞག་དགོས་ནའང་རེད། གང་ཞྱིག་ཏུ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་ངེས་
པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད། གཞན་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་ད་ལམ་བརྒྱུད་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱིས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སོགས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཁབ་བསགས་གནང་ཡོང་དུས་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག་ལ་འདྱིར་བསར་བཅོས་གོས ་འཆར་ཞྱིག ་

བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་སྱིམ་ལའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལྷག་པ་རེད། སྱིམ་ལའྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་དེ་སོ་སོའ ་ིཤེས་ཚོད་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཆོད་གན་ཐོག་ལ་
ཡྱིན་ན་ཆོད་གན་ལ་སྱིམ་ལར་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའྱི་ལས་བྱེད་ཅྱིག་བཀའ་བོན་སྦུག་ལ་སྱིག་གཞྱི་ག་རེའྱི་འོག་ནས་བཏང་ཡོད་
རེད་དམ། དེ་སྱིག་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།

གསུམ་པ་དེར་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གཉེར་མཁན་ཚོ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ནས་ཁོམ་

རའྱི་གནས་བབ་དེ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་ཐབས་ཤེས་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་རེད། ར་བའྱི་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་

གནང་མཁན་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་བསེབས་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཁོམ་ར་སྤྲད་པའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་དེ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཚོང་འབེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡང་ན་མ་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་
ཡོད་རེད།

བཞྱི་པ་དེར། བཀའ་ཤག་གྱི་མང་གཙོའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་

མེད་ལ་ས་མྱིག་གཉྱིས་ཡོད་པ་དེ་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་བྱིས་འདུག།དེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་

ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སོ་སོས་དེའྱི་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན། ཕོ་མོ་འད་མཉམ་གྱི་ཆེད་དུ་
རེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག སྔ་མོ་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་སྐབས་ལ་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་མེད་

པའྱི་རེན་གྱིས་བུད་མེད་ལ་ས་མྱིག་གཉྱིས་བཞག་པ་རེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེབ་གཉྱིས་ཤྱིག་བཏོན་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་བྱུང་བ་བརོད་པ་ཞེས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་

མར་ལྟ་ཡོང་དུས་བུད་མེད་ལ་ས་མྱིག་ཟུར་བཅད་བྱས་པ་འདྱི་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་མེད་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག དེ་
མེད་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁོག་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ལ་ས་མྱིག་ཟུར་བཅད་བྱེད་དགོས་པ་དེ་

སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། བོད་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཚོས་ཕྱི་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ལུགས་
སོལ་ཧ་ལམ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ན་རེ་ཟུང་རེ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་མྱིན་ན་བུད་མེད་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཞེ་
དག་དཀོན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞུས་ན་འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་སེས་པ་ཚོའྱི་
3

རྒྱབ་ལ་བུད་མེད་རེ་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་པའྱི་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབས་དེ་དེའྱི་ཐོག་ནས་སྟོན་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཚོས་ཕྱི་

ལུགས་ལྟར་དུ་འཛིན་སོང་དང་གོས་ཚོགས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི ་བྱ་གཞག་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བའྱི་བོ་སྟོབས་
སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དེའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ལ་འད་མཉམ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་གང་དུ་
ཡང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེའྱི་རེས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ཞུ་རྒྱུ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ར་བའྱི་མང་པོ་ཞྱིག ་གྱིས་འགེལ་བཤད་བསོན་ནས་ཞུ་མོང་ཡོད་པ་

ཚོས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ངས་མྱི་སེར་ཞུ་སྟངས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ི གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་དྱི་བ་ཕུལ་བ་དེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོང་བུ་སྔོན་ལ་ཕྱིན། ས་ཐལ་རེས་ལ་
ལུས་པའྱི་ཚུལ་འད་ཞྱིག་ཚོར་སོང། བཀའ་ཤག་ལ་མྱི་སེར་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་
ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དགག་བྱ་མེད་ཅེས་མ་གཏོགས་དེ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་གྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་དེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་

གཙོ་འདོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ར་བ་ནས་གསུང་མ་སོང། དེའྱི་སྔོན་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་གྱི་ ཐོག་ནས་གོས་
ཚོག ས་ལ་ཞུ་མ་ནུས་པ་དང་མ་ཕོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་སྐབས་ནས་རང་རེའྱི་སྱི་ཚོག ས་ནང་ལ་

གསལ་བོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་མེད་འགོ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྱི་བ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་དེར་སོ་སོས་
འགན་ལེན་རྒྱུ་རེད། མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་གང་ཡོད་

པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་མེད་པ་འགོ་སྱིད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་
ལ་གནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་གསུངས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གཞྱི་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཆ་རེན་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་ལ་ཐོབ་ཐང་གང་རག་གྱི་ཡོད་པ་དང་མཐུན་རེན་གང་སོར་སྤྲོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་རག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་

བཀའ་ཕེབས་ཡོང་དུས་དེ་གཉྱིས་སྔ་ཕྱི་འཛོལ་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོས་འདྱི་ནས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་བསར་ཁོ་རང་
ཚོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། གཅྱིག་བྱས་ན་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཡོད་ཀྱི་རེད།
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འགེལ་བཤད་བསོན་རོགས་གནང། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་མཐོང་སོང།

གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་དྲུང་མཆོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག དྱི་བ་ཕུལ་བའྱི་བཀའ་ལན་གྱི་

ནང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆ་རེན་ཁག་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གང་ཡང་འབྱོར་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆ་རེན་དེ་དག་དེ་བེང་
ལོར་དང་སྱིམ་ལར་བཞུགས་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ཆ་རེན་དེ་གནང་ཡོད་དུས་དེ་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཆ་རེན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་

ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ང་ཚོས་དེ་དག་རག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་གང་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ང་ཚོར་ཆ་རེན་དེ་འབྱོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་མྱི་མང་དེ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་
དང་། གསལ་ཆ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་རད་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་

དམ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་གནང་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་ཤེས་རྱིག་སོབ་ཡོན་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་དྲུང་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ངས་མར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པརཤེས ་རྱིག་གྱི་སོབ་ཡོན་དང་སོབ་ཡོན་ཕེད་བཅག་བཅས་ཀྱི་
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གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མ་རག་པ་ཆགས་སྱིད་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་དག་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ག་རེ་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་བོད་མྱི་ལས་མྱི་གཞན་
དག་ཡྱིན་དང་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་གང་ཡྱིན་གསལ་གྱི་ཡོད་མ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གནས་སྐབས་སུའང་གཞྱིས་ལུས་

བོད་མྱི་རྣམས་དཀའ་ངལ་ལས་སོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ར་བའྱི་བྱེད་སོ་ལམ་སྟོན་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། གནས་
སྐབས་སུའང་ཟེར་དུས་ཕུགས་ཡྱིན་ད་ལྟ་ཡྱིན། གནས་སྐབས་སུའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སེལ་དགོས་པ་འཛིན་
སོང་གྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་འགན་བཞེས ་ཡོད་ཀྱི་རེད་ལ་ཞུས་མྱི་འདུག་
གཏན་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཁ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་དང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ག་དུས་

ཡྱིན་ཡང་ངོས་འཛིན་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། མྱི་མང་བོ་ཁ་རོགས་པའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད། དེ་མེད་ཚེ་མྱི་ཚང་མ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཡོང་དུས་ལས་ས་ཤོས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ཡང་ཆ་རེན་དེ་དག་རེས་ནས་ཡོང་སྟེ་ལས་ཀ་དེ་སྔོན་ལ་འགོ་བཙུགས་དུས་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་བསད་

པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག སོང་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་
རྒྱུ་རེད། དེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་སྱིམ་ལར་ཕེབས་ཡོད་རེད་ལ། སྱིམ་ལའྱི་ཆ་རེན་བཞག་པ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་

ཏན་ཏན་བཀའ་རད་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་སྐོམ་པ་ཆུ་འདོད་ཀྱིས་མྱི་མང་ཉུང་ཤས་ཙམ་
ཡྱིན་ཡང་འགན་དེ་ང་ཚོར་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་ཁ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྱི་འཐུན་མཉམ་འབེལ ་གྱི་སྐོར ་ལ་བཀའ་མོལ ་མང་པོ་ཞྱིག ་ཕེབས་པ་རེད། སོ་སོར ་ཚ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་མོན་གོ་ཕུད་དེ་མྱིན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མར་འགོ་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་
ལས་བསོམས་ནང་དུ་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་དག་བཀོད་ཡོད། དེའྱི་སྐབས་དེ་ཚེ་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་ནས་ཁ་དང་
ཁ་སྤུ་དབྱེ་འབྱེད་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཚོ་ཡྱི་ལས་བསོམས་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས ་པར་སྱི་
འཐུས་ཚོ་ཡྱི་ལས་བསོམས་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ཚོས་ཞལ་ནས་གང་གསུང་དེ་ལ་མངོན་པར་

བསྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ཙང་། གསུང་མཁན་དེ་མྱི་གཅྱིག་ལ་བརྱི་དགོས་རེད་དམ། དེའྱི་རྒྱབ་ལ་མྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་བརྱི་དགོས་
རེད་དམ། དེའྱི་ཆར་གརོགས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཙང་། གཞྱིས་ཆགས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མཉམ་འབེལ་དང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལོགས་ཀར་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་མཐོ་ཁོད་
མཐོའ ་ི རྣམ་པ་ཡྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་འགྱིག་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག མཐུན་རེན་མང་ཆེ་བར་མཉམ་

འབེལ་ལ་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་སྱི་འཐུས་སོགས་ཕེབས་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ཡང་ཞལ་ལག་གྱི་མཐུན་
རེན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འདུག དེ་དག་ཚར་ཚར་བས་ཞུས་ནས་ཆོ་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ཙང་། གལ་སྱིད་བསར་

ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཚེ་ངའྱི་བསམ་པར་མཉམ་འབེལ་།ཤེས་བདག་མང་ཚོགས་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཡོད་པའྱི་མྱི་རེད། ང་

རང་ཚོས་གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་པ་དེའང་། མྱི་མང་དེ་ག་རང་རེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཁ་ཁ་གཏན་ནས་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཡྱིན་ཙང་།ཤེར་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལེགས་སེལ་ཉེ ས་འགོག་ག་རེ་བྱེད་དགོས་
5

ཀྱི་འདུག་མྱིན་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་སུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡོང་གྱི་འདུག ནང་
ཁྱིམས་ By law ཡོད་རེད། ནང་ཁྱིམས་ Bylaw ནང་འདྱི་དང་འདྱི་རེད་ཟེར་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་།
མཐའ་མའྱི་བཤད་ས་མང་ཚོགས་དེ་དབང་ཆེ་བ་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་མཆོག
མདོར་བསྡུས་གསུངས་རོགས་གནང་། ཡྱིན་ཙང་བཤད་ས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་རད་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ག་རེ་གནང་དགོས་མྱིན་ཐད་ལ་བལྟས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐའ་མ་དེར་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བུད་

མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཕྱིན་སོང་། དེ་ག་རང་ཡྱིན་པ་ཡོད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གོ་སྐབས་
གནང་ཚར་དུས་ང་ལ་ཡང་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཐོབ་ཀྱི་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད། སོང་ཙང་། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་དེ་

སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལག་གཉྱིས་ཐལ་སར་ངང་ནས་ཞུས་ཡོད། དེ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ཡང་། ལྷག་པར་
དུ་ང་ཚོ་འགན་འཁུར་མཁན་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ཚོས་སྔོན་ལ་ལག་པ་བརྡབས་ཡོད་རེད།

ད་ལྟ་ག་རེ་བྱས་ནས་ངུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་འུར་ཚོད་དང་བསམ་ཚུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བུད་
མེད་ཚོགས་པར་ཕར་འགོ་བསམ་པ་རེད་དེ་ཁོ་རང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མར་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོས་འདྱི་
རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་བངས་པ་ཡྱིན། དེ་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་ཆེན་དེ་ལ་བཅར་བ་རེད་དེ་ཚོགས་ཆེན་དེར་མཉམ་བཞུགས་ཙམ་མ་གཏོགས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ངོ་བོར་གདན་འདེན་
ཞུས་འདུག དེའྱི་ནང་མཉམ་བཞུགས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་དེར་ག་རེ་བྱས་ནས་ཁ་གགས་ཡོད་མ་རེད་ལབ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐབས་སུ་
བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་སྱིད་བྱུས་དེ་ཡྱི་ལས་གཞྱི་གང་འད་བྱེད་དགོས ་མྱིན་གྱི་ཐོག ་ལས་གནས་པའྱི་སྐད་ཆ་

བཤད་ས་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག དེའྱི་བརྙན་པར་དེ་དག་གཟྱིགས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་གྱི་ལས་
འཆར་འདྱི་ཟེར ་ནས་བཀའ་གནང་འདུག བཀའ་དེ་གནང་ཚར་བ་དང་གསར་འགྱུར་འགོད ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག ་འདུག་ཟེར །

གཅྱིག་བྱས་ན་གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་ཚོས་དེ་རྱིང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཡྱིན་ཙང་། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་
འདྱི་མྱི་ཡོང་བསམས་ནས་འཁྱིས་དེར་གཡས་སྐོར་དང་གཡོན་སྐོར་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ཡང་སུ་གཅྱིག་གྱིས་སྐད་ཆ་འདྱི་མཁན་

བྱུང་མྱི་འདུག་ཟེར། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནྱི་དེ་རེད་འདུག མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཤུགས་རེན་
ཐེབས་ཡོད་རེད་དམ། ག་ནས་གཉྱིད་སད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོགས་ནས་འཆད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་གཉྱིད་
སད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག དེ་རེད་མྱི་འདུག ཚེས་ ༢༣ ལ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་ཚེས་ ༢༤ ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་སོ་འགམ་དུ་རྒྱུན་ལས་

ཚང་མ་བཅར་འདུག དེ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོཆབ་སྱིད་ཀྱི་སབས་བཅོལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་
སྱིད་གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཞེས་བསྒྱུར་ཚེ་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དགོངས་བཞེས་
གནང་རོགས་ཟེར་ནས་ཁོང་ཚོས་ཞུས་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ནས་འདོད་པ་ཁེངས་ནས་ལོགས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་

ཕེབས་སོང་། ཁོང་ཚོར་འདོད་པ་ཁེངས་མྱི་འདུག འདོད་པ་མ་ཁེངས་པར་བརེན་ཁོང་ཚོའྱི་སོབ་སྟོན་དང་དབུས་རྒྱུན་ཟུར་པ་དེ་
དག་ཚོགས་པ་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བྱེད་སོ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་རེད་མ་གཏོགས།
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ཁོང་ཚོས་ཆེད་མངགས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རླུང་རྒྱག་པའྱི་ཆེད་དུ་བསྐོངས་བ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག དེ་ཡང་ཚོགས་ཆེན་ ༡༡ པའྱི་སྱི་
མོས་གོས་ཆོད་དེ་ས་གནས་ཁག་ ༥༨ ནས་འཛོམས་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་

ཡྱིན་ཙང་། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཡོངས་རོགས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་ལྟར་གནང་སོང་། འདྱི་ལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་སོང་ཟེར་ནས་མར་འབེལ་བ་གནང་སྟེ་ཡྱི་གེ་ཆར་པ་བབས་པ་ལྟར་ཕེབ ས་
པ་རེད། དང་པོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཕེབས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྱི་འཐུས་ལ་ངོས་བཤུས་ཕེབས་པ་
རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དེར་ཡ་ལན་མེད་ཙང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་

རོགས་གནང་། གལ་སྱིད་དགོངས་བཞེས་མེད་ཚེ་ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་དེའྱི་ཐོག་
ནས་ང་ཚོས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་དེར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཐབས་བལ་སོང་ཟེར་ནས་ང་ཚོར་མྱི་རེ་ངོ་རེར་བཅར་བསད་པ་ཞྱིག ་
ཆགས་འདུག

དེ་ནས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ ་ི སྐུ་མགོན་ཚོ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ཚོས་

མཉམ་ཞུགས་བྱས་འདུག དེའྱི་སྐབས་ལ་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་བྱས་ནས་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་གཞས་མང་པོ་བཏང་བ་རེད། གང་
ལྟར་དེ་ཉྱིན་བུད་མེད་སེབས་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སེབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་
འདུག ཁོ་རང་ཚོས་གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྡྱི་ལྱིར་ཛ་དག་གྱི་ལས་དོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སྒྲུབ་རྒྱུར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་
འདྱིར་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ཕྱི་ནང་དེ་འད་ཡོད་ས་རེད། ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ག་བར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་རད་གཅོད་བྱེད་མཁན་

དེ་འད་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཁེད་རང་ཚོ་ཕར་འཐེན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དམ། དེ་
རྱིང་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ག་བར་ཡོད་ཟེར་ན་ངས་ག་རེ་
བྱེད་དགོས་པ་རེད། ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དེ་ཡྱིན་པ་ཕར་ཚུར་འགོ་དུས་ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་རེད། དེ་འད་བོ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག
དེ་གསུངས་པར་བརེན་ནས་ཁོང་ཚོ་བསད་པ་ཡྱིན་ཟེར། བསད་པ་དེ་ལ་ཁོང་ཚོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཁ་དང་སྐུ་
མགོན་རྣམ་པའྱི་གསུང་བཤད་ལས་དེ་མྱིན་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བྱེད་སོ་རྣམ་གཞག་གང་
ཡང་མྱི་འདུག

ང་ཚོ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་བ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་ལབ་ཚར་བ་རེད། བཀའ་དྱིན་བ་ལྷག་ལབ་ཚར་ན་

དེའྱི་རེས་ལ་ངུ་རྒྱུ་མེད་པ་རང་བཞྱིན་རེད། སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ནས་བཀའ་དྱིན་བ་ལྷག་ཆེ་ལབ་ཚར་འདུག་པ། དེ་ག་དུས་ལབ་
པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་དྱི་བ་བཀོད་པ་ཡྱིན། བཀའ་དྱིན་བ་ལྷག་ཆེ་ནམ་ཡང་ལབ་མེད་ཟེར། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལ་ག་རེ་ཕུལ་བ་དེ་བུད་

མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་གནང་བ་དེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ནས་ཞུས་ཡོད། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ན་ག་བར་འགྱིག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་
ཀྱི་ཐོག་ནས་མར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་གཞུང་འབེལ་སྲུང་བརྱི་གནང་རོགས་

གནང་ཟེར་ནས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་སང་དང་འོག་ན་གང་

ཡང་མེད་ཟེར་ནས་བྱུང་རྱིམ་མ་ཞུས་ན། ཁོང་ཚོ་འདྱི་ལ་ཡོང་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མེད་ཙང་། རང་ཉྱིད་
བུད་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་མ་རེད། བོད་མྱི་རྱིགས་དང་བོད་མྱིའྱི་
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ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། བོད་མྱིའྱི་གོམས་གཤྱིས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ཁོང་ཚོའྱི་ངོ་ཚབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་
བུད་མེད་ཀྱིས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བངས་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་

རྒྱུ་སོ་སོའ ་ི འགན་ཡྱིན་བསམས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྱིན་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་ནས། ཏོག་ཙམ་མདོར་བསྡུར་གསུངས་རོགས། ཕལ་ཆེར་གང་འཚམ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ག་རེ་བཀའ་གནང་ཡོད་ཟེར་ན།

ཁོ་རང་ཚོས་དེ་ལྟར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་རེད་ཟེར། གཅྱིག་བྱས་སོང་གཉྱིས་བྱས་སོང་ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཁོ་རང་ཚོས་དེ་ག་རང་དགོས་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་ག་རེ་དགོས་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་
ཉྱིན་མོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ཡང་ན་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་སྲུང་བརྱི་བྱེད་དགོས་འདུག་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པོ་འདུག གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པར་ས་གནས་ཁག་ལ་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་དྱི་བ་གནང་གྱི་འདུག དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ལན་བརྒྱབས་ཡོད། འདྱི་

འཇམ་པ་ལྟ་བུས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡར་སེབས་རེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྷགས་པ་གང་ཞྱིག་ནས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པ་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་རེད། བྱས་ཙང་ཤུགས་རེན་དེ་གང་ནས་སེབས་མྱིན་བཤད་

ཐུབ་ཁག་པོ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་འདུག བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དེ་དག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཤུགས་རེན་ཞྱིག་མེད་ཚེ། ཆབ་
སྱིད་གོ་རོགས་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། རྣམ་པ་ཚོས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་

དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་དང་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཚེ་ང་
ཚོར་ཚོགས་ཐེངས་རེར་མྱི་དྲུག་ལས་འགོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་ངའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ལབ་པ་
ཡྱིན་ན། གྲྭ་པ་གྲྭ་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་བུད་མེད་བུད་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་འདྱི་ལ་དེ་འད་བཏོན་ནས་བསད་ཚེ་དུས་ཚོད་དེ་གང་
འད་བྱེད་དགོས་མྱིན་ཐད་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དུས་ཚོད་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསན་གནང་བ་རེད་པ། མདོར་བསྡུས་
གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱིན་ནམ་བསམས་པ་རེད། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ། སྔོན་ལ་བཀའ་གནང་མཁན་ཚོས་སྐར་མ་ག་ཚོད་གནང་བ་ཐུགས་དན་སོས་ཡོད་
ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་ངང་ནས་སོ་སོའ ་ི ལས་བསོམས་སོར་སོང་ལ། སྱིག་འཛུགས་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་
གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་མཐའ་མ་སེབས་མཁན་རྣམས་ལ་ཏན་ཏན་གསན་བཞེས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་

ཚང་མ་བསྡུས་བསྡུས་ངང་ནས་ཞུས་ཡོད། ར་བའྱི་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་ཡག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་གང་བསྡུས་བསྡུས་
ཤྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སོང་ཙང་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་དེ་ལྟར་ཕེབས་
པ་ཐུགས་ཕམ་མང་པོ་བྱུང་འདུག ང་ནམ་རྒྱུན་དེ་འད་བོ་ལྟ་མཁན་མྱིན་ཀང་ནོ་ཝེ་རླུང་འཕྱིན་ལས་ཁུངས་ནང་གཟྱིགས་དང་དེ་

ལྟར་བཏང་འདུག་ཟེར། ངས་ལས་བྱེད་སྐད་བཏང་ནས་དེ་དག་ག་བར་འདུག་བཙལ་རོགས་ལབ་སྟེ་བལྟས་པ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་
དེ་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལ་ཡོང་བའྱི་བུད་མེད་དེ་དག་བོད་མྱི་མང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་དང་། སྱི་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཐོག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། བུད་མེད་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ནམ་ཡང་བྱེད་མ་མོང་། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཕེབས་ཀྱི་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱིས་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་

ཡོད་ཚེ་རབ་དང་། དེ་མེད་ཀང་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་དེ་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཨ་ཕའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་ཨ་མའྱི་ཉྱིན་མོ། དགེ་བཤེས ་ཀྱི་ཉྱིན་མོ། ལྷ་རམས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་སོག ས་ཉྱིན་མོས ་གང་བ་དང་མང་

དགས་པས། ཉྱིན་མོ་དེར་སྒུག་རྱིང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཙང་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཕེབས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་

ནྱི། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་
གནས་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བྱ་མང་དག་ཅྱིག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བསད་པ་སོགས་དང་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་

མཐོང་སོང་། ཡྱིན་ཙང་དེ་ནྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་མང་པོའ ་ི མང་ཚོགས་
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ཀྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་སོད་ཀྱི་འདུག ཞུས་པ་ཐམས་ཅད་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་འཁོད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཛ་དག་དང་
གལ་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་གྲུབ་རྒྱུར་རེ་བ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ས་གནས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་དུ་ཡང་འཁོད་

ཡོད། དེ་དེ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་འབེལ་ཡོད་ཕག་སེལ་ངེད་གཉྱིས ་ཀྱིས་འབེལ་བ་བྱས་ནས་མཇུག་སོང་ཞུ་བའྱི་
ཐོག་ལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན།

གནས་དོན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་སོད་ཤག་གྱི་ཐོག་
ལ་གནད་དོན་གེང་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་ཚར་བ་

དེ་གནང་ཚར་བ་རེད། སོང་ཙང་། གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཀའ་དེ་འད་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། འདྱི་གོ་དུས་
སུ་དེ་སྔ་བྱས་པའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་སོན་བརོད་དང་ལེགས་སེལ་དགོངས་འཆར་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི ་ཐོག་ནས་བཀའ་

བོན་མཆོག་གྱིས་དེའྱི་ལན་འདེབས་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་མྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་བོ་འཚབ་བྱུང་སོང་། སོང་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་བོད་

ནས་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོད་ཤག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསད་

ས་མེད་པར་ཁང་པ་གཡར་བར་འགོ་དགོས་དུས་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་པ་སེར་གྱི་ངོས་ནས་ཉམས་མོང་ཡོད། དཀའ་ངལ་མང་
དག་ཅྱིག་གྱི་སང་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་ཁད་གསོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོར་ཆ་མཚོན་ན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང།
བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་སོ་སོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སོད་སྐབས་ཁང་པ་མཉམ་དུ་སོས་ནས་མང་པོ་འགོ་

མོང་། དམྱིགས་བསལ་ས་གནས་གཞན་པར་ཡྱིན་ན་དེ་བས་ཀང་ཁང་པ་གཡར་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། ཁང་ག་ཆེན་པོ་
གནས་པ་སོགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་སོད་ཤག་ལས་འཆར་དེ་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ཐེངས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྐབས་སྔོན་མའྱི་སྔོན་ལ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོའ ་ི ཐོག་ལ་

བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། སོ་སོར་ཆ་མཚོན་ན་བུད་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་དང་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་

ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་། སོང་ཙང་དེ་རྱིང་དེར་ཕག་སེལ་རྣམས་ཀྱིས་ཞུས་པ་དང་། དེ་
བཞྱིན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁག་གྱིས་ང་ཚོར་སྙན་ཞུ་དང་གསལ་བཤད་ཕུལ་བ་དེ་ཚོར་སོ་སོར་ར་
འཕོད་ཀྱི་འདུག་ལ། གལ་ཆེན་པོ་དང་བདེན་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཙང་། བོད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་

གནས་པར་བསམ་ཤེས ་གནང་རོག ས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་སེལ ་ཞྱིག ་གྱིས་དེའྱི་སྔོན་ལ་དེ་ལས་ས་པོ་རེད་འདུག། སེར་
ལངས་ཟེར་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་སེར་ལངས་ཞེས་པ་བྱིས་ན་རང་འཇགས་བསད་

ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྟབས་བདེ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དེ་འདའྱི་སྟབས་བདེ་ཡོད་ཚེ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྟབས་
བདེ་པོ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་མང་ཚོགས་ནང་དུ་ལྟ་སྟངས་དང་མཛད་དཀའ་སྤྲད་པའྱི་

གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་ནྱི་གོས་ཚོགས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་མྱིན་པ་དང་། བཀའ་
ཤག་གྱིས་ར་འཛིན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་གཞྱིགས་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཚེ་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ངས་ད་ལན་གནད་དོན་གཙོ་བོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་དེ་སྔ་བོད་

མྱིའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཡྱི་གཞྱིས་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཉེ་ཆར་ Arunachal Pradesh ནང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་
༡༢ ལ་ Arunachal གཞུང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་མངའ་སེའྱི་བོན་ཆེན་པདྨ་མཁའ་འགོ་ལགས་ཀྱིས་གསལ་བསགས་བྱས་པ་

མ་ཟད། ཚེས་ ༡༧ ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ནས་ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་གཏན་ཁེལ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
Arunachal ལ་གཞྱིས་བཞུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཐག་

བཅད་གནང་བ་རེད། འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ Arunachal གཞུང་ནང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
མངའ་སེའྱི་ཚོགས་པ་ BJP ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་རེད་དེ། སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་

པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ཡང་། མངའ་སེའྱི་ Congress ཚོགས་པ་དང་། མངའ་སེའྱི་སོབ་གོགས་ཚོགས་པ། མངའ་
སེའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག ་མྱིང་བོས ་པ་ཡྱིན་ན། Arunachal Civil society མང་ཚོག ས་ཀྱི་སྱི་
ཚོག ས་གཅྱིག ་དང་། དེ་ནང་བཞྱིན ་གྱི་ NEFA Indigenous Human Rights Organizations དེ་དེ་བཞྱིན ་གྱི་
Arunachal མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་པ། Arunachal people's party ཁོང་ཚོ་ཐུན་མོང་ནས་ལས་འགུལ་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་

ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགག་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་འདུག དེའྱི་ནང་
ནས་ཡ་མཚན་ཤོས་དེ་ congress ཡྱི་མངའ་སེ་ཡྱི་ཚོགས་གཙོ་དེ་ Takam sanjoy ཁོང་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་
རང་འད་པོར་ཆ་མཚོན་ན་འདྱིའྱི་ནང་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་གྱི་

ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་རེད། གསལ་བསགས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པར་གཞུང་ལ་
དགག་པ་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་བྱུས་དེ་སྣང་བར་མྱི་འགོ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དང་། སྱིད་བྱུས་དེ་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་གྱི་

ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ས་ཆ། ལས་ཀ་འཕོག་གྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སོན་བརོད་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་འདུག མྱི་འབོར་
འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་ Arunachal ལ་བོད་པ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་དེ་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་མ་འོངས་སྲུང་

སོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད་དེ། དེ་ལ་གནོད་ཀྱི་འདུག་པས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་ཡོད། སོང་ཙང་། མངའ་སེ་གཞུང་ནས་ད་ལྟའྱི་
སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས ་ཡོད་ཟེར་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་འདུག སེལ་བ་མ་ཟད་ཐེངས་མང་གསར་འགོད་ལྷན་

ཚོགས་ཚོགས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག དེ་དག་ཞྱིབ་ཆ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཨེ་
ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག མང་ཆེ་ནས་ཤེས་རོགས་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རྣམས་མྱི་ཞུ་བའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གནད་དོན་
གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཚེ་སོ་སོས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གེང་གྱི་ཡོད། དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་གནད་དོན་གལ་ཆེན་

པོ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། Arunachal གྱི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱལ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚགས་པར་ཁག་ལ་ས་ཡ་མང་པོ ས་ལྟ་
ཡྱི་འདུག ཁབ་བསགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱ་ཡོངས་ནང་མངའ་སེ་ ༥༠ ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་དཀའ་
ངལ་འཕད་མྱི་སྱིད་པ་དེ་འད་རེད་མྱི་འདུག སོང་ཙང་། དོན་དག་གཙོ་བོར་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་དཀའ་ངལ་དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས ་

འདུག་ཅེས་པ་དེ་ཡྱིན། Takam sanjoy ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་དམ་འབུལ་སྐབས་སུ་འདྱི་ལ་བཅར་ཡོད་
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རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་མར་ཕོགས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གོས་ཚོགས་

འཐུས་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་གཙོ་འཛིན་ཡང་གནང་ཡོད་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ མངའ་སེ་ཁག་
ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་རྣམ་པས་མཇལ་ཡོད་རེད། བོད་པའྱི་གནད་དོན་ཆ་ཚང་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་རེད། སོང་ཙང་། ས་
གནས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དགོས་དབང་གྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་སྐབས་རེར་བོད་པའྱི་གནད་དོན་གེང་ནས་བདེན་པ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་

མང་པོ་ཞྱིག་མངའ་སེ་དང་གསར་ལམ་ཁག་ནས་སེལ་ཡོང་ཙང་། དེ་ད་ལྟ་ཐེངས་མ་དང་པོ་མ་རེད། ཐེངས་མ་མང་པོ་རེད། མངའ་

སེར་འོས ་བསྡུ་རེ་རེ་བཞྱིན་སེབས་སྐབས་ལ་བོད་པ་ཚང་མ་ཕྱིར་འཕུད་བྱེད་དགོས ་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཡོང ས་བསགས་བྱེད་
བསད་པ་དེ་ཁོང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་དབང་ཞྱིག་རེད། དེ་དེ་ལྟར་བཞག་ཚེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ལ་
ང་ཚོས་དེར་ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་མཐོང་གྱི་འདུག འབེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་དེ་ཏག་

ཏག་དང་བདེན་པ། དང་པོ་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག Takam sanjoy ཆ་མཚོན་ན། བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ Arunachal Pradesh བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་

ཚོགས་གཙོ་ Gicho khabab ཁོང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཁོང་རང་གྱིས་ད་གྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་པ་ BJP ཡྱི་
ཚོགས་པའྱི་མངའ་སེའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་གཙོ་ཡང་རེད། ཁོ་རང་གྱི་
ཚོག ས་པ་དེ་དག་རྒྱབ་སོར ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད ། Takam sanjoy གྱི་དབུས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད ་ཚོག ས་པ་དེ་

congress ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་ཐོག་མར་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༤

ལ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆུ་ཚོད་ ༡།༡༥ ཆགས་ཚར་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་མ་གཏོགས་
གསུང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་རེས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོ་ད་རེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་བསོམས་མང་ཆེ་བ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གྱིས ་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་པར་དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་ཅྱིག་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་མྱིན་
གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་འདྱིར་བཤད་ཚེ། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཉྱིན་ཁ་ཤས་ནང་ཚར་བ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་རེད་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་
རོགས་གནང་། དེ་རྱིང་ལས་ཉྱིན་ལྔ་པ་རེད། ཉྱིན་འགའ་ཤས་ལས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད། མཚན་ཕྱི་པོ་དེ་འད་བཞུགས་དགོས་

ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་དག་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ཡང་ལྷང་ཙམ་གེང་

ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ན་ཚང་མས་ཤེས་རོགས་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཕེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གེང་བ་ཙམ་
གྱིས་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས་མུ་མཐུད་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ང་རང་རག་པར་འཆད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། སུས་ཆུ་ཚོད་
གསུམ་ལ་བཤད་ཀང་ཉན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ངས་ནང་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོར་ཆེས་བ་ན་མེད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བའྱི་

རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་བྱེ་བག་པ་དང་། གནད་ཡོད་ཀྱི་མྱི་སྣ་མང་པོའ ་ི མྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་

བོས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོར་མ་རེད་ཟེར་
ནས་ར་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་ཚོས་མང་པོ་ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀང་གནད་དོན་གནད་འགག་ཅན་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་འབེལ་ཡོད་ཀྱིས་

སུ་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཀང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཐད་
ཀར་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ནང་དོན་སེལ་ཐབས་ནམ་རྒྱུན་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་དག་གེང་འོས་དང་མྱི་འོས་ཀྱི་སྐོར་
ལ་དགོངས་བཞེས་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་མེད་འགོ། དེ་མ་གནང་ཚེ་ཚང་མ་བཤད་ཚར་སོང་། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཟོ་སྟངས་

དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ པའྱི་སྐབས་སུ་ཟུར་
ཙམ་སེབ ས་ན་བཀག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཤད་འོས ་པ་ཞྱིག ་ཡྱིན་མྱིན ་དགོང ས་བཞེས ་གནང་ཟེར ་ནས་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་

གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚང་མ་འཇམ་ཅག་གེར་བསད་ཀྱི་རེད། དེང་སང་དན་ཚད་དང་གསར་འགྱུར་ནང་མཐོང་ཚད་འདྱི་ལ་
བཤད་དུས་ཕོག་ཐུག་འགོ་མྱིན་དེ་ཚོ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ཁྱིམ་མཚེས་དང་སོ་སོར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་མྱི་སྣ་དེ་ཚོར་ཕོག་ཐུག་
མ་སོང་བར་བྱེད་དགོས་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། དན་གསོའ ་ི ཆེད་དུ་དེ་དག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལགས་སོ། དེ་ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོས་དེ་གེང་བ་དང་གསུང་པ་ཙམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་བའྱི་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཟེར་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་ཙང་བསམ་ཤེས་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་།ཤྱིག་གསུང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་ཟེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་།
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སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་དོན་སང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གང་ཟག་སེར་གྱི་
སྐད་ཆ་འཆད་མཁན་སྐར་མ་ ༡༢ མ་གཏོགས་ཕྱིན་མ་སོང་། དེའྱི་བར་དུ་འགོག་རེན་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཁོན་བསོམས་སྐར་མ་ ༤༧

ལས་ཕྱིན་མ་སོང་། ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ད་ལྟ་ཕྱིན་མ་སོང་། ང་རང་ཡང་དེའྱི་རེས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། སྐར་མ་
བཅུ་ལས་ལྷག་པ་བཤད་ཀྱི་མྱིན། ཡྱིན་ཡང་། གོང་དུ་འཆད་མཁན་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་བཤད་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་འཆད་མཁན་དེ་སྐར་
མ་ ༡༢ ལས་ཕྱིན་མ་སོང་། དེའྱི་བར་དུ་བཀག་ཚེ་དང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ལགས་སོ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འགོ་མྱི་འགོའ ་ི སྐད་ཆ་མ་རེད། གནད་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གསུང་བ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུག་

གྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་གྱི་ ཐོག་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཟེར་ནས་ཚོགས་གཙོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་
བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་།ཤྱིག་གསུངས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ཕག་རོགས་

ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། རང་བཤད་དུས་ཐུང་། གཞན་བཤད་དུས་རྱིང་། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་མཐོང་སོང་། གནད་
དོན་འདྱི་རྒྱས་པ་བཤད་ཀྱི་མེད། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ད་རས་དེ་རྱི་ང་གང་བཤད་པ་མ་ཟད། ལོ་དྲུག་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་དེའྱི་ནང་

ལ་ག་རེ་བཤད་དགོས་མྱིབ་ཏེ་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་སྱི་
འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བཤད་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་ན་ང་རང་གྱིས་འགན་འཁེར་གྱི་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་བརྡབ་འཁྲུག་བྱེད་རྒྱུ་
དང་། དོགས་པ་རྣམ་རོག་བབང་རྒྱུ་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་མཛད་བྱས་དེ་ཚོ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་

དང་ཡུལ་མྱིའྱི་མཉམ་དུ་འཆམ་མཐུན་མ་ཆགས་པ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཤད་མོང་མེད་མ་འོངས་པར་བཤད་ཀྱི་

མེད། སྐད་ཆ་རྱིང་པོ་བཤད་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་རྱིང་པོ་ཏན་ཏན་ཡོད། ང་ཡར་ལངས་ཡོང་དུས་ཕག་འབེལ་ཚོས་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་
ཆར་ལབ་ཀྱི་རེད། སོང་ཙང་གང་ཐུབ་ཐུབ་འབད་བརོན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་ཡོད་པ་ས་གནས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་ངས་ཞུས་མེད། ཐད་ཀར་འབེལ་ཡོད་ཚོ་ལ་ཞུ་དགོས་བསམ་བསད་ཡོད། གཉྱིས་དེ་ལ་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཞུས་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོར་ཉེ་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ ཧ་གོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

གསུམ་དེ་ལ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མྱི་གངས་ལ་དཔེར་ན་སྔོན་མ་ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་བར་
དུ་ཧ་ལམ་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་གང་ཡང་འགོ་མྱི་འདུག ས་ཡ་ ༡་༦ དེའྱི་ནང་ལས་ད་ལྟ་བོད་པ་ ༦༥༠༠ ཙམ་ལས་མྱི་འདུག

དེ་ཡང་ག་ལེར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་འགོ་མཁན་རེད། བོ་འཚབ་མ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་ད་ལྟའྱི་དགག་
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པ་རྒྱག་མཁན་དབུས་གཞུང་གྱི་ད་ལྟའྱི་སྱིད ་བྱུས་འདྱི་གཙོ་བོ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས ་ ༡༥ སང་ཉྱིན ་འོས ་བསྡུ་ཁབ་

བསགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་རྱིང་དེ་ལ་གསལ་བསགས་བྱས་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་མངའ་སེའྱི་ནང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་རང་རང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། karnataka ལ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། སོང་ཙང་། བསམ་ཤེས་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ཐུབ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་༢༠༡༤་སྱིད་བྱུས་དེ་ང་ཚོའྱི་
མངའ་སེའྱི་ནང་ལག་བསྟར་བྱས་པས་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་འདྱི་བོད་མྱི་
༦༥༠༠ ཙམ་ལས་ཡོད་མ་རེད། བོད་མྱི་ ༦༥༠༠ ལྷག་ལས་ཡུལ་མྱི་ང་རང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་དགོན་པ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་

བསད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མང་པོ འ ་ི ཐོག་ལ་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་མ་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་ཁག་གཅྱིག་

ནང་པའྱི་སོབ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སོ་སོས་ཡྱི་གེ་བསབས་མོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁེད་རང་ཚོ་
འོས་བསྡུ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ཏག་ཏག་མ་རེད། བདེན་པ་མ་རེད། དང་པོ་མ་རེད། སྐུ་མཁེན་དེ་
འད་མ་གནང་རོགས། ཕར་ནྱི་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་ན་བྱེད་རོགས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ད་ལམ་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་དེ་ཡང་ནས་ཡང་ནས་ཁ་སང་དེ་དཔལ་

ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ས་གནས་ལ་བཀའ་ངལ་ག་རེ་ག་རེ་འཕད་ཡོད་མེད་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་ཡོད་རེད། ད་དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་བོད་པ་ཚོ་ཡུལ་མྱི་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོད་པ་དང་

རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ། ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་དང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་བཞག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་དགོན་པ་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཚོ་

ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཕར་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་བཞག་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག ་དེ་ཡྱིན། གནད་དོན་གཉྱིས ་པ་དེ་ཁ་སང་ཕག་འབེལ ་སྱི་འཐུས་ཤ ྱིག ་གྱི་ཐོག ་ནས་

གསུངས་སོང་། ཉེ་བའྱི་ཆ་ལ་ད་ལྟ་ཟླ་བ་དེ་ག་རང་ལ་ཚེས་པ་ ༡༨ ལ་བདེ་སྲུང་ནས་བཀོད་ཁབ་གཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། ༡༩
ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀོད་ཁབ་གཅྱིག་ཕེབས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་འདུག སང་དྲུང་དང་བདེ་པོ། ད་
ལྟའྱི་ཆ་ལ་ Burma ནང་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་དེ་སྔ་ཡྱིན་ནའང་། ལོ་ཁ་ཤས་སྔོན་ལ་ཡང་ང་རང་ཚོར་
དཀའ་ངལ་ཕད་ཡོད་རེད། འཕད་མྱི་དགོས ་པ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོ་ལ་ཕད་ཡོད་རེད། དགོས ་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།

དཀའ་ངལ་འདྱི་བཟོ་མཁན་དེ་ཡང་རྒྱབ་ལ་རྒྱ་མྱི་གཙོས་པའྱི་ Pakistan སོགས་པའྱི་ཕ་གྱིའྱི་ཕོགས་ནས་བྱས་འདུག ཧ་ལམ་
ང་རང་ཚོའྱི་དགེ་འདུན་ཚོ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་བཏོན་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཕད་ཡོད་
རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་། གནས་ཚུལ་འདྱི་ལངས་ཡོང་དུས། དམྱིགས་བསལ་ལངས་པའྱི་སྐབས་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་རེ་

འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་ཨ་རུ་ནལ་ཅཱལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་གཅྱིག་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ནང་ལ་མྱི་སྣ་ཚོ་ཡང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ལག་ཆ་བེད་སོད་བྱས། ཁ་སང་གོས ་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ དེ་ག་རང་ལ་ kashmir མངའ་སེ་བོན་ཆེན་ཟུར་པ་ཞྱིག ་
གྱིས་ tweet ནང་ལ་ཁ་ཆེ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ Rohingyes ཡྱིན་པ་མཆོག་རྒྱ་གར་ནས་ཕུད་པ་རེད་ཅེས་སྱིད་བྱུས་

ཤྱིག ་འཛིན ་གྱི་འདུག དེ་འད་འཛིན་གྱི་ཡྱིན་ན། བོད་པ་ཚོ་འདྱི་ནས་འཕུད་རྒྱུ་ཡྱིན ་པས། ཁག་པོ་བྱེད་ཀྱི་རེད་གདའ་ཅེས ་
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tweet ཁོ་རང་གྱིས ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཁོ་རང་ tweet ནང་ལ་མྱི་ག་ཚོད ་ཡོད ་མེད ་ངས་ཤེས ་ཀྱི་མེད ་ཀང་། Asian
standard ད་ལྟ་ financial express ལ་སོགས་པའྱི་ཚགས་པར་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་བཏོན་ནས་ས་ཡ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁབ་

སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་སང་ལ་གེང་སོང་བྱུང་
སོང་། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་ལ། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གེང་སོང་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་བྱས་ན་བསམ་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་གོས་
ཚོགས་འགོ་སྟངས་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཚང་མར་ཡོད་ལ། ལོ་བདུན་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡོད་ཚར་བའྱི་

གཞུག་ལ་གསུང་རང་གནང་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་བསྡུས་པ་དེ་ཙམ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཆ་ཚང་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་
ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པོར་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། བཤད་དགོས་པ་
གཙོ་བོ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་སབས་བཅོལ་ཞེས་པ་དེ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སེར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡུ་རོབ་མྱི་སེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དེ་རང་འཇགས་གནས་ཀྱི་

ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། བོད་པའྱི་ཡུལ་མྱི་རེད་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་རེད། འོས་ཀང་འཕེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་

འཐུས་མྱི་དང་བཀའ་བོན། སྱིད་སོང་སོགས་ཀྱི་འོས་མྱིར་བཞེངས་ཆོག་གྱི་རེད། ལུང་པ་གཞན་གྱི་མྱི་སེར་ཞུ་ཆོག་པ་དེ་བཅའ་
ཁྱིམས་ནང་བཀོད་ཡོད་རེད། སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཟེར་ནའང་རེད། བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་ཟེར་ནའང་རེད། ཐུག་ས་གཙོ་བོར་
དེ་ལ་ཐུག་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་དྲུང་ནས་གསུངས་བ་རེད་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ལངས་ཕོགས་དེ་འད་གསུང་སོང་ཟེར་ནས་
གསུངས་སོང་། ཐུག་ས་དེ་ག་བར་ཐུག་གྱི་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་
འཁེར་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་རེད། ག་བར་ཡོད་ཀང་ས་གནས་ཡུལ་ཁྱིམས་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཀོད་ཁབ་ག་རེ་གནང་ཡང་དེ་འཁེར་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་འགན་རེད་ལ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ཙང་། རྒྱ་གར་གྱི་བཀོད་ཁབ་ག་རེ་

ཕེབས་ཀང་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་འགན་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཡོད་རེད་ལ། ང་ཚོ་
ཚང་མ་རྒྱ་གར་ནང་བཞུགས་ཡོད་ཙང་། རྒྱ་གར་གྱི་བཀོད་ཁབ་གང་ཞྱིག་ཕེབས་ཀང་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ཐེངས་

འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་གྱིས་བཀོད་ཁབ་ཕེབས་པ་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཐུག་
ས་གཙོ་བོར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཆ་དེ་དག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི་ས་ཆ་རེད། བདག་དབང་དེ་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་
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གཞུང་ལ་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་པར་གཞན་སུ་གང་ལ་ཡོད་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ཙང་། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི་ས་ཆ་དེ་དག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐོག་མ་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ནས་ཞུ་དོན་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་རེད། ག་རེ་ཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། བོད་ནས་སབས་བཅོལ་བངས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཆེད་དུ་ས་ཆ་
དགོས་ཀྱི་འདུག མཐུན་རེན་སར་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་ད་ཐེངས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་དེའྱི་ནང་ལ་

ས་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ལ། སབས་བཅོལ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ལེན་
ཆོག་གྱི་མེད་ཟེར་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀོད་ཁབ་གཞྱིར་བཟུང་བོད་པའྱི་སབས་བཅོལ་བ་ལ་གནང་བའྱི་ས་ཆ་དེ་དག་ཁོ་རང་
ཐོབ་ཐང་མེད་པར་ཆགས་ཀྱི་རེད།

དྱི་བ་གཉྱིས ་པ་ཞྱིག ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། བོད་མྱི་རྒྱ་གར་མྱི་སེར ་བྱས་ཚེ་ག་བར་འགོ་དགོས ་རེད། ག་བར་བསད་

དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གང་སར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དང་པོ་རྒྱ་གར་གྱི་
མྱི་སེར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་སེར་བྱེད་དགོས་དོན་དང་འཚོ་བ་གང་འད་བྱས་ནས་སེལ་གྱི་ཡྱིན་པ། དེ་བཞྱིན་ག་བར་བཞུགས་
མྱིན་སོགས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་སྔའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་པོ་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་པར་ད་
ཐེངས་གཅྱིག་པུར་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན། དེ་སྔ་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུ་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་
ཙང་། གནད་དོན་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཚེ་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ནས་དེའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་བཞག་ཡོད། སོང་ཙང་། ད་ཐེངས་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཀོད་

ཁབ་དེ་འད་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་མྱི་མང་ནང་དུ་གོ་རོགས་འཕེལ་བ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དགོས་དོན་དེ་
བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་དགོངས་དོན་ང་ཚོས་ཡུལ་ཁྱིམས་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གནང་བའྱི་མཐུན་

རེན་སར་བ་དང་ས་ཆ་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་

བ་དེ་རེད། དེ་ནས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མགོ་རྙོག་པོ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ཟེར་ན་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་
གར་མྱི་སེར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཁག་ཅྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་སེ་ཁག་ནང་ཡོད་རེད། དེ་དག་ག་རེ་རེད་ཟེར་ཙང་། ཁོ་རང་
ཚོ་གཅྱིག ་ནྱི་ཤེས ་ཡོན ་བསྟྱི་གནས་ལ་ཡོད་རེད ། ཁོ་རང་ཚོ་ཕེབ ས་པ་དེ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར ་གྱི་ཐོག ་ནས་ཕེབ ས་པ་རེད ་མ་

གཏོགས་པ་སབས་བཅོལ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཕེབས་ཡོད་མ་རེད། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཁོང་ཚོ་འཛུལ་ཚེ་རྒྱ་

གར་གྱི་མྱི་སེར་ཐོག་ནས་འཛུལ་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་མཐུན་རེན་སར་དང་མྱི་སོར་བ་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བོད་ཁྱིམ་ལྟ་བུ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བ་དེ་སབས་བཅོལ་བར་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་ཧྱི་མ་
ལ་ཡར་འབུལ་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་དང་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པར་བཤད། ང་ཚོར་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་གནང་རོགས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཁེད་རང་ཚོ་སབས་བཅོལ་བ་མ་རེད། ཕྱི་ནས་རོགས་དངུལ་རག་པ་དེ་
སབས་བཅོལ་བའྱི་ཆེད་དུ་རག་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་པ་སབས་བཅོལ་བའྱི་རོགས་དངུལ་མྱི་སེར་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཕུལ་

ཚེ། ཁྱིམས་དང་དང་བདེན། བཟང་སོད་སོགས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་།
རང་བཞྱིན་གྱིས་དབྱེ་བ་ཕེ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་དེའྱི་སང་ལ་ཁ་སང་སྔོན་མ་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུ་
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མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཚེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་དེའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཕག་ལས་ལག་བསྟར་ག་རེ་གནང་

དགོས་མྱིན་ཐད་ལ་ཁ་གསལ་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་གོ་བུར་དུ་ལང་དགོས་པའྱི་
རེན་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཞུས་ན་སྙམ་བྱུང་། དེ་སྔ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་པྱོགས་གསལ་པོ་ཡྱིན་པ་ཞུས་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་

མྱི་སེར་ཞུ་དང་མྱི་ཞུ་ཞེས་པ་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་ ༡༩༨༧ བར་དུ་རྒྱ་གར་དུ་སུ་འཁྲུངས་ཀང་
རྒྱ་གར་མྱི་སེར་རེད། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བྱེད་ཆོག་མྱིན་གཅྱིག་པོ་མ་རེད། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་རེད་ཟེར་ནས་ཁྱིམས་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་

ལ་ང་ཚོས་བྱེད་ཆོག་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་འགལ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ ས་རེད་པ། ཁྱིམས་ཐོག ་ནས་ཡོད་ལབ་པ་དེ་བྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་གང་འད་བྱས་ཏེ་ལབ་

དགོས་རེད། ཡྱིན་ཡང་། བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སབས་བཅོལ་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་
རེད། སབས་བཅོལ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་མྱི་སེར་བྱས་ཟེར་ནས་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་མྱི་སེར་བྱེད་ཆོག་
པའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། མྱི་སེར་བྱོས་ལབ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ལ་ལབ་ཀྱི་མ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་ཞུས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་
ཕྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། རེན་དེ་ཁབ་བསགས་མང་པོ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཁབ་བསགས་མང་པོ་ཕྱིན་པ་དང་དེ་ནས་སྦྱིར་

ས་བསགས་ནས་རེན་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ཤ་ཚ་ཅན་གྱི་གཞུང་གྱི་སྣེ་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ང་
ཚོས་ཁེད་ཚོར་སབས་བཅོལ་བ་སེབས་སྐབས་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཟེར་གྱི་འདུག ལྕག་མ་ཟེར་བ་རྒྱ་གར་དུ་
སབས་བཅོལ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཕར་བཞག་ཐོབ་ཐང་ར་བ་ནས་མེད་མཁན་དེ་འད་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཁེད་རང་
ཚོར་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་བརྒྱབས་ནས་ RC བཟོས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ IC བཟོས་པ་མ་ཟད་ IC དེ་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་།

Exit Permit གུ་ཡངས་སུ་བཏང་ནས་དཀའ་ལས་ཅྱི་ཙམ་རྒྱག་གྱི་འདུག ཁེད་ཚོས་ IC བསྟན་ནས་ད་རེས་ནས་བཟུང་དེབ་

སེར་པོ་འདྱི་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་སོང་ཟེར་ནས་ཁབ་བསགས་བྱས་ཡོང་དུས་ང་ཚོའྱི་སེམས་ནང་ཕོག་གྱི་འདུག ཤ་ཞེན་བྱས་
ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ད། ང་ཚོས་ཁེད་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཏེ་

སྟབས་བདེ་པོ་ཡོང་བར་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར། ཁེད་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་བསད་ཆོག་པའྱི་ཆེད་དུ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོ་བསད་ཐུབ་
པའྱི་ཆེད་དུ་ RC ཡྱིན་ཡང་ལོ་ལྔ་བཟོས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོང་ནས་ RC དེ་ལོ་རེར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཟེར་གྱི་
འདུག དཀའ་ངལ་ཧ་གོ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་དང་སྱིག་འཛུགས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ནས་ཐབས་
ལམ་བཙལ་ནས་ཕུལ་དུས་ཁེད་ཚོ་དེ་སྡུག་བསྔལ་དང་དཀའ་ངལ། དེས་ཁེད་རང་ཚོ་མནན་པ་དང་དེས་ཁེད་རང་ཚོས་མྱི་ཡྱི་

མཐོང་མ་སྤྲད་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ཡོད་དུས་སེམས་ནང་ནས་ན་ཚ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར། ཁབ་བསགས་མང་པོ་བྱས་ཡོང་དུས་མང་པོ་ཞེ་
དག་ཡྱིན་སྣང་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་མང་པོ་ར་བ་ནས་མ་རེད། ཁ་འཐོར ་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་འགའ་ཤ ས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་

སྟབས་བདེ་འགོ་མཁན་དེ་དག་རེད། བརྒྱ་ཕག་རང་རེད། ཧ་ལས་ན་སྟོང་ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡྱིན་འགོ། བོད་མྱི་བཙན་བྱོལ་
དུ་ཡོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་སྐབས་དཀའ་དྱིན་ཆེ་ཟེར་ནས་ RC དང་ IC གཉྱིས་ཞུ་ཡྱི་རེད།
ག་ཚད་ཞུས་ཀང་ཁོང་ཚོར་དངངས་འཚབ་ཅྱིག་སེས་ཡོང་གྱི་འདུག དངངས་འཚབ་དེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཞུ་བདེ་པོ་ཡོད་མ་
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རེད། མ་ཞུས་ཚེ་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ཁེད་རང་ཚོ་དང་པོ་རྒྱ་གར་དུ་ག་རེ་བྱེད་དུ་

ཕེབས་པ་རེད་ཟེར་ནས་དྱི་བ་སྐུལ་གྱི་འདུག དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་མ་རེད། རྒྱ་གར་དུ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་
ཤ་ཞེན་ཅན་ཚོས་ཁེད་ཚོས་འདྱི་ལ་ར་དོན་རོད་དུ་སེབས་པ་ཡྱིན། ཡང་ན་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུ་བར་དང་ཐོབ་ཐང་རོད་དུ་སེབས་པ་
ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག རང་ལུས་མེ་སེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་འདུག སོང་ཙང་། གང་ཞྱིག་བྱས་ཀང་འཇམ་པོའ ་ི
ངང་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཟེར། དེ་འདའྱི་ཁབ་བསགས་བྱས་ཡོང་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་ག་རེ་བསམ་གྱི་

རེད ། དེའྱི་རེན ་གྱིས ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སབས་བཅོལ ་འགོ ་མཁན་རྣམས་ལ་དོ་ཕོག ་ཕྱིན་འདུག ཁ་སང་ Canada སེབ ས་དུས་
སྐབས་སུ་ Halifax Toronto གནམ་གྲུ་ཧ་ཅང་ཕྱི་པོ་ཆགས་འདུག ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དང་སྐད་ཆ་བཤད་དེ་དགོང་མོ་
ཆུ་ཚོད་ ༡༢ རེས་ལ་མ་གཏོགས་ཚར་ཡོད་མ་རེད། ཆུ་ཚོད་ ༡༢ རེས་ལ་ཡར་བསར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་མྱི་ཐུག་དགོས་
ཡོད། སུ་རེད་ཅེ་ན། ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་དེ་དག་རེད་ཟེར། ཁྱིམས་རོད་པ་དེ་དག་ཐུག་སྐབས་ཁོང་ཚོས་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་

འདུག་ཟེར་ན། Canada སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་ཚང་མ་གནས་སྐབས་བཀག་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མྱི་

སེར་གནང་གྱི་འདུག་པ་ཟེར། ཁབ་བསགས་དེ་དག་ཁྱིམས་དཔོན་ཚང་མར་རག་འདུག་ཟེར། སུད་སྱི་གཞུང་གྱིས་དམ་བསགས་
བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁེད་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་དུ་མཐུན་རེན་ཚང་མ་རག་གྱི་འདུག མྱི་སེར་རག་གྱི་འདུག་ལ་མྱི་སེར་

རག་སར་ཁེད་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་སྱི་ཡོངས་ནས་དམ་བསགས་འགོ་ཡྱི་འདུག མྱི་སེར་ཞུ་
མཁན་སྦར་ར་གང་རེད། དེའྱི་རེན་གྱིས ་དེ་ལྟར་ཆགས་ཡོང་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་ཁབ་བསགས་དེ་འད་ཉྱིན་རེར ་

བཞྱིན་བཀླགས་ཡོང་དུས་མང་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་ཟེར་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བཀོད་ཁབ་གསལ་པོ་བཏང་གནང་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་
གསུངས་སོང་། སྱིད་སོང་སྔོན་ལ་བཤད་རེས་རྒྱ་གར་རེས་ལ་རེད་དམ་ཟེར། དེ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་སྔོན་

མ་དེ་བཞྱིན་རེད། ཁེད་རང་ཚོ་སབས་བཅོལ་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སེབས་ཡོད་ལ་སབས་བཅོལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ས་ཆ་ཕུལ་ཡོད། དེ་
བཞྱིན ་མཐུན་རེན་སར་བཞག་ཡོད། དེ་གསལ་པོ་རེད། ནང་དོན་སྔོན་མ་རང་ནས་ཡོད་རེད། དེ་དག་གྱི་རེན་གྱིས ་ད་ལྟའྱི་

གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ནྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་ལྟར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མྱི་
སེར་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་སེར་ཡྱིན་ཡང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། མྱི་སར་གཞན་ཞུས་ཡོད་པ་ཡོད་

རེད། ཡྱིན་ཡང་། ཡུལ་ཁྱིམས་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད །
བཀོད་ཁབ་དེ་འད་ཞྱིག་ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལག་བསྟར་དེ་གང་འད་བྱས་ནས་
བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། ཁྱིམས་ནས་གསལ་པོ་ཞེ་དག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་། མང་དུ་ཕྱིན་ཚེ་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ནས་
གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད་བ།

དེ་སོབ་གྲྭ་དང་འཕོད་བསྟེན། དགོན་སེ་ཁག། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སོགས་ག་རེ་ཡོང་གྱི་རྱིམ་པར་བཟོ་རྒྱུ་རེད་བསམ་

གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཚེ་ང་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་དུ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་
པའྱི་རེ་བ་ཡོད། གཙོ་བོར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཟེར་བ་དེ་ཚང་མ་རེད། ལུང་པ་གང་ཞྱིག་གྱི་མྱི་སེར་ཆགས་ཀང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་

ཕུལ་བའྱི་བར་དུ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དེ་དོར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། མྱི་སེར་གཞན་པ་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
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རེད། ཡྱིན་ཡང་། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་ཡུལ་ཁྱིམས་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དམྱིགས་བསལ་
རྒྱ་གར་དུ་ཡུལ་ཁྱིམས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརེན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི་ས་ཆ་དེ་དག་

སབས་བཅོལ་བའྱི་ཆེད་དུ་གནང་བ་རེད། མཐུན་རེན་སར་བ་དེ་ཡང་སབས་བཅོལ་བའྱི་ཆེད་དུ་སར་བ་རེད། སོང་ཙང་། བོད་

པའྱི་སབས་བཅོལ་བ་དང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་གཉྱིས་ལ་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དབྱེ་བ་ཕེས་པ་ཡྱིན་ན། རང་
བཞྱིན་གྱིས་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ངས་དེ་དག་རྣམ་པ་ཚོར་དོགས་པ་སེལ་བའྱི་རེ་བ་
ཡོད།

གཉྱིས་པ། བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་དེ་སྔ་ནས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཁ་སང་སྔོན་མར་ཐུག་

ས་དེ་བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྱིད་བྱུས་བསར་བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ཐེངས་ཀྱི་རེན་དང་ནོར་འཁྲུལ་དེ་གང་ནས་བྱུང་འདུག་ཟེར་ན། དེ་དག་ཚང་མ་སང་ནས་མར་བཀའ་བཏང་
བའམ། སང་ནས་མར་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། འོག་ནས་ཡར་ར་བ་ནས་བྱུང་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་རེད་འདུག་

ཟེར་ནས་གསུངས་བྱུང་། དེ་ར་བ་ནས་མ་རེད། དེ་སྔར་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཐུག་ས་གཉྱིས་པ་དེ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་དབུས་རྒྱུན་
ལས་དང་སྱིད་སོང་གཉྱིས་ལ་ཐུག་འདུག་ཟེར། སྱིད་སོང་ནས་བཤད་པ་དང་བུད་མེད་ཚོགས་པ་དབུས་རྒྱུན་ལས་གཉྱིས་ཀྱི་

བཤད་སྟངས་དེ་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ལ་བགོ་གེང་བྱས་ན་མཐའ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁྱིམས་ལ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག he said དང་ she said ཞེས་པའྱི་འགོ་
སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ཁོས་ལབ་ཀྱི་འདུག མོས་ལབ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་དཔང་རགས་ཡོད་མ་རེད། དེང་སང་ངས་
མཚམས་རེར་བཀག་ཤག་ནས་དེ་སྔ་ཚོགས་འདུ་ག་རེ་བྱུང་ཀང་ཊེབ་ཐག་ཞྱིག་དཀྱིལ་ལ་བཞག་ན་མ་གཏོགས་མ་འོངས་པར་

སྐད་ཆ་དེ་གཉྱིས་གསུམ་ཆགས་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཡོང་གྱི་འདུག ཊེབ་ཐག་དཀྱིལ་ལ་བཞག་ཚེ་དཀའ་མོལ་གནང་
བ་ཚང་མ་དོགས་པ་བཟོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་ཟོན་བྱས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག དེ་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་མཇལ་ཁ་
ཕེབས་བྱུང་། བཀའ་ཤག་ཚོགས་བསད་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་

མྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ཙང་། ངས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག གལ་ཆེན་དོན་
ཆེན་བསམས་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ། དུས་ཚོད་བྱུང་བ་དང་དེ་མ་ཐག་ཕུལ་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་

པ་གལ་ཆེན་པོ་མ་བརྱིས་པ་གཏན་ནས་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་སྱིད་སོང་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་གལ་ཆེན་པོ་དེ་འད་བརྱིས་
ནས་བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཐུག་པར་ཕྱིན་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རོགས་གསུང་གྱི་

འདུག ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་བེུད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་སྲུང་བརྱི་དེ་སྔ་ནས་ཞུས་བསད་ཡོད། ད་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཉྱིན་མོར་
བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་ནས་གནང་འདུག དེ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་འདུག བཀའ་མོལ་དེ་ཡར་

མར་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་། དེ་ལ་གནད་དོན་དང་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ བུད་མེད་ཀྱི་སེར་
ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཉྱིན་མོར་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལན་གྱི་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་

པུར་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་ནས་དེའྱི་སང་ལ་ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་བཟུང་བསད་ཡོད་རེད་ལ། དེ་ལ་གནད་
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འགག་མང་པོ་ཧ་ལས་པ་ཡོད་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དགོས་ཡོད་ཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ག་

རེ་དངས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། ༣ པའྱི་ ༡༢ ཏེ་ ༡༩༥༩ ལོར་བུད་མེད་ཚོས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་
སེལ་བ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཚེ་ཚོགས་པ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཆེད་དུ་རང་སོ ག་བོས་
གཏོང་མཁན་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་ཚོགས་པ་དེའྱི་ཉྱིན་མོར་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཉྱིན་མོར་གནང་རོགས་གནང་

ལབ་ནས་ ༡༩༨༠ ག་གངས་ནས་བཟུང་སྟེ་སྙན་ཞུ་ད་ལྟ་ཆར་བ་འབབ་འབབ་གསུང་གྱི་འདུག་པ། ཆར་པ་འབབ་འབབ་གང་ཤེས་
ཏེ་རྱིམ་པར་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་པ་དེ་ལ་ཡྱིན་ཡང་ཚོགས་པ་ཁེད་རང་ཚོའྱི་འཐུས་མྱི་བརྒྱ་ཕག་མང་

པོ་ཤྱི་བ་བྱུང་ཡོད་རེད། རང་སོག་བོས་བཏང་ནས་རྒྱ་མྱིས་བསད་པ་བྱུང་ཡོད་རེད་དེ་གཞུང་འབེལ་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བྱེད་ཀྱི་

མྱིན་ཟེར་ནས་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་ལངས་ཕོགས་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧་་༡༩༨༨་་༡༩༨༩ ལོར་བོད་ནང་དུ་སེར་ལངས་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལངས་ནས་བོད་ཀྱི་བཙན་བྱོལ་ལོ་རྒྱུས་ནང་དང་དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང། བོད་ཀྱི་ནང་དུ་ད་

དུང་ར་དོན་རོད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་མང་པོ་ཧ་ལས་ཤྱིག་དཀའ་ངལ་མངས་ནས་བོས་བཏང་བྱས་པའྱི་ཚོགས་
པ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་སེར་ལངས་བྱུང་བར་བརེན་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་གཞུང་འབེལ་སེར་ལངས་

ཉྱིན་མོར་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཉྱིན་མོར་བརྱི་དགོས་ཚེ། ཚོགས་པ་གཞན་དེ་དག་གྱིས་དགོས་ཟེར་གྱི་རེད་པ། བུད་མེད་ཚོགས་པ་

ལས་ཆེ་བ་ཚོགས་པ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བ། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ལས་ཆེ་བ་དང་རྙྱིང་བ། ཚོགས་པ་ཆེ་བ། འཐུས་མྱི་མང་བ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བ། དེ་དེ་བཞྱིན་ཚོགས་པ་རྱིམ་པས་སེབ་ཡོང་གྱི་རེད། གཞུང་འབེལ་ཉྱིན་མོ་མང་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་ཀྱི་

རེད་ཟེར་ནས་དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྔོན་མ་སྟེ་ ༡༩༨༠ ག་གངས་ནས་ ༡༩༩༠ གོ་གངས་ནས་འགེལ་བཤད་རྱིམ་པ་བརྒྱབས་ནས་
ཚོགས་པའྱི་ར་དོན་གྱི་སྐུ་ལས་གང་འད་བྱས་ནས་བརྒྱབས་ཀང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཉྱིན་མོར་སྲུང་བརྱི་བྱས་ཡོད་མ་རེད། དེ་སྔ་

བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་ལངས་ཕོགས་རེད། ད་ལན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཀང་དེ་ལྟར་རེད་ཟེར་དུས་ཙ་ན། དེ་ནྱི་ངས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་
ནས་ཞུས་ཆོག དེ་དུས་བུད་མེད་དབུས་རྒྱུན་ལས་ད་ནྱི་གསལ་པོ་ཞེ་དག་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གསུངས་བྱུང་། དེ་གསུངས་
མེད་ལབ་ནས་ཁྱིམས་ཁང་དུ་ཕྱིན་ཚེ་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ལབ་མ་སོང་ཟེར་ན་ང་ལ་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་

ཡོད་མ་རེད། གསལ་པོ་བྱུང་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ ༣།༡༢ ལ་བྱེད་དགོས་
དེ་ཡང་ངས་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོགས་ཆེན་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། དེ་སྔ་ཐུག་པར་སེབས་པ་རེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་ཞུས་
པ་ང་ལ་མྱིག་ཆུ་བཏང་ནས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་འདུག་ལབ་ན། ༣།༡༢ དེ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོར་གཞུང་འབེལ་སྲུང་བརྱི་གནང་

ཚེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༣།༡༢ བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོར་ཆ་ཤས་ལེན་

མཁན་གྱི་མྱི་མང་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དཔེ་སེམས་པ་སོ་བོ་འདུག་ཟེར། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཉྱིན་མོར་མྱི་བརྒྱ་ཕག་དང་
སྟོང་ཕག་ཡོང ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱི་ཕེད ་ཀའྱི་ཕེད་ཀ་ཡོང ་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ཞེ་དག་འདུག་ཟེར ་ནས་མྱིག ་ཆུ་གཏོང ་བཞྱིན ་

གསུངས་སོང་། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ནས་གོ་བ་ག་རེ་བངས་པ་རེད་ཟེར་ན། བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་

ཐོག་ནས་སྲུང་བརྱི་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ངས་རྱིམ་པས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བུད་མེད་
སེར་ལངས་ཉྱིན་མོར་མྱི་མང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཧ་ལས་འདུག མྱི་མང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གང་མང་ཞྱིག་དགོས་
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ཚེ་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོར་གསལ་བཤད་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་དཔའ་མོ་ཚོའྱི་ ༡༩༥༩ ལོར་སྐུ་ལས་ག་རེ་བརྒྱབས་པ།

རང་སོག་བོས་བཏང་ག་ཚད་བྱས་པ་བཅས་ཚང་མ་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། མཉམ་དུ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སང་
ལ་གནད་དོན་ག་རེ་ཡོད་ཀང་ཞུ་ཐུབ་པ། དེ་འདའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བྱུང་ན་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་
བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ ༣།༡༢ ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་སྲུང་བརྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ཐབས་ལམ་བཙལ་

བ་རེད། དེ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལབ་ན། གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཡྱིན་སྐབས་སུ་མྱི་མང་མང་པོ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་འཛོམས་དགོས་རེད། གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་རེད། ང་ཚོས་བཀོད་ཁབ་གཏོང་གྱི་རེད། བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་རེད་ཟེར་ནས་མྱི་
མང་མང་པོ་འཛོམས་ཡོང་གྱི་རེད། དེའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་དང་བུད་མེད་ཀྱི་དཔའ་མོ འ ་ི སྐོར། རྒྱལ་
རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ག་རེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་གསུང་དགོས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་དེ་ག་རང་བཤད་ཀྱི་རེད།

༣།༡༢ ལོར་སྱིད་སོང་གྱིས་གཏམ་བཤད་འགོ་འཛུགས་བྱེད་སྐབས་ནས་ད་རེས་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་རེད་ད།

བོད་ནང་དུ་དཔའ་མོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོས་བཏང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་མ་བརེད་པར་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་འགོ་དེ་
ག་རང་ནས་འཛུགས་ཀྱི་རེད། དེ་ནས་མྱི་འཛོམས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་སྲུང་བརྱི་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་

ལ་མྱི་འཛོམས་མང་པོ་ཡོད་སྐབས་དེའྱི་ཉྱིན་མོར་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ངོ་རོལ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཁོམ་སྐོར་གནང་རྒྱུ་ཁོམ་སྐོར་
སོགས་ག་རེ་གནང་ཡང་མྱི་མང་པོ་འཛོམས་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་ན་ནྱིང་ ༣།༡༢ ལོར་དྷ་རམ་ས་ལར་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་

མོར་ཁོམ་སྐོར་ཕེབས་མཁན་ད་ལྟ་བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མྱི་འབོར་མང་ཤོས་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཉྱིས་སྨན་རང་རེད་འདུག་པ། ང་ཚོས་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་རེད། བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་སྐོར་བཤད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་བུད་མེད་སེར་ལངས་སྐོར་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཀྱི་རེད། བུད་མེད་

ཚོགས་པ་ནས་ཀང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། བུད་མེད་སང་ལ་མཁས་པ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་སུ་ཡྱིན་ཡང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེ་ནས་
ཁོམ་སྐོར་ཕེབས་པར་མྱི་འབོར་མང་པོ་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་རེ་རེད་
འདུག་ཅེ་ན། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་གཞུང་འབེལ་བྱས་ཚེ་མྱི་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

དེའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གཉྱིས་ཀར་མཉམ་དུ་སར་བ་རེད། ཀུན་སོང་དེ་ག་རང་རེད། དེ་མ་གཏོགས་པར་ག་རེ་
གསུང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་བྱས་ཚེ་གཞས་སྣ་དང་ཟློས་གར་འཁབ་པ། གྱིང་ཁ་གཏོང་གྱི་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་

བཀོད་ཁབ་ནང་ལ་ ༣།༡༢ ཉྱིན་མོར་གཞས་འཁོབ་ཤོག གྱིང་ཁ་དང་ཐུགས་སྤྲོ་ཐོངས་ཤོག་ཟེར་ནས་བཀོད་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་
ཤག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་དེ་བསམ་པའྱི་ཡུལ་ལ་འཁོར་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་བརྱིས་ནས་བུད་མེད་ཚོགས་

པར་བཀའ་ངལ་དེ་འད་ཞྱིག་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ཏུ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད།
བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ར་བ་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་གྱིན་ཞུས་པ་ལྟར་ཚོགས་པ་རེ་རེ་ནས་

གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཀྱི་རེད། གཉྱིས་སྨན་བྱས་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་

ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཆ་ཚང་རོགས་སོང་གསུངས་སོང་། དེ་ནས་ནམ་རྒྱུན་ངས་ཚོགས་པ་དང་སར་ནས་ཞུ་འདོད་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་། དེ་
རེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཡྱི་གེ་ཆར་པ་འབབ་འབབ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་། ཆར་པ་བབས་པ་ལྟར་གང་
22

ཤེས། དྷ་རམ་སའྱི་ཆར་པ་ནང་བཞྱིན་མྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་ཐྱིགས་པ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པའྱི་བྱང་ཐང་གྱི་ཆར་བ་དེ་འད་མྱིན་འགོ། ཡྱི་
གེ་བཅུ་གངས་སམ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་སེབས་པ་ཡྱི་གེ་ཆར་བ་བབས་པ་ལྟར་མ་རེད་པ། ཡྱིན་ཡང་ད་རེས ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུས་ན་

འགྱིག་ས་རེད། བོ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། དབུས་རྒྱུན་ལས་སྱིད་སོང་ཐུག་པར་ཡོང་བ་རེད། བཀའ་ཤག་
ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ཡང་དུས་ཚོད་བཏོན་ནས་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཡར་ཕེབས་ནས་ཚོགས་

འདུ་ག་རེ་ཚོགས་ཀང་འགྱིག་པ་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དབུས་རྒྱུན་ལས་ཟུར་པ་དེ་དག་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་ཚོགས་འདུ་ག་རེ་
ཚོགས་པ་དང་ག་རེ་གནང་ནའང་གནང་། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མར་ཕེབས་ནས་ཚོགས་འདུ་འདྱི་འད་དང་འདྱི་འད་བྱུང་

སོང་། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ནས་གསུང་ན། བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་

ཞྱིག་ཡོད་རེད་པ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བསད་ཡོད་རེད། གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་ནས་སོ་ཕེ་ནས་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ནྱི་མྱི་འདུག དེ་ནས་ས་གནས་ཚང་མར་ངག་ཐོག་ནས་བཀོད་ཁབ་སེབས་འདུག ས་གནས་ཁག་གྱི་བཀའ་བོན་
ཚང་མ་དང་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ས་གནས་བུད་མེད་ངོ་ཤེས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་ག་རེ་ཟེར་
གྱི་འདུག་ཟེར་ན། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཁ་པར་སེབས་ནས་དེ་བཀའ་ལན་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངེས་པར་དུ་ལེན་དགོས་ཟེར་གྱི་
འདུག ཀློག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར། བཀླགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྱིད་སོང་མཉམ་དུ་པར་རྒྱག་རོགས་ཟེར་གྱི་འདུག

ཡྱིན་དང་ཡྱིན། པར་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཡྱི་གེ་གཅྱིག་པ་འད་བོ་འད་བོ་རེད། photo copy རེད།།མང་ཆེ་བ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་
རེད།།དེ་འདའྱི་གནང་དགོས་ཡ་གལ་མྱི་འདུག་བ།།ད་རེས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་འདྱི་ཚོ་ཚང་མར་མང་པོ་བཅར་སོང་ཟེར་གྱི་
འདུག།དབུས་རྒྱུན་ལས་བུད་མེད་དང་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཚོ། །དཔེ་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།དེ་ནང་

བཞྱིན་བཀའ་བོན་ཚང་མ་ལ་བཅར་ཐུབ་ན་བཀའ་བོན་ཚོ་མྱི་རེད་མ་གཏོགས།།བཀའ་བོན་ཟུར་དུ་བསད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་བ།།
ང་ཚོ་ལ་བཅར་མཁན་མྱི་འདུག།ཡྱི་གེ་བཏང་བ་ལ་ལན་ཡོད་མ་རེད་ཟེ ར།།ཡྱི་གེ་ལ་ལན་ཕུལ་ཡོད།།བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་སྔོན་མ་

ཞུས་ཡོད།།བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཞུས་ཡྱིན།།དེ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་
བཀའ་བོན་འདྱིར་བཀའ་བོན་འགའ་།ཤས་ཀྱི་གསུང་སྟངས་མཐོ་བཟོ་དམའ་བཟོ་བྱུང་ཡོད་ནའང་དོན་དག་ཐོག་ནས་དེ་ག་རང་

ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།།དེ་ག་འད་རེད།།དེ་ག་ཙམ་གནང་དགོས་ཨེ་ཡོད་ན།།དེ་ཡྱིན་ཙང་བུད་མེད་ཚོགས་པ་མ་འོངས་པར་དགོངས་
པ་ཞུ་བའྱི་རེ་བ་ཡོད།།ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁང་པ་དེ་གར་རང་ཡོད་རེད།།ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པ་རེད།།བཀའ་བོན་རྣམ་
པ་ཚོའང་འདྱི་གར་རང་ཡོད་རེད།།ག་དུས་ཕེབས་ཕེབས་རེད།།གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སུ་ཕེབས་ནའང་ག་དུས་

ཕེབས་ཕེབས་རེད།།ངས་ཁོ་རང་ཚོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་གཅྱིག་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་མྱིན་ཟེར་མདོག་ཁག་པོ་མ་

རེད།།ང་ཚོ་དེ་འད་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་རག་མ་སོང་།།གོ་སྐབས་རག་མྱིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས་གཞུང་
འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་མ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།མ་ཕེབས་ན་གོ་སྐབས་གནང་གྱི་མ་རེད་བ།།
བཀའ་ཤག་དང་སྱིད་སོང་ཐུག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དེ།།དེ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དེ་འད་གསུངས་སོང་།།ང་ཚོ་གོ་སྐབས་

རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར།།རྣམ་པ་ཚོ་མ་ཕེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་བཀག་པ་གང་ཡང་མེ ད་གདའ་ཞེས་ཞུས་བཞག་ཡོད།།
སོང་ཙང་།།ངས་སྙྱིང་དོན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་དེ་ག་རང་རེད།།བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ལ་
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ཕན་ན་ཟེར།།བུད་མེད་སེར་ལངས་ལ་ཕན་ན་ཟེར།།ཟེར་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན།།གོང་ནས་འོག་ལ་བཀའ་བཏང་བ་དེ་འད་མ་

རེད།།བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སེ་ཚན་ཡོད་རེད།།
དེས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་བྱས།།ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྱིན།།དེའྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད།།ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་བཞྱི་ལོ།།སྙན་ཐོ་དེའྱི་

སང་ལ་སྙན་ཐོ་དེ་དང་སགས།།དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་ལས་བྱེད་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་
ཚང་མ་འཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་བསམ་ཚུལ་རོགས།།དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་དེར་བུད་མེད་བཀའ་བོན་གཉྱིས་དང་བུད་མེད་ཀྱི་སྱི་

འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་འཛོམས་ནས་བསམ་ཚུལ་རོགས་ཏེ།།དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ་དེ་
ཡར་བསེབས་པ་རེད།།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཁབ་བསགས་བྱེད་རྒྱུ་རེད་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཁབ་བསགས་བྱས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་

ན།།འོས་བསྡུ་སེབས་གབས་འདུག་ཟེར་ནས་ཕར་འགངས་བྱས་ཏེ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ འདྱི་ལྟར་ཆགས་པ་རེད།།གང་ལྟར་བཀའ་
མོལ་མང་པོ་གནང་། སྱིད་སོང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་ཕྱིན།།ཁོང་ཚོ་ཚུར་བསྐོངས་ནས་

སྐད་ཆ་དང་བཀའ་བསྡུར་ཧ་ཅང་མང་པོ་གནང་ནས་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།ཨ་རྱི་ (America) ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་བ།།དེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱིའྱི་འབེལ་ཡོད་ཡུ་རོབ་དང་རྒྱ་གར་གནད་འགག་ཅན་གྱི་མྱི་ཚང་མ་

ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།།དོན་ཚན་བདུན་དེ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་

གསུང་རོགས་གནང་།།སྱིད་བྱུས་དེའྱི་སང་ལ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་མྱི་འདུག ད་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ལ་ཕན་པ་ག་
རེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཟེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་པ་རེད།།དེ་འབུལ་མཁན་མང་པོ་མྱི་འདུག་གདའ།།དང་པོ་ཡྱིན།།ཁ་
སང་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ནས་དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་དེ་ལྟར་བསད་ཡོད་རེད།

ལྷག་ཡོད་མ་རེད་བཀའ་ཤག་ཉྱིན་གང་ཚོགས་ནས་དོན་ཚན་རེ་རེ་སང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས།།འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སུ་སུ་ལ་
ཁེལ ་གྱི་འདུག།བཀོད་ཁབ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བགོས ་ཏེ་ཕར་བཏང་ནས་དེ་དག་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་འགོ་

བཞྱིན་པ་རེད།སོང་ཙང་།།གཞྱི་རའྱི་ནང་སྱིད་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོགས་སེལ་རྒྱུ་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་རེད།།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་རེད།།འཕོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ལ་མང་ཐག་ཆོད་ཡོད་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་རེད། བདེ་སྲུང་ཕུད་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ལ་བུད་མེད་

ནུས་སྟོབས་འཕེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དངུལ་འབོར་ཐོག་ནས་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ལས་བྱེད་ཡྱིན་ན་
སྔོན་མ་གཅྱིག་ཡོད་རེད་ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་བཙུགས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བོ་ཕམ་ཞྱིག་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱུའྱི་སེ་ཚན་

དེའྱི་ལས་བྱེད་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་བདུན་ནང་ལ་གསུམ་མམ་བཞྱི་བརེ་པོ་བརྒྱབས་ཚར་རེད། བུད་མེད་ལག་

འཁེར་ཡོད་མཁན་རང་བསྐོས་ཡོད་རེད། དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འབད་བརོན་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་ཞྱིག་

གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ད་ལན་མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་ཉྱིན་མོར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་ལ་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་
ཆེད་དུ་ཞབས་སྟེགས་གཉྱིས་གནང་བ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཨེ་ཡྱིན་ན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

ནས་གསུང་འཕྱིན་དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལྗགས་ཀློག་གནང་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ག་རང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུང་འཕྱིན་
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ནང་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཕོ་མོ་འད་མཉམ་གྱི་ལྟ་བ་ལག་ལེན་དོན་འཁོལ ་སད། ལྟ་བ་ཡོད་བཞག་པ། ལག་ལེན་དེ་དོན་

འཁོལ་ཆེད་དུ་ཞབས་སྟེགས་གཉྱིས་ཕུལ་བ་རེད། དེ་མྱིན་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་ཆེད་དུ་ཕུལ་ལབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕོ་མོ་འད་མཉམ་
གྱི་ལྟ་བ་འདྱི་ཡོད་བསད་པ་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ལག་ལེན་འཁེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་

ཞབས་སྟེགས་གཉྱིས་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་བུད་མེད་འད་མཉམ་ཆེད་དུ་ཞབས་
སྟེགས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་ལབ་བཞག་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དེའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་ར་་བ་ཉྱིད་ནས་
མེད་ནས་གོ་བུར་དུ་གནང་མཁན་༸་གོང་ས་མཆོག་རེད། བུད་མེད་ཞབས་སྟེགས་གཉྱིས་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་ཐོག་མར་

བཀའ་གནང་མཁན་དེ་རེད། དེ་དུས་ཡྱིན་ནའང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་ལ་ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་འད་མཉམ་ཡྱིན་

པའྱི་དགོངས་པ་དང་ལྟ་བ་ཡོད་པ། ལག་ལེན་འཁེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཞབས་སྟེགས་གཉྱིས་ཕུལ་བ་རེད། དེ་ག་རང་བཀོད་བཞག་ཡོད་
ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕོ་མོ་འད་མཉམ་གྱི་ལྟ་བ་ལག་ལེན་དང་དོན་འཁོལ་སད། བུད་མེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྱི་འཐུས་ཞབས་སྟེགས་
ཟུར་བཅད་དང་བསྐོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལན་གསལ་བཤད་བྱས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་

ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་ཉུང་དུ་ཡོང་རྒྱུ་དང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡང་ཉུང་དུ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
དྱི་བ་མང་དུ་འགོ་སྱིད་ཀྱི་རེད། མང་དུ་ཕྱིན་ན་དགོངས་སེལ་དང་སགས་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམ་འཛིན་བྱ་དགོས་བཀའ་ཡང་ཡང་

ཕེབས་པས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཡྱིན། དུས་རྒྱུན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་ག་རེ་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ན་ད་ག་རང་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་ཡང་དེ་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་དུས་ཚོད་ལ་དམ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་།

གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཐོག ་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་སེལ ་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། དེ་
འདའྱི་ཆ་ཤས་བངས་ན་བསམས་བྱུང་། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་

རེད། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་ལས་ཁུངས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ལས་བསོམས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་

ན་ཤོག་གངས་ ༦༦༠ འཁོད་ཡོད་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོ་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དེ་རྒྱུན་ལས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་དྱི་བ་བཅུ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མེད་དུས། དམྱིགས་

བསལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། མཐོང་འགྱུར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་
25

བསྡུས་དེ་ཡང་གོ་བདེ་པོ་དང་བལྟ་བདེ་པོ། ལྷག་པར་དུ་གནས་ཚུལ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་བྱེ་བག་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ནས་
བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་ལན་དང་འགེལ་བཤད་རྣམས་ཁ་གསལ་གཏྱིང་གསལ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡྱིན་པ་དང་མྱིན་པ་ལ་མྱིན་

པ་དེ་དག་ལ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་བསམས་སོང་། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་། ཡག་པོ་བྱུང་བཞག
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལས་བསོམས་དེའྱི་ནང་ལ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ད་ལྟ་ཡ་གྱི འྱི་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་གོག་
ཀླད་ཅེས་བེད་སོད་བྱས་འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ Computer རང་བེད་སོད་བྱེད་ན་ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གྱི་གཏན་འབེབས་

ཚིག་ཡྱིན་ཙང་དེ་ག་རང་གནང་རོགས་གནང་རྒྱུ་མཚན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དེ་ནས་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྐོར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སེ་ལྡན་
སོ་ནམ་གྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་གནང་བ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་

བསད་པ་དེ་ད་ལྟ་སྦེལ་ཀོབ་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་སྤུ་ཧེང་ camp ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་
དེའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་དང་། སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པ་དེ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཇྱི་མ་

ཇྱི་བཞྱིན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུར་བཀའཤག་ནས་མར་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཐོག་ནས་ཧ་
ཅང་གྱི་ཞབས་འདེགས་ཡག་པོ་ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག དེ་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་དང་མཇལ་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་

༡༤ ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ཏོག་ཙམ་བོ་ཕམ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཧ་ལམ་

བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་ག་པ་ནས་སྱིད་བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་གཏན་
འབེབས་བྱས་ནའང་། སྱིད་བྱུས་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་རྱིམ་
བརྒྱུད་ནས་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་བསྟར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་

འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཞུས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་རང་ཡྱིན། བྱས་ཚར་པ་འད་བོ་

འདུག དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ནང་ལ་ང་རང་གྱི་ཧ་མ་གོ་བ་ཡྱིན་འགོ། སྟོན་ཐོག་འདེབས་ལས་ཆེད་དུས་ཐུང་སེད་མེད་བུན་
གཏོང་ལས་འཆར་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ཀོ་ལྱི་གལ། མོན་གོ། ཨོ་རྱི་ས། མན་སར་དེ་དག་རེ་རེ་བྱས་ནས་ཞུས་མ་

དགོས་པ་བྱས། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རོགས་ཡོད་པ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་པ་དེ་དག་མཉམ་འབེལ ་གྱི་མ་
གནས་བདག་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་། ཞྱིང་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ལ་སོན་དང་ལུད་དགོས་ན་འད། དེ་བཞྱིན་
འཕྲུལ་སྨོས་ཀྱི་ tructor ལ་སོགས་པ་དེ་དག་མཉམ་འབེལ་གྱིས་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་མྱིན་པའྱི་དེ་ལ་བུན་གནང་

དགོས་རྒྱུ་དེ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་གསུམ་འདྱི་རན་གསོ་ཁང་
གྱི་སྐོར་ལ་རེད། ན་ནྱིང་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཆ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ད་རེས་འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་རྣམ་

པ་གཉྱིས་མ་གྱིའྱི་ས་གནས་སུ་ཕེབས་དུས་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་། ང་ཚོ་འགོ་སྐབས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་ཕན་བུ་ཁད་པར་འདུག་དེ་
དག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྟབས་ལེགས་པ་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དཔེར་ན་ལུགས་བསམ་ཁོངས་ལ་
ཡོད་པའྱི་རན་གསོ་ཁང་གྱི་ཁང་པ་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་གསར་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་བྱེད། དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་
དང་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཅེས་གོ་ཐོས་བྱུང་། དེ་འད་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་འདོད་བྱུང་། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ང་ཚོའྱི་

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་རན་གསོ་ཁང་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་རེད། དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་
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ཚོགས་དེ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག ངས་སྔོན་མ་གསར་ཤོག་ནང་ Himachal དང་། Uttarkhand ལ་
སོགས་པའྱི་དེ་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་ཁུངས་ economy ཟེར་བ་འདྱི་ money order economy ཞེས་བཤད་
སོལ ་ཞྱིག་འདུག་དེ་འད་མཐོང་མོང་། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་ནང་ཙམ་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རེད། མང་ཆེ་བ་ང་ཚོ་བོད་
རྱིགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ཚོས་ཚུར་མཐུན་འགྱུར་སར་ནས་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་

སྟངས་ཟེར་ནའང་འད། economy འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དངུལ་ནས་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ལ་གནས་བསད་པ་འདའྱི་ཚོར་བ་འདྱི་ང་ལ་

ཤུགས་ཆེན་པོ་སེབ་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་བལྟ་བསད་དུས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་བྱས་ནས་མཐུན་
རེན་འཛོམས་པའྱི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སོ་བོ་ཞྱིག་རེད། ཕར་ལ་འགོ་
སོང་ ༥༠༠༠༠ བཏང་ཡོད་ན། ཚུར་ལ་ ༢༥༠༠༠ ལས་ཡོང་གྱི་མེད། སོ་སོས་དཀའ་ངལ་བརྒྱབ་པ་ཚང་མ་སྡུག་གོང་རེད་ཟེར་

རྒྱུ་དེ་ལོ་ནས་ལོ་མཐུད་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། དེ་རན་གསོ་ཁང་ལ་སར་ནས་ག་རེ་བྱས་ནས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་ན། ད་ལྟའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་ལ་ལྟ་སོང་ལ་ཡོད་པའྱི་རན་གསོ་དེ་དག་ཁོ་རང་ཡོད་པའྱི་

ཐོག ་ལ་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་བྱེད ་མཁན་མེད ་མཁན་དེ་ཚོའ ྱི་རྱིག ས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས ་རེད། འདྱི་གནང་དགོས ་
འདུག།དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཕྲུ་གུ་ཆ་ཚང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སེབས་ཕ་མ་རས་འཁོགས་རྒྱ་གར་ལ་ལྷག་ནས་དེ་ལ་

རྒྱ་གར་བ་དེ་འད་འདུག ཟླ་བ་ ༢༠༠༠༠ དང་ ༡༥༠༠༠ སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་གཡོག་རྒྱུགས་མཁན་འགའ་ཞྱིག་འདུག
དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་གང་འད་ཞྱིག་གྱིས་གནང་
གྱི་ཡོད་ནའང་འད། རན་གསོ་ཁང་ཟུར་དུ་དོ་བདག་སོ་སོས་དངུལ་སྤྲད་ནས་ཕ་མ་རས་འཁོགས་དེ་ཚོ་བཞག་ས་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་

རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དང་མ་རེད་དགོངས་བཞེས་གནང་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རྒྱུར་ས་བོན་ཞྱིག་འདུག གང་མདོར་བསྡུས་

ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་གནང་རྒྱུར་སྐར་མ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་
བསྡུ་མ་ཐུབ་ན་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས། འགྱིག་གྱི་འདུག ང་ལ་རྱིགས་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ནས་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། Neelamangalam སྐོར་ལ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོག ས་གནང་། འདྱིར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག སྱི་
འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་
ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༨༡ པ་ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྲུང་བརྱི་དགོས་པའྱི་སྱིག་ལམ་ཞེས་པ་

ཞྱིག་འདུག དེ་དོན་ཚོན་ ༡༧ ནང་ལ་དབུ་ཞྭ་དང་ལག་ཕོར་རྱིགས་མདུན་ཅོག་ཐོག་བཞག་མྱི་ཆོག་ཞེས་འདུག གོས་ཚོགས་ར་
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བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཤེལ་གྱི་ཕོར་པ་དེ་བཞྱིན་ཇ་དམ་རེད་འདུག ཚ་དམ་ཡྱིན་ན་གང་དམ་ཡྱིན་ཧ་གོ་མ་སོང་། གང་ལྟར་མཁེགས་པོ་
ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག གོས་ཚོགས་འདྱི་འཁྲུག་ཏུ་འཁྲུག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་འདུག ག་དུས་མགོ་ལ་ཕོག་གྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ང་
ནྱི་བོ་ཁོག་མེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། བྱས་ཙང་སྱིག་གཞྱིར་འགལ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་སྟངས་འཛིན་གནང་
དགོས་འདུག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འདྱིར་ཅོག་ཙེ འྱི་སྟེང་ལ་བཞག་པ་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་
བསྣམས་མ་དགོས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་
གནང་རོགས་གནང་། དགོངས་དག ཕལ་ཆེར་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་རེས་ལ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་
བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ཐོ་འགོད་བྱས་པ་དེ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་བགོ་གེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་
ལགས། གོང་གྱི་འཕོས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གྱི་འཕོས་ནས་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Neelamangalam སྐོར་དེ། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཕག་སྤྲེལ་
སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཕེབས་སྐབས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་སྔོན་མ་ང་ཚོ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཅུང་ཙམ་མྱི་

འད་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག ངས་གོ་བ་ལྟར་ན་བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་འགན་འཛིན་བརེ་བོ་ཐེབས་པ་རེད་ཟེར་བཞྱིན་འདུག དེ་འད་

ཡྱིན་དུས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་མྱིན་འགོ། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་འགེལ་བཤད་སོན་སྟངས་གཅྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཕག་སེལ ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འགེལ་

བཤད་གནང་སྟངས་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གསལ་པོ་འད་བོ་ཞྱིག་བྱས་སོང་དེ། ཡྱིན་ནའང་བརྡ་ལན་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་གྱི་མ་རེད་
བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་སྐབས་དེར་ང་ལ་སེས་སོང་། དེ་འདའྱི་རྱིགས་དེའྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་ཁུངས་མ་འཁོལ་

མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཙམ་སྡུག་ཆགས་དེ་འད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེའྱི་ནང་
ནས་སོབ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དེ་རྱིང་ཁ་སང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་ཡག་པོ་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཐོན་ཡོད་མཁན་དེ་འད་ཡང་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕན་ཡང་ཐོགས་པོ་འདུག གཙོ་འདོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་
འདུག རྱིགས་གཅྱིག་ད་རེས་ཟླ་དྲུག་གྱི་སོབ་སོང་དེ་ཟབ་སོང་འདྱི་ལ་བྱེད་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་དུས་ཚོད་དེ་ཁུངས་འཁོལ་རེས།
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སར་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་འཛུལ་ནས་ཡང་བསར་ཡང་བསར་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་དུས་ཚོད་བསལ་ནས་འདུག་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་

པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་མ་སོང་བར་གནང་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་ནས་དེ་ནས་སོབ་སོང་ཐོན་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར།
ཁོ་ཚོར་ལས་ཀ་གང་ཡག་ཡག་ཅྱིག་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་དེ། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་མྱི་སེར་སྐོར་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་

གསལ་བོ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། གསུངས་པ་མ་ཟད་ད་ཧ་ཅང་ནས་གསལ་པོ་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས་བསར་དུ་དྱི་བ་བསེབས་
ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཀང་ངས་གོ་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་གསལ་པོ་གསལ་རང་

ཆགས་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ལྷག་བསད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ང་རང་ལ་སེས་སོང་། དེ་སྙྱིང་བསྡུས་
རང་ལས་འགེལ་བཤད་རྱིང་པོ་དེ་འད་ཞུ་གྱི་མྱིན། ད་ང་ཚོ་གཏམ་དཔེ་ལ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་དང་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་
དེ། དེ་ཚོ་འགེལ་བཤད་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་བྱོས། ངས་ག་རེ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་ཡོད་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་རེད། ཨ་རྱིས་མཚོན་པའྱི་ཡུ་རོབ་ཁག་ལ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལྗགས་ལན་གནང་བཞྱིན་འདུག ང་ལ་
ཚོར་བ་ག་རེ་བསེབས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁེགས་འཛིན་དེ་འད་གནང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་བ་སྙམ་བྱུང་།

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་གཏམ་དཔེར་ཡོད་པ་རེད། ནད་པས་ནད་ཁོག་པ་ལ། ཨེམ་ཆྱིས་ནད་མ་འཁོག་པ་
ག་རེ་འདུག དོན་གྱི་བདག་པོ་བུད་མེད་རྣམ་པ་ཚོས་དེ་མ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གཅྱིག་ཞུས་གཉྱིས་

ཞུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིར་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་དེ་དང་།
བུད་མེད་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་ཡོད་པ་གཉྱིས་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན། དེ་
བཀའ་ཤག་ལ་བསྔགས་བརོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། སྔོན་མ་ཁོས་གཅྱིག་བྱས་པ་རེད་དེ་ཁུངས་འཁོལ་ཡོད་པ་མ་རེད་

ཅེས་གསུང་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྔོན་མ་རྣམ་པ་ཚོས་འཛིན་སོང་བཀོད་ཁབ་ཀྱི་སང་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་
དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་ཐོག་ལ་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས། བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས།

ལགས་སོ། མདོ་བསྡུ་བཞྱིན་ཡོད། འཛིན་སོང་བཀོད་ཁབ་ལམ་ནས་བསེབས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བསར་བཅོས་
སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བ་མའྱི་ཐུགས་ལ་ཡོད་པ་དང་དཔེ་ཆའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་

བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་རེད་བསམ། དེ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ན་
ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

གསུམ་པ་དེ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་སྐོར་ལ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ལ་ག་རེ་ཡོད་ན་དེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་བརྒྱ་ཆ་

བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོ་སོ་གནད་དོན་དེའྱི་སང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ལོ་ ༣༠ ནང་འགོ་གྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུའྱི་ཚད་བཀག་འཇོག་

དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ང་ཚོར་མར་ཐོན་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་པ། མར་ཐོན་སྟངས་དེ་སྙྱིང་རེ་པོ་རང་བྱུང་མ་སོང་། དེ་
ལ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོར་ཐོབ་པ་དེ་ཚོ་ནུས་སྟོབས་གོང་མཐོ་གཏོང་བྱེད་
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ལ་ཐོབ་པའྱི་ཟོལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་ཐོན་སོང་། སྐབས་དེར་ངས་ཨ་ཁ་ཁ་དེ་འད་རང་བྱེད་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད་ན། ཁོ་རང་ཚོ་རག་མཁན་
ཚོར་རག་པ་རེད། ཅྱི་ཡང་མ་ལབ་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་སོན་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དེ་འད་ཡོང་མོང་། དེ་འདས་པའྱི་ལོ་

ཁ་ཤས་སྔོན་གྱི་སྐད་ཆ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སེས་ཚོའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་
ཕྱི་ལོག་གྱི་མྱི་སེར་ཆགས་པ་བཀག་སོམ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཧ་ཅང་ནས་དམ་དག་གནང་གྱི་འདུག་
ཅེས་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བསེབས་འདུག དེ་མར་ཐོན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་ར་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་

སར་ཡོང་དུས། ར་བའྱི་ར་དོན་དང་མ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མར་ཐོན་སྟངས་ཀྱི་
སང་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མ་སོང་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ང་ལ་བསེབས་སོང་། གཞྱི་རའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ག་རང་རེད། དེ་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་རེས་ཐོན་སྟངས་དེ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཚིག་རེ་རེའྱི་
སང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཟབ་ནན་བྱས་ཏེ་མྱི་མང་ནང་འཁྲུག་མྱི་ཐེབས་པ་ཞྱིག་བྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་
ཅེས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་དྱི་བ་དང་འཕོས་པའྱི་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གཉྱིས་ལྷག་འདུག གཅྱིག་དེ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཤར་ཁུམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་ཤོས་གཅྱིག་ཉམ་ཐག་ནང་ལ་ཚུད་འདུག

དེའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པའྱི་སྐོར་རེད་འདུག དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ལས་པའྱི་
ཕྱུག་པོ་དེ་འད་ནྱི་གང་ཡང་ཡྱིན་ས་མ་རེད། ལུང་པའྱི་གནས་ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་ཆུ་འཐག་ཅྱིག་གྱི་ཡོང་འབབ་ཅུང་ཙམ་ཡོང་གྱི་

ཡོད་ས་རེད། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁོ་རང་ནང་ནས་འད་འདའྱི་ནང་ནས་ཅུང་ཙམ་མྱི་འད་བར་ཕྱུག་པོ་འད་ཞྱིག་ལ་རྱི་
བཞྱིན་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཧ་གོ་རེས། ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་ཐོ་ཁུངས་ནས་མར་བཏོན་ཚར་འདུག་ཅེས་སྙན་

གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་དེ་འབེལ་གྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སྱི་འཐུས་ཁག་ས་གནས་
ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་དང་དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་

བརྒྱུད་རྱིམ་རང་མ་ཡྱིན་པར་ཐད་ཀར་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་དང་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་འདུག་ཅེས ་བཀའ་
གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བསམ་གཞྱིགས་གཏོང་བ་སོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་ས་རེད་
ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་སྦན་དྷ་ར་ལ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་དངུལ་འབོར་མང་པོ་ཞྱིག་གསོལ་རས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེའྱི་གཙོ་བོ་འབྱུང་རེན་འད་བོ་དེ་ ༢༠༡༣ ལོར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་བ་དྷ་ར་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པའྱི་སྐབས་ལ།
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མཉམ་འབེལ་ལ་འབུམ་ ༡༠༠ ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་བྱུང་བ་རེད། ཞལ་བཞེས་གནང་གྲུབ་པའྱི་རེས་སུ། དེ་གསོལ་རས་

འད་བོ་མ་ཡྱིན་པར་ལས་ཤོག་ཅྱིག་གྱི་སང་ལ་འབེབས་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་དེར་ཕུགས་ཕན་ཡོང་བའྱི་ལས་འཆར་ག་
རེ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཕར་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཡུལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

ཚོས ་ལོ་ཏོག ་འདེབ ས་རྒྱུ་དེ་འབས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ཡོད་པའྱི་འབས་འཐག་འཕྲུལ་ཆས་ཤ ྱིག ་ཡོད་པ་དེར ་
ཤུགས་ཚད་དང་ཡུལ་མྱི་ཚང་མ་མཉམ་འབེལ་གྱི་བེད་སོད་བྱ་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ལས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་འབས་འཐག་འཕྲུལ་
ཆས་ཤྱིག་ཉོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། དེ་བྱུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོ་དབུས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་སོགས་གནང་ནས། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རེད།

ས་གནས་འགོ་འཛིན་རེད། ས་གནས་གོས་ཚོགས་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱི་འགན་འཛིན་སོགས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་
གནང་སྟེ་མཐའ་མའྱི་འབབ་ས་དེ། གལ་སྱིད་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དེ་གའྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོན་
འབབ་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ས་རེད་ཅེས་འཆར་གཞྱི་དེ་ཕུལ་བ་རེད། འཆར་གཞྱི་དེ་གནང་རེས། སར་ཡང་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་

བཟུང་གྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་སོགས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ། མཐའ་མ་ལུང་པ་དེ་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཤྱིག་
བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བར་གཟྱིགས་ནས། ཕར་ས་ཆ་ཁོད་སྙོམས་བྱེད་རྒྱུ་དང་།

འབས་འཐག་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྲུབ་ཟྱིན་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཡྱིན་ན།
འདྱིའྱི་ཟླ་བ་ ༥་་༦ གོང་ལ་ཤོག་བུ་སྱིག ་དགོས ་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འད་བོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕར་ཆར་ཞོད་ཆེན་པོ་
བབས་པར་བརེན་ནས་ནར་འགངས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། འབས་འཐག་འཕྲུལ་ཆས་ཕར་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གོང་དུ་

ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེས་ཕར་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། འབས་བཟོ་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་བ་གང་སོགས་ལ་
ལྟོ་བཟའ་རྒྱུ་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ནས་འབས་ཆག་དེ་ཚོ་ཚུར་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཏེ་
ཐུག་པ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཐུག་པ་བཟོ་སྟངས་དེ་ཡང་ཕར་ཐེའྱི་ཝན་ལ་ཕེབས་ནས་ཐུག་པ་བཟོ་སྟངས་ཀྱི་འགོ་ག་འད་

འཛུགས་དགོས ་མྱིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ་ལས་དོན་ཞྱིབ ་ཚགས་བྱུང་བ་རེད། ལས་གཞྱི་དེ་ཁ་སང་ལས་

བསོམས་ནང་ལ་གསལ་བོ་ཞེ་དགས་ཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་གསོལ་དངུལ་ཐེངས་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག ་
གནང་ཡོད་པ་རེད། གནང་ཐེངས་མཐའ་མ་དེ་ཕལ་ཆེར་འབུམ་ ༥༠ གནང་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གསོལ་རས་རག་པ་དང་

ཆབས་ཅྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་ལས་གཞྱི་དེ་འགོ་བཙུགས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ནང་གསོལ་རས་དེ་དག་བསེབ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ ར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་
ཕག་དངུལ་གསོལ་རས་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ། དེའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འཆར་འགོད་

ལྷན་ཁང་གཉྱིས་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཡར་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གནང་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་དེའྱི་ནང་ལ་བསེབ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གཙོ་ བོ་དེ། དངུལ་དེ་དག་ཕར་མཉམ་འབེལ ་ལ་
གཏོང་སྐབས་སུ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་མར་བཏང་བ་
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དང་། དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སོགས་ཡར་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དང་།

དེ་དང་འབེལ་མང་ཚོགས་ཚོར་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དག་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གསལ་བ་ལྟར་མ་གཏོགས། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་
གནད་དོན་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་ཚར་བ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
བུད་མེད་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ལན་འདེབས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་མྱི་

སེར་བཟོ་མྱི་ཆོག་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་ལ་མྱི་སེར་བཟོ་ཆོག་པའྱི་གནས་བབ་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཕར་
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་རེན་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་མྱི་སེར་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ཐབས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོད་ས་

ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སང་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་
ནས་ལུང་འདེན་བྱས་པ་བཞྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསེབས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་མྱི་སེར་མ་བཟོས་

ཐབས་མེད་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་རང་གཤྱིས་དེ་འདོར་དགོས་ཀྱི་མེད་ཅེས་པའྱི་གནད་འགག་དེ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་
ལ་དེ་མ་བཟོས་ཀང་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་དུས། མྱི་སེར་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་གཞན་ཞྱིག་ནས་སྦྱིར་ལྱི་ལྱི་གཞྱིས་ཆགས་སྐོར་རེད། བར་ལམ་སྦྱིར་ལ་ཁང་པ་ཁ་ཤས་བརྒྱབ་

པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཨར་འདམ་གོག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། གཡས་གཡོན་དེ་ཚོར་འགྱིག་
གྱི་མྱི་འདུག ཁང་པ་ཆུང་འདུག་ཟེར་བ་སོག ས་ལ་ཅུང་ཙམ་ཆོག ་ཤ ེས ་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕར་ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ལ་
དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་ལས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་རེ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་
དུང་ཆུང་འདུག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་རྒྱུ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐོག་མའྱི་བཀའ་མོལ་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་
ཕར་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕར་ས་ཆ་རྐུབ་འཛུགས་ས་ཙམ་ལས་མེད་ནའང་གནང་རོགས་

གནང་། ང་ཚོས་དེའྱི་སང་ལ་ལྕགས་ཤོག་བསངས་ཏེ་འདུག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་སོར་མོ་སྐར་མ་
གང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁང་པ་དེ་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཏེ་ཕུལ་ནའང་། ད་དུང་ཆེ་ཆུང་དང་སྤུས་དག་མྱིན་སོགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་
གསུངས་པ་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་བྱས་ན་འོས་འཚམས་ཤྱིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་ཁང་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་ཁང་པ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་དྲུང་

གཞོན་གྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཁང་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པ་ལ་སེར་ག་སོགས་དོད་མེད་དུས། ཨར་འདམ་སོགས་

འགོག་དགོས་ཡོད་མ་རེད། ཁང་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། ཁང་བཟོ་མཁས་པས་ Engineer ལྟ་བུ་ཁང་པ་
ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོས་ལག་འཁེར་དེ་འད་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་ཀྱི་སང་ནས་དཀའ་
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ངལ་འཕད་མྱིན་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་ངོས་སོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ལེན་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མྱིན་ཡང་མྱིང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་མྱིང་ཁུར་ནས་ལས་བྱེད་བདུན་ཙམ་བཞུགས་

འདུག་ཅེས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ནས་ཁང་པ་དེ་ཐོག་བརེགས་བཞྱིའྱི་ཚད་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ལུང་པ་རེ་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ལམ་གྱི་སང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་དེ་ཚོ་ཐོག་བརེགས་གཉྱིས་
ལས་མཐོ་བ་རྒྱག་མྱི་ཆོག ་པ་དང་། ལམ་འོག ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་དེ་ཚོ་ཐོག ་བརེགས་གསུམ་བཞྱི་རྒྱག་ཆོག ་གྱི་ཡོད ་པའྱི་

ཁྱིམ ས་ལུགས་ཤ ྱིག ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད ། དེ་འད་ཡྱིན ་དུས། ཁང་པ་དེ་ལམ་གྱི་སང་ལ་ཡོད་དུས་གནས་སྐབས་རྱིང ་ཐོག ་
བརེགས་གཉྱིས་དང་མ་འོངས་པར་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་ཐོག་བརེགས་བཞྱི་རྒྱག་རྒྱུའྱི ་
རྱིག་གདན་དེ་བཏྱིང་ཚར་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་རོབ་ཙམ་རྱིས་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་དབུས་

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་འགའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། རྱིགས་གཅྱིག་ར་བ་ནས་ཕར་འགོ་རྒྱུ་མྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་རྱིགས་རེད། དེ་ང་ཚོས་མཛུབ་

མོ་ལྔ་ལ་གངས་ཀ་མྱི་ཐེབས་པ་མེད་དུས། ང་ཚོས་བརྒྱབ་པའྱི་ཁང་པ་ལས་ཁང་མྱིག་དྲུག་ཅྱིག་འཐོལ་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས། དེ་སྟོང་པ་འཇོག་པས་ལས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེད་ཚོ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རེ་རེའྱི་ཁང་ག་དེ་དག་
གྱིས ་ལས་བྱེད་ལྔ་ཙམ་ལ་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནང་ནས་ཁྱི་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ལེན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གཟྱིག ས་ནས་
བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་དེ་འདར་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་སང་ལ་

སོང་བརྡར་གནང་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སོང་བརྡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཕར་ཁབ་བསགས་དེ་འད་

བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོགས་ལ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ Organic research center ཞེས་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་
དང་། སོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་ཞེས་སོ་བྱང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་ལ་དོ་སྣང་བསེབས་ཏེ།
སེ་ལྡན་སོ་ནམ་དང་འབུ་ལུད་གསོག་འཇོག་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་ཚུར་སོབ་སོང་སྤྲད་རོགས་བྱོས་ཞེས་ཚུར་བཅར་བའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་ནོར་བུ་གྱིང་གའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་རེད། དེའྱི་ཉམ་ཐག་དེ་ང་ཚོས་ངོས་བཞེས་གནང་མ་

ཐུབ་པར་མཐའ་མ་འདས་གོངས་སུ་སོང་བ་དེ་བོ་ཕམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཉམ་ཐག་
ནང་ལ་ཚུད་ནས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕམ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ར་བའྱི་ས་གནས་སོ་སོར་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་རེ་དང་དེའྱི་སང་ལ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་གྱིས་གཟྱིགས་རོག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་ཐོ་གཞུང་དེ་ཚོ་

མ་བྱུང་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ངོས་བཞེས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བཤད་མ་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་

འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་་ཕེབས་པ་བཞྱིན། ད་དུང་དེའྱི་སང་ལ་སོ་སོའ ་ི
གཟྱིགས་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ། མཐོང་ཚུལ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་བརྒྱུད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐད་
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ཀར་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལས་དོན་དག་ལ་ཐད་ཀར་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་
ས་རེད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བྱྱིས་པ་བཙན་གཡེམ་སྐོར་རེད། བྱྱིས་པ་བཙན་གཡེམ་སྐོར་ནས་རེད་རྱིགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་

གནང་འདུག དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། རེད་རྱིགས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཕལ་མོ་ཆེ་རེད་རྱིགས་དགེ་རན་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྐབས་དང་དུས་ཀྱི་གལ་གནད་ལ་གཟྱིགས་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དགེ་རན་ཚོར་ཟབ་

སོང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དགེ་རན་དེ་དག་གྱིས་རེད་རྱིགས་སོབ་ས་དེ་གཞོན་སེས་དག་ཆགས་ཡོད་དུས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་
འབྱུང་ས་རེད་བསམས་ནས་ཟབ་སོང་དེ་གནང་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཉམ་ཐག་སྱིད་བྱུས་དེ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ངེས་པ་རྙེད་པ་གནང་ཐུབ་པའྱི་ལམ་

སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་དངོས་ཡོད་རང་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་ཁ་སང་སྙན་གསན་ཞུས་

པ་ཡྱིན། ༢༠༡༦།༦ ནང་ལ་བཀའ་ཤ ག་རང་གྱིས ་ཆེ་མཐོའ ་ི ཚོག ས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ་སྙན་ཐོ་ཞྱིག ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན ་
ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཆ་རེན་འཇོག་སྟངས་དེ་ལོ་ལྔ་དྲུག་གྱི་གོང་གྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན།

ཁ་པར་ཁུར་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འབྱོར་ལྡན་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེང་སང་མྱི་ཕལ་ཆེ་བས་
ཁ་པར་ཁུར་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཚད་གཞྱི་ག་འད་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་
དེའྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས། དེ་ནས་ང་ཚོས་སྐབས་དོན་གྱི་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་མྱིན་ལྟ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ བདེ་སྱིད་གྱིང་ལ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཟྱིན་པ་རེད་

དམ། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཟྱིན་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་སྙན་གསན་

ཞུས་པ་ཡྱིན། གོང་སེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཁལ་དེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི ་ཨར་པོ་སྔོན་པོའ ་ི བརྒྱ་ཆ་བཅུའྱི་བབ་དེ་འབུམ་ ༡༦༠ ཙམ་
བསེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཁལ་གཞལ་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། སོད་ཁང་དེ་ཉམ་ཐག་ཚོར་མར་སྤྲད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དེའྱི་
སང་ལ་ང་ཚོར་ཚོང་གྱི་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་

ཟྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། སྔ་ཕྱི་ཆག་ཡང་གཏོང་
རོགས་བྱོས་ཞེས་ཞུས་ནས། བར་ལམ་ཆག་ཡང་ཐོབ་པ་རེད། གོང་སེའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཨར་པོ་རྒྱ་གར་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་དེ་
ཚོ་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཚར་སོང་། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ༡༠་་༡༡ ལས་མ་འགངས་བར་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་
པར་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ར་བའྱི་བདེ་སྱིད་གྱིང་ནང་ལ་ལས་ཤག་གྱི་གནས་སྟངས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་འདུག
དེའྱི་ནང་གོག་ཤུགས་སོ་བོ་ཡྱིན་སྟབས། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་གོག་ཡོད་ནའང་ལས་ཤག་ལ་གོག་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་

ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་རེད། ལས་ཤག་གྱི་རྱིས་གཞྱི་དེ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་མ་འགོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་གསར་བ་ཞྱིག་འགོ་

འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ དེའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ དེ་ཏག་ཏག་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཡང་བསར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཁང་
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མྱིག་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཤག་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ང་ཚོས་
འདྱིང་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

Haridwar ཁུལ་ལ་སེ་དམན་ཞྱིག་འདུག གཞྱིས ་ཆགས་ཤ ྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགོ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་པ་དེ་རེད། དེ་སྔ་ཡྱིན ་

ནའང་ང་ཚོར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡྱི་གེ་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད། མོ་རང་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་སྒུག་རྱིམ་ ༩༣ ནང་ལ་བསད་འདུག སྱིར་བཏང་
ནས་ང་ཚོས་ལམ་སང་སྤྲད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གོ་སྐབས་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྒུག་ཐོ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་
གཟྱིགས་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མོ་རང་གྱི་ཁོ་ག་དེ་བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་གསར་འབྱོར་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་
སྤྲད་རོགས་བྱོས་ཞེས་ཐོ་གཅྱིག་བསེབས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། མྱི་རེ་རེའྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཁང་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བར་ལམ་ཁྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱི་སེར་མང་པོས་ས་ཆ་ཉོས་པའྱི་གནས་བབ་དེར་ཉེ་ཆར་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གནད་དོན་དེ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱི་གནས་སྟངས་རེད ། སྐབས་དེ་དུས་ད་ལྟའྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན ་ Chief Minister གྱིས ་དམྱིག ས་བསལ་

དགོངས་བཞེས་གནང་སྟེ་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ ༢༠ ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད།

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། དེ་གནས་སྐབས་སུ་
བསྙལ་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད། དེ་བོད་མྱིའྱི་སང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དང་དེ་འད་བའྱི་མངའ་སེའྱི་
ནང་ལ་དེ་འདའྱི་རྱིག ས་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་རེད ་འདུག Case སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཡོད ་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན ་དུས་བོད ་མྱི་ལ་

དམྱིགས་བསལ་བཏོན་ནས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཡུལ་མྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་ཕོན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས་

ལམ་སང་མངའ་སེ་གཞུང་གྱིས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ལས་གཅྱིག་མཚུངས་རང་
བྱས་ཏེ་སྔ་མ་བཞྱིན་སྙན་ཞུ་སོགས་གང་ཡང་མ་བརྒྱབ་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་།

དེ་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐོར་རེད། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་རས་འཁོགས་དང་ཉམ་ཐག་མང་པོ་ཕྱིན་པ་

རེད། དེ་ཚོའྱི་འགོ་སོང་ག་ནས་བཏང་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟར་ན་ནང་སྱིད་རང་གྱིས་

ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་དེ་དང་དེ་འད་བའྱི་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་
སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་བཞེས་ནས། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་ཚུར་དངུལ་འབབ་ག་

ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཕར་ག་ཚོད་ཅྱིག་འགོ་སོང་ཡོད། ཚོད་དཔག་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། དེ་ཐུབ་མྱིན་ལ་
མ་ལྟོས་པར་སྐབས་དེར་བོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་ཆོས་ཞུར་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ཕ་གྱི་ནས་དམ་དག་གཅྱིག་བྱས། དེའྱི་སང་ལ་
དངུལ་གཅྱིག་སྟོང་དང་ལྔ་བརྒྱ་ཅན་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕད། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་བཀའ་ཤག་ཧ་

ལོག་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་བྱུང་། དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དངངས་སྐྲག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷ་ཆོས་
སོང་སྲུང་མ་དང་། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཆ་ཚང་བཞེས་ཏེ་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བཏང་

35

ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཅུང་ཙམ་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་རས་གསོ་ཁང་དང་ཉམ་ཐག་དེ་ཚོའྱི་ལམ་གོན་ཆེད་ཆ་ཚང་བ་དངུལ་
ཁུངས་རང་ནས་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་དེ་བཞྱིན་རེད་འདུག ཉམ་ཐག་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཡོང་གྱི་

མེད་དུས། དེ་ངོས་བཞེས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་
སྐོར་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ལ་སྟོན ་ཉེས་ཕོག་པ་རེད། སྟོན་ངན་ཕོག་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཁྱིམ་

ཚང་རེ་རེ་ལ་སོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་རེད་འདུག སེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་༥༡

རེད་འདུག Acre ༣༨༩ དང་ཕེད་ཀ་བཏབ་འདུག དེ་སྟོན་ཉེས་ཕོག་ས་ལ་འབུམ་ ༢༧༦,༣༠༠ ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་མང་
ཤོས ་རེད ། ཁྱིམ ་ཚང་ ༢༧༣ ཞྱིང ་ཀ་བཏབ་འདུག ཞྱིང ་ཀ་ཨེ་ཀ་ ༢༠༢༥ རེད་འདུག དེ་ལ་གསབ་སྤྲད་པ་དེར ་འབུམ་

༤༣༥,༧,༥༤ ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༣༦ Acre ༢༤༦ ༡༥ གུན་གསབ་གསོལ་རས་གནང་པ་དེར་འབུམ་

༥༧༢,༥༡༠ མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༩ Acre ༡༨༣ དང་ཕེད་ཀ་ ༡༢༢༡༥༠༢ མོན་གོ་ཊྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དེ་སྔ་
ཡྱིན་ན། དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཞྱིང་ཀ་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ང་ཚོས་སོ་ནམ་

ཞྱིང་ལས་བྱེད་མཁན་གྱི་སེམས་ཤུགས་དེ་སྱི་ཚོགས་ནང་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་རེས་དགོན་སེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་ན་མ་
གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་སྟོན་ཉེས་གུབ་གསབ་ནང་ལ་ཚུད་པ་དེ་ཚོ།

ང་ཚོའྱི་ཞྱིང་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟར་སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་ཕུལ་བའྱི་གནས་བབས་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་ཁོན་བསོམས་སྟོན་ཉེས་
དེའྱི་ཐོག་ལ་འབུམ་ ༦༤ དང་སྟོང་ཕག་ ༢༨ ཡར་མར་ཞྱིག་གུན་གསབ་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྤུན་སྱིང་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་རེད། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་འགོ་

བཞྱིན་པ་རེད། གོས་ཚོགས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཐོག་མར་དེ་འད་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་སྱི་དོན་ཚོགས་པ་ལ་དངུལ་རག་ཆེད་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། གནད་འགག་ཆེ་
ཤོས་དེ། བོད་མྱི་ཚོ་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁ་གམ་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོ་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྱིལ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་།

གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱིས་མཁེན་ཐུབ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་འགོ་འཛུགས་དེ་འད་
ཞྱིག ་རེད ་མ་གཏོག ས། རྱིམ་གྱིས ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ཨོ་རྱི་ས་གཞྱིས ་ཆགས་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ཕ་གྱིའྱི་
Boston ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་ས་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོས་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་བཟོས་བཞག་པ་རེད། འོ་དགོངས་དག་ Portland

རེད། ཨོ་རྱི་ས་ནང་ལ་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དཔེར་ན། Portland ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་

ལྟ་བུ་སོགས་ཀྱི་དབྱར་ཁའྱི་ Summer Camp སོགས་ཚུགས་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་ས་ཁུལ་གཅྱིག་རང་དུ་མ་ཡྱིན་པར་གཞྱིས་
ཆགས་ཁང་ནང་ལ་གཞོན་སེས་ཚོ་ཕྱིན་ནས། རན་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་རན་པ་ཚོའྱི་འཚོ་བ་སེལ་སྟངས་དང་གནས་བབ་ག་འད་

རེད་འདུག དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ག་རེ་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ཁོ་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ཚང་
མ་མཁེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་དང་། མཐུན་སྱིལ་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་
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གཙོ་བོ་མཐུན་སྱིལ་ཡོང་ཆེད་དུ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་བབས་དང་
འབེལ་བ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོང་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ཐོན་བབས་ཁོངས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ག་རེ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་

རེད། ཕ་གྱིར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་འདའྱི་ཚོང་བསྒྱུར་བྱས་པའྱི་ཁེ་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཉྱིས་གོགས་བྱེད་རྒྱུ་ག་

རེ་འདུག གཙོ་བོ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཕན་ལ་དངུལ་འབོར་གྱི་ཆ་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བརྒྱད་ལ་སྱི་དོན་ཚོགས་པ་མྱི་འད་བ་ཕལ་ཆེར་བཅུ་ཞྱིག་ནས་རོགས་རམ་གནང་

བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འབྱོར་ཟྱིན་པ་དེ་ཚོ་འབུམ་ ༢༢ རེད་འདུག དེ་ཡང་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི སང་ལ་ཕར་ཐད་གཏོང་བྱས་
ནས་སྱི་དོན་ཚོགས་པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཉྱིས་བར་ལས་འཆར་གང་ཡོད་པ་དེའྱི་སང་ལ་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས། དུས་རྒྱུན་གྱི་འབེལ་བ་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ར་བས་དེའྱི་སང་ལ་དགོངས་འཆར་གཉྱིས་ཙམ་བསེབས་སོང་། ང་ཚོས་ད་ལྟ་

ཐག་གཅོད་གནང་བ་གང་ཡང་མ་རེད། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་འད་ཞྱིག་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་

སྙན་གསན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངུལ་མང་པོ་ཐབས་ཤེས་གནང་སྟེ་ས་མེད་ས་ལ་ས་ཉོས། ས་ཉོས་རེས་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཏེ་ཁང་པ་སྤྲད་
ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་འཛེར་ག་དང་ཨར་འདམ་སོགས་གོག་ཡོང་གྱི་འདུག ཁང་པ་ཆུང་འདུག་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།

དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་དངུལ་རག་རྒྱུ་དེ་ཡང་ལས་ས་བོ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་མྱིའྱི་བསམ་བོ་ཡར་རྒྱས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བའྱི་ལས་

གཞྱི་ཚད་ལྡན་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། ཨར་པོ་རྒྱག་
རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་དངོས་གནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མཁེན་མཁན་གྱི་རོགས་ཚོགས་རེད་

མ་གཏོག ས་གཞན་ཁག་པོ་རེད། དེ་འད་མཁེན་མཁན་གྱི་རོགས་ཚོགས་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན། Spain གྱི་སྐུ་གཞོགས་
དབང་ཆེན་ལགས་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་རེད། དེ་དང་དེ་འབེལ་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་མྱིན་གྱི་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ཨར་པོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སང་ལ་རོགས་སོར་གནང་

མཁན་ཁག་པོ་ཆགས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ས་ཁང་
སྟོང་པ་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་འད་ཞྱིག་བྱུང་ན་སྙམ་

པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་རེད། དེ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ནས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་
བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ད་ལྟ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་བཞྱིན་དུ་ར་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་སྟོན་ཐོག་འདེབས་མཁན་ཇེ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་

རེན་གྱིས་ས་ཆ་སྟོང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཐེངས་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། kerala
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གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་སའྱི་མངའ་སེ་ཁོ་རང་ནང་ལ་ལྒ་སྨུག་འདེམས་ལས་ཚང་མ་བཀག་འགོག་བྱས་ཟྱིན་པ་རེད། ལྒ་སྨུག་གྱི་ཐོན་
འབབ་ཡོང་ཆེད་དེའྱི་ནང་ལ་རས་སོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད་སོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རས་སོར་དེ་ཡང་སྟོན་ཐོག་གཞན་
པ་ཚོ་དང་མྱི་འད་བར། ཧ་ལས་པའྱི་དུག་རླངས་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་དེ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་འགོག ་རེན་བཟོ་
མཁན་གྱི་འབུ་དེ་ཚོ་ཤྱི་མྱི་ཐུབ་དུས། དུག་རླངས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ས་ཆ་དེའྱི་སང་ལ་ལོ་

གཉྱིས་གསུམ་རྱིང་བསྟུད་མར་ལྒ་སྨུག་བཏབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་དེ་ཐལ་བར་གྱུར་ནས་ས་ལ་ས་བཅུད་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ kerala འཕད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མངའ་སེ་ཁོ་རང་ལ་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སྟོང་པ་དེ་འད་ལྷག་ཡོང་དུས། དེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཡར་སྱིམ་འཛུལ་བྱས་ཏེ་བོགས་མ་འད་ཅུང་ཙམ་སྤྲད།

བོད་པ་ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བསམ་བོ་མ་བཏང་བར་གནས་སྐབས་ཙམ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བོགས་མ་སྤྲོད་མཁན་ཁ་
ཤས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
དེ་འད་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་བཀག་འགོག་བྱེད་བདེ་བོ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལུད་སོར་དང་རས་སོར་

བྱེད་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། kerala དེ་སྔ་རས་སོར་བྱས་པ་དེ་ལྷོ་
ཕོགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཞྱིང་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐོ་བོར་བསེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་མྱི་འདུག

དེ་ནས་ནང་སྱིད ་དང་། འཕོད་བསྟེན་ནྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ཐུག་གཟྱིག ས་རོག ས་

གནང་རྒྱུའྱི་མ་ར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གང་འཚམ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་རེད། འཕོད་བསྟེན་ནང་ལའང་ཉམ་ཐག་
ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེ་སྔ་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་སོར་འབུམ་རེ་གཉྱིས་ཀྱི་མ་ར་བཞག་
ནས་དེ་འདའྱི་ཕན་ཡོན་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དཔེར་ན་ཉམ་ཐག་ཅྱིག་སྨན་བཅོས་བྱ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་ལ་འགོ་སོང་
བཏང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་དངུལ་ཁོ་རང་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་གྱི་

ཡོད་དུས། བར་ལམ་བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ས་གནས་སོ་སོར་ཆེ་ཆུང་ལ་དཔག་པའྱི་ཁྱི་ ༥ འབུམ་ ༡
དང་ ༢ གྱི་མ་ར་བཞག་ནས། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཛ་དག་གྱི་ནད་པ་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཛ་དག་གྱི་སྔ་འདོན་དེ་ནས་བཏང་། དེ་
ནས་འཛིན་ཆ་ཚང་ཚུར་བསེབས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕར་ཆ་ཚང་རྱིས་འབུལ་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོད་པ་

རེད། (ཆུ་ཚོད་11.55.59 ནས་ 11.57.12 བར་ས་གསལ་པོ་མྱི་འདུག )དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ནང་

སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག འཕོས་ཏེ་གསུང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ད་ལྟ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཐོག་རེད། མ་འོངས་པར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་
ག་འད་ཞྱིག་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་མྱིན་དེ་ ནས་དོ་བདག་མང་ཚོགས་ཚོར་མངོན་འདོད་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་མེད་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱེད་

དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ལག་ལེན་གྱི་སང་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་

འདུག་མྱིན་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དབུས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་
ཚོ་དང་གནང་ཕོགས་ཐད་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ།
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དེ་ནས་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག ་གྱིས ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ ་བའྱི་ལས་དོན་

གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གོང་དུ་གསར་འབྱོར་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་

ཁང་པ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོག ས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས ་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས ་ཏན་ཏན་བསམ་བོ་

གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མེད་སེར་ལངས་སྐོར་དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གསལ་པོ་གནང་གྲུབ་
པ་ཡྱིན་དུས། དམྱིགས་བསལ་དེའྱི་སང་ལ་བསར་ཟློས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ Arunachal
མངའ་སེའྱི་ནང་ལ་བར་ལམ་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་དེ་འདའྱི་ངོས་ནས་བསགས་གཏམ་སེལ་བའྱི ་གནས་
ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཐོག་མར་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རླུང་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་

བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཀང་བཏང་གནང་སོང་། སྐབས་དེ་དུས་གསལ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་
དེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་འདུས་སོད་ཡོད་སའྱི་མངའ་སེ་ཚང་མའྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་ནས་གཙོས་པའྱི་ཚང་
མས་གནས་ཚུལ་དེ་མཁེན་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག འདྱིར་
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་རེ་ཟུང་གྱིས་སྐད་རྒྱག་པར་བརེན་ནས་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་མྱི་ཐུབ་

པའྱི་འགོག་རེན་ཐེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དེ་རྱིང་འདྱིར་དེ་བཤད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཆགས་སོང་

ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཁོ་རང་ཚོ་ངོ་རོལ་བྱེད་མཁན་ཚོར་ངོ་རོལ་བྱེད་རྒྱུའྱི་རང་དབང་ཡོད་པ་ཙམ་རེད་མ་གཏོག ས། དོན་དངོས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁོ་ཚོས་གསལ་པོར་རོགས་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ ༥༩ ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་

བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་རོགས་ཧ་ལས་པ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་ལྷག་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་
བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ད་ལྟའྱི་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་
དུས། མ་འོངས་པར་ཞབས་བཀག་སང་ལ་སུ་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་སྔ་མྱི་དང་མྱིའྱི་འབེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དོན་

དག་སོན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མྱི་དང་མྱིའྱི་འབེལ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དོན་དག་ཡོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མ་
འོངས་པར་ཞབས་བཀག་སང་ལ་སུ་སེབས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་རེན་སོར་སྤྲོ ད་
བྱེད་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་བྱུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་རྐུབ་

བཀག་སང་ལ་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དང་དོན་ཚན་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་བོད ་
མྱིར་ཐོབ་ཐང་རག་རྒྱུ་གསལ་འདུག་ཀང་། ཐོབ་ཐང་དེ་དག་བོད་མྱི་ལ་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སོབས་པ་ཆེན་པོའ ་ི སོ་ནས་ཞུ་བའྱི་

གནས་བབ་ཅྱིག་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཏོན་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡུལ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཚང་མ་སབས་བཅོལ་བས་འཕོག་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་དང་དེ་རག་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་
མ་རེད། རྱི་བོང་གནམ་རྡྱིབ་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གནང་དགོས་མ་རེད་ཅེས་སྐབས་དེར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། མངའ་སེའྱི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་
པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཧ་

ཅང་གྱི་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཞྱིབ་གསལ་རོགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ངོ་རོལ་
བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱིར་འཐེན་འགོ་རྒྱུ་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ནས་བཀུར་
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འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོན་ཡོངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་རེད། དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སེལ་ཀོབ་སྤུ་རངས་གཞྱིས་གོང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།

དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་སེ་ལྡན་སོ་ནམས་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ལག་བསྟར་དེ་འད་གནང་པ་

རེད། བར་ལམ་ནས་བཟུང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་ཅེས ་བཀའ་གནང་སོང་། སྱིར་
བཏང་དེ་དོ་སྣང་ག་ཚད་ཅྱིག་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་མེད་ངས་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནས་བཟུང་ཡར་སྤུ་རངས་

ཁུལ་ལ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་རེར་གུན་གསབ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ད་ལྟ་ཡང་མུ་མཐུད་གནང་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེས་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་ཅྱིག་གསོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ར་
བའྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱབ་གཉེར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མ་
གནང་བར་བསད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་ནས་ཡར་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དགོས་གལ་ག་འད་ཞྱིག་

གྱི་སང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད་དུས་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད་མ་གཏོགས། ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་བུ་ལོན་གཏོང་བའྱི་ལས་གཞྱི་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་གང་ལྟར་ས་གནས་
གཅྱིག་ནས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཛ་དག་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་ནས་བགོ་བཤའ་རྒྱག་

དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཚང་མ་ལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་འབབ་སྐབས་རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། སྐབས་རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ལ་སེད་མེད་བུ་ལོན་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སོན་ལུད་སྤྲད་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ། གཙོ་བོ་

མཉམ་འབེལ་དང་འབེལ་བ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་
དང་སོ་ནམ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་མཁན་གྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་དེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འགན་གཙོ་བོ་དེ་

སོན་ལུད་ཉོ་རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན་སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལོ་མོན་གོ་ཊྱི་ལ་ཕལ་ཆེར་འབུམ་ ༨ ཞྱིག་

མངའ་སེ་གཞུང་རང་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས ་སྟོན་ཉེས ་གུན་གསབ་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ན། Acre རེའྱི་སང་ལ་གུན་
གསབ་གང་རག་པ་དེ་མ་གཏོགས། མངའ་སེ་གཞུང་ནས་གཅྱིག་ཞུས། ང་ཚོའྱི་དབུས་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གང་ཡང་

ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་རྱིགས་དེ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་རང་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
དུས། ང་ཚོས་དེའྱི་སང་ལ་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག གཙོ་བོ་དེ་རེད། སྱི་མཐུན་མཉམ་
འབེལ་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ནས་གནང་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ས་གནས་ནས་གནང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད་དེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་དབུས་ནས་གནང་དགོས ་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ང་ཚོའྱི་ངོས ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས ་ཡོད། མ་
འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་ཏན་ཏན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་དགོངས་འཆར་གཞན་པ་ཞྱིག་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་རས་གསོ་ཁང་སྐོར་རེད། ར་བའྱི་ད་ལྟ་རས་གསོ་

ཡོད་པ་ཚང་མ་རྒུད་ཞན་ཉམ་ཐག་གྱི་རན་གསོ་ཁང་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་
ཚོ་བོད་རྱིགས་མང་པོ་འབྱོར། དེ་འད་འབྱོར་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དངུལ་དེ་འབེལ་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
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རེད། དེ་དངོས་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་རན་གསོ་ཁང་རྱིགས་གཅྱིག་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་སོད་ཤག་ཚང་མ་

རྒྱག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་བསམ་བོ་མ་འཁོར་བ་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་དབུལ་ཕྱུག་གྱི་དབྱེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕེས་པ་ཡྱིན་ན་ག་འད་ཞྱིག ་

ཆགས་ཡོང་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟབས་རང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རེད། དེ་ནའང་ཕྱི་ལོག་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འབྱོར་ལྡན་གྱི་རན་གསོ་ཁང་རེད། འདྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་རན་གསོ་ཁང་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་
གཟྱིགས་ཚུལ་ག་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་ང་ཚོར་བཀའ་མོལ་རོབ་ཙམ་བྱུང་བ་རེད། དེ་དང་
འབེལ་ཡོད། རན་གསོ་ཁང་རང་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དང་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་དེ་འདའྱི་

གནས་སྟངས་ཆགས་ནས། མཐའ་མ་འབ་སུ་མ་འདུས་པ་དེ་འད་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བྱུང་བ་དེ་འད་ཏན་ཏན་འདུག དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་བསམ་གཞྱིག་གནང་ཆོག་པར་ཞུ།

Neelamangalam ནང་ལ་སོ་སོ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་བྱུང་དག་གསུང་ཆོག་གྱི་ རེད་དེ། དངོས ་

ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་ནང་ནས་སོབ་སོང་ཆ་ཚང་སྤྲད་ཚར་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག སར་གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་
ཞྱིག་བཙལ་ནས་འགོ་ས་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དབུས་ནང་

སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་འོག་ནས་སོང་བརྡར་སྤྲད་ཟྱིན་པའྱི་སང་ལ་དེ་དང་འད་བའྱི་སོང་བརྡར་ཞྱིག་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་
གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད།

འོན་ཀང་ཤེས་རྱིག་ལྟ་བུ་ལས་ཁུངས་གཞན་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བང་ནས་སོབ་སོང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་

ང་ཚོས ་ཤ ེས ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་དེ་འད་རེ་ཟུང་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད ་ཀྱི་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག ་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག ་བཞེས ་
དགོས་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕར་ནས་སོབ་སོང་ཐོན་བཞག་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐོར་དེ་ཁ་སང་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་

ལའང་གསལ་བོ་ཞེ་དགས་ཞུས་ཡོད། ཕར་ནས་སོབ་ཐོན་བྱུང་བ་མྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་ན་དེ་ལས་ལས་ཚུད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ ༧༤
ཆགས་ཀྱི་འདུག མྱི་བརྒྱ་སོབ་སོང་སྤྲད་པའྱི་ཁོད་ནས་མྱི་ ༧༤ ཡྱིས་ཁུངས་སོ་སོར་ཁུངས་འཁོལ་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་བསད་
པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༤ ལས་ཚུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་དང་ནུབ་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་
སྐོར་དེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀའ་གནང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དུས་དེར་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད།

དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། འདྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལའང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་

བྱུང་ལ་ཁ་སང་འདྱིར ་ཡང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡང། འཕོས ་འཛར་དེ་ཆ་ཚང་ལྷག་བསད་འདུག དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སེར་དང་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྡུ་སོང་བྱས་ནས་དེ་ཚོ་སྐད་འཕྱིན་དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་
ལ་ཚོགས་པ་བཟོས་ནས་བརྙན་འཕྱིན་གྱི་ལམ་ནས་སྤྲད་རྒྱུ་སོར་མོ་བརྒྱ་ཞྱིག་ལས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐད་གགས་ཞེ་དགས་
བཟོས་ནས་དེ་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཧ་ལམ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དེར་གཟྱིགས་རོག་སོགས་གང་ཡང་གནང་གྱི་

མེད་པའྱི་ཚུལ་ཞྱིག་དང་། དེར་སེར་སོ་སོས་ཌོ་ལར་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ལག་པ་ནས་སྤྲད་བསད་པ་དང་ལེན་མཁན་ནས་ཀང་དགའ་
མདོག་ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཞྱིག ་བྱས་ནས་དེ་པར་བརྒྱབ། ད་བར་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་བེད་སོད་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་གྱི་ཡོད་
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མེད་དང་ཌོ་ལར་བརྒྱ་ཐམ་པའྱི་ཚབ་ལ་ཌོ་ལར་ཁྱི་ཕག་མང་པོ་བསགས་ནས་ཉར་གྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཅྱི་མེད་དུས་དེང་སང་

དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གནས་བབ་ཧ་ལས་པའྱི་སྡུག་ཆགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མོན་
གོ་གཞྱིས་གོང་དྲུག་པའྱི་ཁང་ལན་ཨང་ ༡༧ པའྱི་ནང་ལ་ཨ་མ་དངོས་གྲུབ་བུ་འཁྱིད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ལོ་ ༨༦ ཙམ་རེད་འདུག དེའྱི་
ཐོག་ལ་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་བསྡུ་སོང་བྱས་འདུག དེའྱི་ཟུར་ནས་གང་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་གང་ཡང་གཟྱིགས་རོག་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའྱི་ཚུལ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མ་བུ་འཁྱིད་ལགས་ལ་མཚོན་ན་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཟླ་བ་རེ་རེར་སོར་སྟོང་ཕག་རེ་རེ་འཚོ་སྣོན་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་གྱིའྱི་མོན་གོ་ས་སའྱི་དགོན་པ་རང་ནས། ས་ས་
དགོན་པས་ནམ་རྒྱུན་འདྱི་ཙམ་མྱིན་པར་སོབ ་ཕྲུག་དང་གཞྱིས ་ཆགས་ནང་ལ་འཚོ་སྣོན་དང་ཉམ་ཐག་ཚོ་ལ་སྨན་བཅོས ་ཀྱི་

མཐུན་རེན་འབུལ་རྒྱུ་སོགས་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བ་སྱི་
མཁན་པོ་གཙོས་པའྱི་འདུས་མང་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ད་ལྟ་ས་ས་དགོན་པའྱི་ངོས་ནས་ཨ་མ་བུ་
འཁྱིད་ལགས་ལ་ཟླ་བ་རེར་སོར་མོ་ ༡༥༠༠ ཞྱིག་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་བུ་གཅྱིག་འདུག བུ་དེ་ནྱི་སཾ་བོཊ་སོབ་གྲྭའྱི་མ་
བྱན་རེད་འདུག ཟླ་རེར་སོར་སྟོང་ཕག་ལྔ་རེ་ལེན་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྡུག་སྐད་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་
ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། ཨ་རྱི་ལ་གཏོང་དགོས་ཟ་ཁང་གཅྱིག་ལ་ཤོག་ཟེར་བ་དེ་

ལྟ་བུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོད་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་རོག་ཁོན་ནས་མ་ཐུབ་ནས་གཞན་སེར་དང་ཚོག ས་པ་སྱིད་
སྡུག་སོགས་ཀྱིས་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་གསལ་པོ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་ར་བའྱི་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་

བྱུང། དེ་དང་དེ་འད་བའྱི་དཔེ་མཚོན་དང་སགས་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་མར་གསལ་བསགས་ཀྱི་ལམ་ནས་གོ་བསྐོན་སོབ་
གསོ་བྱེད ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་བཀའ་ཕེབ ས་སོང། དེ་གཞྱིར ་བཟུང་ད་ལྟ་ང་ང་ཚོས ་ཉམས་ཞྱིབ ་བྱེད་བཞྱིན ་པ་ཡྱིན་ཞེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན །
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སང་ལ་ཁ་སང་ནས་ལག་པ་བརངས་ཏེ ། དེ་རྱིང་གོ་

སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་བསར་ཟློས་བྱ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་དོན་
ཚན་ཁག་ཅྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐད་ཀར་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྱི་བ་

ཁག་ཅྱིག་ཕུལ་ཆོག་པར་ཞུ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་དེ་སྔ་ལོ་
དྲུག་ཙམ་རྱིང་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམས་རོད་ཀྱི་ནང་ལ་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་བལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་འཆར་མང་པོ་དང་ལས་འཆར་དེ་དག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འབད་བརོན་ཤུགས་
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ཆེར་གནང་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། འདྱིའྱི་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་

བཀའ་ཤག་དང་། ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་
རྣམ་པ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ལ་དྭགས་སུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་དེ་རྱིང་འདྱིར་སྐད་ཆ་

མང་པོ་ཞྱིག་མེད་པའྱི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་ཡང་དེ་ཆགས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་
དེ་ས་རྒྱུས་མྱི་རྒྱུས་ཉམས་གསོག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕེབས་པ་རེད། ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་མྱི་མཉམ་དུ་གོས་

བསྡུར་བྱས། སྐབས་བབ་གནད་དོན ་དེ་ཐད་ཀར་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡོད ་པ་རེད ། ས་གནས་ཡྱིན ་ནའང་འགན་ཞྱིག ་ཁུར་ནས་
བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་འདུ་ག་ཚོད་ག་དུས་ཤྱིག་ལ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་སྒུག་པར་ཐད་ཀར་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ཕར་ལས་བྱེད་གཏོང་གནང་མཛད་ནས་ལས་དོན་དེ་དག་མྱུར་མོས་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་།

དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་འདུ་བསྒུགས་

ནས་མ་བསད་པར་ཡར་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགོངས་བཞེས་གནང་སྟེ་ལས་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ཡོང་བ་དང། མྱི་མང་གྱི་ལས་
ཀ་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ། ཕྱིས་སུ་མྱི་མང་གྱིས་ཕུལ་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཞུ་ཆོག་པར་

ཞུ། དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་དེ་མ་ཞུས་པའྱི་སྔོན་དུ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་།

བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་དབུ་འོས་སྱི་བཞག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་དང་། བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཚང་མ་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས། ནང་གསེས་དམྱིགས་བཀར་གྱི་དཔེ་མཚོན་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་ན། སྱིར་བཏང་ནས་བཀའ་མོལ་དེ་

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཐག་ཆོད་པོ་རང་ད་ལྟ་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་ཞུས་པ་དེ་

གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་སྐོར་ཏེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་
མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་བཟོས་པ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གསན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དགོངས་
བཞེས་གནང་པ་དེ་ཆེ་མཐོང་དང་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཏུ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་བསམ་བོ་
བཏང་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་གྱི་ཕེད་ཀ་དེ་བུད་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་མངོན་འདོད་དེ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་
དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ངང་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། མངོན་འདོད་དང་པོ་ནང་བཞྱིན་གནང་རོགས་བྱོས་ཞེས་

ཞུས་པ་རེད་དེ། དེ་འད་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོ ད་པོས་བཀའ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་སྔའྱི་བུད་མེད་སེར་ལངས་
དེར་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཆེ་མཐོང་
དང་ཐག་གཅོད་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་བསམ་གྱི་འདུག དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་ལ་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལས་ལྷག་པའྱི་
ཆེ་མཐོང་དང་གཟྱི་བརྱིད་ཆེ་རུ་འགོ་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ངས་འབོད་སྐུལ་།ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། གསར་དུ་འབྱོར་བ་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དེ་སྔ་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ལ་འབྱོར་ཞྱིང་ས་ཁང་མེད་

ས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་སྔ་མྱིང་ཐོ་མང་པོ་བསྡུ་རུབ་གནང་སྟེ་འབད་བརོན་རྱིམ་པས་
གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དེ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཐོ་གཞུང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡྱིན་
43

ནའང་གང་མྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གོང་དུ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་

བཞྱིན་ཡོད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་
བཞྱིན་སེར་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་སོང་བའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་རེད། བོད་ནས་
རེད། དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་སེར་གྱི་ངོས་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་འཚམ་

འཕད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་འོག་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། བོད་རྱིགས་ལྷག་བསམ་ཅན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕག་

རོགས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་དཀའ་
ངལ་རྱིགས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་གནོན་གནང་བར་རེ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དེ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་ཆོག་པར་ཞུ། འདྱི་ལོ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་

གཞྱིས་ཆགས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བརན་བཞུགས་འབུལ་འདེགས་གནང་བ་རེད། སྐལ་བ་བཟང་པོ་རེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་
ངོས་ནས་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་ཡར་ཕག་དངུལ་འབུམ་ ༡༥ ཕུལ་བ་དེ་མར་རང་འཇགས་མང་ཚོགས་ལ་གནང་བ་རེད།
མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྱི་བ་རྒྱུ་དེ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་ཁུངས་ལས་བྱེད་ཚོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད།

དངུལ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། ཡང་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་བྱེད་
ཅྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན་བརན་བཞུགས་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་བཟོ་བྱེད་ཅྱིག་རེད་

ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནང་རྒྱུ་
རེད་དམ། ཡང་ན་རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་ནང་ལ་གནང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རོགས་གནང་གསུང་གྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
རྙོག་ག་ཚ་བོའ ་ི རྱིགས་དེ་དངུལ་གྱི་སང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད་ཅེས་མང་ཚོགས་ཁ་

ཤས་ཀྱིས་ཁ་སང་ཡོང་སྐབས་སུ་ལབ་སོང་། ཆུ་མ་ཡོང་གོང་གྱི་རགས། རེན་མ་ཡོང་གོང་ནས་བཟློག་པ་ཞེས་པ་ནང་བཞྱིན་
རེད། ཕྱི་དགས་དུས་ཚར་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ལོའ ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ ང་ཚོ་ཚོག ས་ཆེན་སྐབས་ལ་སྔོན་རྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་ལ་
དྭགས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་མུས་དང་མང་པོ་

ཞྱིག་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཨག་གེང་ཁུལ་དུ་སྱི་ཁང་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

སོར་འབུམ་༥ ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ན་འང་ད་དུང་ཕར་ལ་ལས་དོན་གང་ཡང་བྱས་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ནས་རྱིས་
ལོ་རེས་མ་བར་དུ་བྱེད་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ས་འཁག རྡོ་འཁག མཐའ་ན་མྱི་ཡང་འཁག་གབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་གང་ལྟར་ཕར་ལ་དངུལ་ཡང་བསེབས་མྱི་འདུག ལས་དོན་ཀང་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ན་
ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་འདྱི་རོགས་གསུངས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐའ་མའྱི་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། དེ་སྔ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ ༣༣ པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས ་

ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་ཧྱིན་སོར་བྱེ་བ་ ༡ དང་། འབུམ་ ༡༡ Corpus fund སྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ལོ་རེ་རེར་དམྱིགས་བསལ་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ལ་དམྱིགས་ནས་འབུམ་ ༡༠ ཕེད་ཀའྱི་སེད་ཀས་ལས་འཆར་ད་སྔ་བར་དུ་
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སོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། བྱང་ཐང་གྱི་མྱི་མང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ད་ལོའ ་ི ལས་འཆར་དེ་བྱང་ཐང་གྱི་ས་ཆ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་

ནམ་ཞེས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འདྱི་རོགས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོར་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། འདྱིར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གཙོ་བོ་དེ། ས་གནས་ལ་འདྱི་དག་གྱི་ལན་མེད་དུས། དབུས་ལ་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཐུག་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐའ་མ་དེ་སྔ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་ཅུང་ཙམ་བྱེད་མོང་བའྱི་ཉམས་མོང་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐོག་ནས། དེ་རྱིང་འདྱི་

དམྱིགས་བསལ་ལྟ་རོགས་བྱེད་དགོས་སའྱི་རན་གསོ་ཁང་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་ག་པར་ཡྱིན་
ནའང་། རན་གསོ་ཁང་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ང་ཚོས་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་ལས་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་རན་གསོ་ཁང་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ལ་དངུལ་འགོ་སོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ཕར་དངུལ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་དང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཐོགས་པའྱི་དགོངས་

འཆར་མང་པོ་གནང་སོང་། དེ་ཚོར་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཡོད། དེ་ལ་ངས་ཁ་སྣོན་ཁ་ཤས་རྒྱག་ཆོག་པར་ཞུ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་རན་གསོ་ཁང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ས་དེ་དག་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་བ་དེ། མྱིག་དཔེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕར་ཡྱིན་
ན་ཡུལ་མྱིའྱི་རན་གསོ་ཁང་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་རན་གསོ་ཁང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཟླ་སྱིལ ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་

ལས་བྱེད་ཚགས་ཚུད་པོ་འགོ་ཐུབ་པ་དེ་ངེས་ཅན་རེད། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་གཙང་བཟོ་གནང་རྒྱུ་དང་། རས་འཁོགས་ལྟ་རོགས་གནང་རྒྱུ་དེ་

ཚོར་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མདའ་གཅྱིག་གྱིས་བྱྱིའུ་གཉྱིས་བསད་ཅེས་པ་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་བྱྱིས་པ་རན་པ་ཚོ་ཡྱིན་
ནའང་། སོད་ཁང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ན། བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གཉྱིས་རེ། ཡང་ན་བདུན་ཕག་གཉྱིས་
རེའྱི་ནང་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གཉྱིས་རེ་ཕར་རན་གསོ་ཁང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལག་པ་གསེར་ཡྱིན། མྱི་མང་ཁ་དེ་
དུག་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། ཕར་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བཟང་སོད་ཀྱི་སོབ་སོང་ཡང་ཐེབས། ཕར་རས་འཁོགས་ཚོར་ཞབས་

ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་སྤྲོ་སྣང་ཞྱིག་བསེབས་པ་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག མདོར་ན་དེ་འད་བྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དུས་
ནས་དུས་སུ་དངུལ་གོན་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ཆེན་པོ་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་ཀང་འདུག་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་དང་ནང་སྱིད་མཉམ་དུ་ཟུར་འབེལ་གྱིས་རན་གསོ་ཁང་དག་ལ་མཆོད་རེན་ཆུང་ཆུང་རེ་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་སྐོར་བ་འད་བྱེད་དུས་ཆོས་དང་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་ས་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག

མཐའ་མའྱི་མཐའ་མ་ང་རང་གྱི་ཚོར་སྣང་རེད། ཚོར་སྣང་དེ་སྐབས་རེ་མ་གཏོགས་བཤད་ཀྱི་མེད། དེ་རྱིང་ཚོག ས་

ཐེངས་ཉྱིན་བཞྱི་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་དུས་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཀང་བསེབས་སོང་། ལས་དོན་ཆེ་

ཕ་ཆུང་གསུམ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་དོན་གཉེར་རོགས་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་
རུབ་བུ་རུབ་བྱས་ཏེ། ཚ་འདུལ་དུས་ལ་བབ་པ་རེད་ཅེས ་པའྱི་གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཁ་ཤས་ཀྱིས ་གཅྱིག་གྱི་
གཅྱིག་ལ་འགན་ཁུར་ཕོགས་དེ་ཐག་ཉེ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ང་རང་ལ་བསེབས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ནོར་ཡོད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་པར་ཕན་པ་དང་ཆེ་མཐོང་སོགས་
ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཀའ་
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བོན་བདུན་ནས་དྲུག་ཕེབས་པ་རེད། ང་ཚོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་མྱིང་ཞྱིག་བཏགས་ནས་ཕར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་

ནའང་ཕེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལན་ཞྱིག་ཀང་མ་གནང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་
གུས་བརྱི་ཆེན་པོས་སྣེ་ལེན་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་ཀང་། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་བཅར་ཐུབ་མ་སོང་དགོངས་སེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་
ལ་མངོན་ཤེས་མེད་པ་སྟབས་ཀྱིས་ངས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་མ་སོང་། དེ་འད་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་སྤྲོད་ཀྱི་
འདུག དེ་མྱིན་སོ་སོའ ་ི སྱིག་འཛུགས་ལ་སོ་སོས་མ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་སུས་བརྱི་དགོས་པ་རེད། བཀའ་འདྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་

གོང་རྱིམ་ནས་བཀའ་གནང་མ་སོང་ཞེས་ལན་རྒྱག་གྱི་འདུག། ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་ཙམ་མ་རེད། ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགན་
ཁུར་ཕོགས་ཐད་ནས་དེ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། གོ་བསྐོན་སོབ་
གསོ་ཡྱིན་ན་གལ་ཆེན་པོ་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་སྱིག་འཛུགས་ལ་གུས་བརྱི་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ལྟ་ཕོགས་མཐོང་
ཕོགས་རེད། དེ་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ཞེན་རེད། དེ་འདའྱི་ཆེས་མཐོང་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག བཀའ་ལན་ཚང་མ་གསུང་གནང་རོགས་གནང་། སྐར་མ་ཁ་ཤས་ཕར་འགངས་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ལོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་བའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་
ཀྱིས་བརན་བཞུགས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་རེད། མང་ཚོགས་ནས་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་སོར་འབུམ་ ༡༥ ཕུལ་བ་དེ་མར་མང་
ཚོགས་ལ་གསོལ་རས་གནང་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་

གནང་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ནང་སྱིད་ཀྱིས་གང་ཡང་ཤེས་མ་སོང་ཞེས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡར་སུས་ཕུལ་བ་དང་མར་སུས་གནང་
བ། ད་ལྟ་སུའྱི་ལག་ལ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གང་ཡང་ཤེས་མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྐོར་རེས་སུ་འདྱི་རད་ཞུས་ཏེ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ལ་ལན་གསལ་ཕུལ་ཆོག་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཨག་གེང་ལ་སྱི་ཁང་བཟོ་བཅོས་

ཆེད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སོར་འབུམ་ ༥ གནང་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་རེད། ར་བའྱི་ཡར་ཁོ་རང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ག་
རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཡར་སྱི་ཁང་དེ་ར་བ་ནས་གསར་རྒྱག་གནང་ཆོག་པར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། གསར་རྒྱག་བྱེད་
པར་སོར་འབུམ་ ༢༧་་༢༨ ཡས་མས་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཁང་དེ་ལ་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་
གསར་རྒྱག་རང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཤོང་མ་ཤོང་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཡོད་ན། ཅུང་ཙམ་ཕར་རྒྱ་བསེད་གཏོང་

ཆོག རྒྱ་བསེད་གཏོང་བ་ལ་འབུམ་ ༥ ལས་ལྷག་དགོས་པ་མྱི་འདུག དེ་ང་ཚོས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་པ་རེད། དེ་འདའྱི་སང་
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ལ་གསར་རྒྱག་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། རྒྱ་བསེད་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་སོར་འབུམ་༥མ་གཏོགས་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གསར་རྒྱག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་རེད། ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་འགོ་སོང་དེ་ས་གནས་ནས་མང་ཆེ་བ་

གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འགོ་སོང་དེ་ཁེད་རང་ཚོས་ཐོངས་ཤོག བཏང་ནས་འབུམ་ ༥ རྱིས་ཁ་དེ་ང་ཚོར་འབྱོར་སོང་ན། ང་
ཚོས་དངུལ་དེ་ཡར་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལན་སྤྲད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའྱི་ལན་གང་ཡང་མ་འབྱོར་བར་བརེན་ནས་
ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ ༣༣ པའྱི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཡར་མྱི་མང་ཟེར་ན་འད། མཉམ་འབེལ་གྱི་

སོད་གནས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་ ༡༠༠ གསོལ་རས་གནང་པ་རེད། དེ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་དངུལ་དེ་ཁ་འཐོར་དགུ་འཐོར་ལ་འགོ་
མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ Corpus ནང་ལ་མ་དངུལ་རང་གྱི་ནང་ལ་བླུགས་ཏེ་ཟུར་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རེ་རེའྱི་སེད་

འབབ་དེང་སང་མར་ཆགས་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ལོ་རེར་འབུམ་ ༡༠ རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་
ས་ཆ་ཛ་དག་མྱིན་ལ་ལྟོས་ནས་འབུམ་ ༥ དང་ ༡༠ ལ་སོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོའ ་ི ལས་གཞྱི་དེའྱི་
ནང་ལ་ས་གནས་གང་དང་གང་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལོའ ་ི ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་གང་དང་གང་

ཚུད་མྱིན་དེ་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ས་གནས་ནས་ཡར་གང་འབྱོར ་བ་དག་གྱི་ཁོད་ནས་ཛ་དག་མྱིན་དང་། གལ་ཆེ་མྱིན ་
སོགས་ལ་བལྟས་ཏེ་རྱིམ་པས་ང་ཚོས་བང་རྱིམ་སྱིག་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་རས་གསོ་ཁང་ནང་ལ་ན་གཞོན་ཚོས་ཕག་རོགས་གནང་ན་ཞེས་བཀའ་གནང་པ་རེད། ཡར་ལ་དྭགས་ཀྱི་རས་

གསོ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ག་འད་ཆགས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། འདྱིར་དྷ་རམ་ས་ལ་རེད། གཞན་པ་རན་གསོ་ཁང་མང་ཆེ་བའྱི་

ནང་ལ། སོབ་གྲྭའྱི་གུང་སེང་དང་བསྟུན་ནས་རས་འཁོགས་ཚོའྱི་གཟུགས་པོ་ བཀྲུ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་

གཙང་བཟོ་གནང་བའྱི་ཕག་ལས་སྔོན་མ་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་ཕག་ལས་གནང་རོགས་
ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ཐོ་འགོད་བྱས་པ་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་
ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་དང་བདུན་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཚུངས་མེད་ཚོགས་དྲུང་ལགས།

མཚུངས་མེད་ཚོགས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཚེ་རྱིང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དང་པོ།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། གཟུགས་གཞྱི་བདེ་ཐང་མེད་པའྱི་དབང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་བཅར་ཐུབ་མྱིན་ལ་
བརེན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ།
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གཉྱིས་པ།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་ཚོགས་བཅར་ཐུབ་མྱིན། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ དང་ ༢༠
ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དགོངས་ཞུ།
གསུམ་པ།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སེར་གྱི་ལས་དོན་གྱི་རེན་པས་གོས་ཚོགས་ལས་ཉྱིན་གསུམ་པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་དོའ ་ི ཚོགས་
ཐེངས་གཉྱིས་དགོངས་ཞུ།
བཞྱི་པ།

སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས། ལས་ཉྱིན་བཞྱི་པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་སེར་གྱི་ལས་དོན་རེན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཉྱིན་གཅྱིག་
དགོངས་ཞུ།
ལྔ་པ།

སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས། སྐུ་གཟུགས་བདེ་མྱིན་གྱི་རེན་པས་ཨེམ་རེ་བསྟེན་གཏུག་ཞུ་ཆེད་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ སྔ་དོའ ་ི
ཚོགས་ཐེངས་གཅྱིག་དགོངས་ཞུ།
དྲུག་པ།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ཚོགས་བཅར་ཐུབ་མྱིན། ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གཅྱིག་
དགོངས་ཞུ།

བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་དང་། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། སེར་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ སྔ་
དོའ ་ི ཚོགས་ཐེངས་གཅྱིག་དགོངས་ཞུ་གནང་བ་བཅས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན།

བདུན་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་སྙན་སོན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ཐོག་མར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།

ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའྱི་ལས་བསོམས་དང་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་དང་། དེ་ནས་སྙན་
ཐོར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུ། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་རེས་ལས་བསོམས་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་རྒྱུ། མུ་མཐུད་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ།

ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་དང་། དེ་ནས་ལས་བསོམས་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་ལས་དོན་ནང་དཔལ་འབྱོར་ལས་

ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཀ་ནས་ཅ་བར་ཆ་ཚང་ཕེབས་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་
གྱི་གོས ་འཆར། དེ་ནས་ལས་བསོམས་ཞྱིབ་བཤེར་ནང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཞྱིབ་

བཤེར་གྱི་ལས་རྱིམ་ཀ་ནས་ཅ་བར་ཆ་ཚང་ཕེབས་རྒྱུ། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་རེས་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ། གསོལ་ཚིགས་བར་
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གསེང་རེས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལས་རྱིམ་ཀ་ནས་ཅ་བར་ཆ་ཚང་ཕེབས་རྒྱུ། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། དེ་
ནས་མུ་མཐུད་ལས་བསོམས་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་ནང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཀ་ནས་ཅ་བར་

ཕེབས་རྒྱུ། གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། དེ་ནས་འཕོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཀ་ནས་ཅ་བར་ཆ་ཚང་ཕེབས་རྒྱུ། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་རེས་ལ་བགོ་

གེང་གནང་རྒྱུ། གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་དང་དེ་ནས་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཕེབས་རྒྱུ། གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསེང་མུ་མཐུད་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཕེབས་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས ་ ༢༨ ཉྱིན་དྱི་བ་དྱིས ་ལན་དང་

ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། དེ་ནས་མུ་མཐུད་ལས་བསོམས་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་ནང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་

ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་བགོ་གེང་། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་རེས་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་
པ་དང་གཏན་འབེབས། དེ་ནས་ཉྱིན་གུང་ཕག་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཐོག་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་དང་ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐོག་ལས་
དོན་འཕོ་སོང་དགོས་རྱིགས། ཕག་ཚོད་ ༣།༠༠ པའྱི་ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་རེས་ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་

སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ། འདྱི་སྒྲུབ་རེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་མཇུག་བསོམས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ། དེ་ནས་ཕག་
ཚོད་ལྔ་པ་བར་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་བར་ཚོགས་གསེང་གཏོང་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདུན་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་
རགས་ཟྱིན་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
གནངས་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༥
དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་ ༦ པ་ཆགས་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྱི་བ་
གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡
པོ།

དྱི་ཤོག

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་།༤།པ།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།
དྱི་བ་ཨང༌

༡

ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༧།ཟླ་།༩།ཚེས་།༡༩།ནས་ཚེས་།༢༨།བར།
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དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།
དྱིས་ལན་གནང་མཁན།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་།།ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་
པའྱི་དོན་ཚན་ཉེར་གཉྱིས་པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་གཤམ་གསལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བར་ཞུ་རྒྱུ།
༡།

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞྱིས་ཆགས་ཟུར་འཛུགས་དང་སོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ནུས་ཡོད་པར་

༢།

དེ་མྱིན་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་དུ་རང་མྱི་རྱིགས་འདྱི་གཞན་རྱིགས་ནང་དུ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཁ་བ་བབ་པ་བཞྱིན་ཐྱིམ་དུ་འགོ་

མཐོང་ངམ།

ངེས་པས་དེའྱི་ཐད་ཐབས་ལམ་ཇྱི་འཚོལ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པའྱི་
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པོའ ་ི ལན།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོགས་དུས་བཞྱི་པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་

དང་པོའ ་ི ལན།

དང་པོའ ་ི ལན།

ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་བོད་མྱིའྱི་ཆེད་གཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མ་མཐོང་།

གཉྱིས་པའྱི་ལན།

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་འད་མྱིན་དུ་ཡོད་པའྱི་རང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གྱི་མྱི་རྱིགས་ནང་སྱིམ་ཡལ་དུ་མྱི་འགོ་
བ་དང་བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་སོགས་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆེད་བོད་མྱིའྱི་
བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བོད་མྱི་ཚོར་
བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དང་ཕེབས་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག བོད ་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ལས་རྣམ་པས་ཀང་གོ་

སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ལམ་སྟོན་རྱིམ་པ་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ས་གནས་སོ་སོར་གནས་འཁོད་རང་རྱིགས་རྣམས་ནས་ཀང་
སེམས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་སྱི་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་ཆོས་ཕོགས་དང་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཁག་མཉམ་

འཛོམ ས་ཐོག ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ། བོད ་ཕྲུག་ན་ཆུང་རྣམས་ལ་བོད་ཡྱིག ་སོབ ་རྒྱུས་མཚོན ་བོད ་པའྱི་གོམ ས་གཤྱིས ་
འཇགས་ཐབས་ཆེད་སྱི་སེར་མཉམ་རུབ་ཐོག་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡ པོའ ་ི ལན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་བོད་མྱིའྱི་ཆེ ད་
གཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མ་མཐོང། ཞེས་ལན་གནང་སོང། དེ་འད་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་

གཅྱིག་གྱིས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་སྐབས་གཉྱིས ་ཀྱི་རྱིང་ལ། ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
སྟབས། སྐབས་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་དེ་འད་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལ། བསམ་བོ་མ་འཁོར་བ་རེད་དམ། ཡང་ན། བསམ་བོ་འཁོར་ཞྱིང་
ལས་རྱིམ་བསྱིགས་ནས་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་རེད་དམ། གལ་སྱིད་ཐབས་ལམ་བང་རྱིམ་བསྱིགས་ཤྱིང་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་

དེ་འད་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ཡུ་རོབ་ཁུལ་ཡྱིན་ནའང་འད། བྱང་ཨ་རྱི་དང་། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ། ཐའེ་ཝན་ལ་སོགས་པ་ལ་དེ་སྔོན་
ཐབས་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་གང་དང་གང་བྱས་པ་ཡྱིན་ནམ། དེ་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་རེ་གཉྱིས་རེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་གསུང་རོགས་
གནང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུའྱི་སོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་

ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་སྔོན་མ་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའངདཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡྱིན་པ་

དེ་ཡང་ངོས ་འཛིན ་གྱི་ཡོད ་པ་རེད ། (Boston) ཡྱིན ་པའྱི་སྐབས་སུའང་ས་ཆ་ཞྱིག ་འབུལ་མཁན་འདུག ཕ་གྱིར ་སོབ ་གྲྭ་
འཛུགས་ན་ཟེར་སྐབས། དང་པོ་གནད་དོན་མང་པོར་བལྟས་ཚེ། སོབ་གྲྭ་འཛུགས་ཐབས་མེད་པ་འདྱི་གསལ་པོ་འད་ཆགས་ཡོང་

གྱི་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན། དང་པོ། སོབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་སོབ་ཕྲུག་འདང་ངེས་།ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དགེ་རན་ཡྱིན་ནའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་སྔོན་ལ་

རེད། གནས་སྟངས་འདྱི་ཁག་པོ་ཡྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། (New York) ལྟ་བུ་
རེད། ཁང་པ་དེ་འད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཉོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱག་མཁན་གཅྱིག་ལ་བོད་མྱི་ཚང་མས་མངགས་ན་ཟེར་བའྱི་སྐབས་སུ།

བོད་པ་ཡོངས་རོགས་ཁང་པ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསད་ཡོད་དང་མེད། དེ་འད་ཉོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད ་པའྱི་རེན་གྱིས་
ལམ་ལྷོངས་མ་སོང་བ་དེ་འད་བྱུང་བར་བརེན། བསམ་བོ་མ་འཁོར་བ་དེ་འད་མ་རེད། བསམ་བོ་གཞྱིར་བཟུང་དེ་འད་ཞྱིག་བྱས་
ན་གང་འད་འདུག་ཟེར་གོས་བསྡུར་བྱུང་བ་རེད་དེ། གོས་བསྡུར་རང་ནས་འདྱི་གནས་སྟངས་མང་པོས་བལྟས་ཡོང་སྐབས། ཁག་
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པོ་ཡྱིན ་པ་ཞྱིག ་མཐོང ་བཞྱིན ་པ་རེད ་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རང་བཞྱིན ་གྱིས ་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར ་ན།
(Toronto) རེད། ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་སྱི་ཁང་ཉོས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་སྱི་ཁང་གཡས་གཡོན་དུ་བོད་མྱིའྱི་ཁང་པ་ཉོ་འདུན་

ཡོད་པ་དང་། ཉོ་ཐུབ་མཁན་རྣམ་པས་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་ཉོས་ཏེ་ཕ་གྱི་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ། བོད་པ་ཁེར་རང་མ་རེད་
དེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཁང་གཡས་གཡོན་ལ་བོད་མྱི་མང་དུ་འགོ་བར་བརེན། གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཟེར་ནས་དེ་འད་ནང་བཞྱིན་བྱས་

ཤྱིང། མྱི་རན་པ་དེ་ཚོ་སོ་སོའ ་ི སྱི་ཁང་ལ་ཉྱིན་གང་པོར་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་ནང་བཞྱིན་རེས་གཟའ་སེན་པ་ཉྱི་མ་གཟའ་མཇུག་སོབ་

གྲྭ་ལའང་ཕྲུ་གུ་ཚོ་སེལ་ཐབས་བདེ་བའྱི་སད་དུ་ཕ་མ་ཚོས་ཉོས་ཏེ། སྱི་ཁང་གཡས་གཡོན་ལ་རང་བཞྱིན་བོད་མྱི་མང་དུ་འགོ་བའྱི་
རྣམ་པ་དེ་འད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་གཏོང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལ་དྱིས་ལན་གནང་བར་འཕོས་ཏེ་བསར་དུ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་
ཆགས་སོང་། སྱིར་བཏང་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་དང་། དེ་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་ཐབས་གསུངས་པ་དེ་

གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་གནས་སྟངས་འདྱི། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དང།

དེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་འདྱི། ལྟག་ཆུ་ཆད་པའྱི་རྱིང་བཞྱིན་དུ་ཟེར་བ་ཞྱིག་དཔེ་ཆའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་བོད་
ནས་ཡར་ཡོང་མཁན་མེད་པ་དང་། རྒྱ་གར་ཡོད་མཁན་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་པ་གནས་སོད་
བྱེད་མཁན་དེ་ཇེ་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བོད་པ་དེ་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུར་ཆ་མཚོན་ན། བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡྱིག་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་ཕ་མ་ཚོས་མྱིག་ཆུ་བཏང་ཞྱིང་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་རབ་དང་རྱིམ་
པ་བྱུང་སོང། སྔོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། འདྱི་ལས་ས་པོའ ་ི ངང་ནས་མྱུར་དུ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད་དེ། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོའྱི་ཕ་
མ་གཉྱིས་ཀ་བོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕར་བོད་སྐད་བརྒྱབས་དུས་ཚུར་བོད་སྐད་རྒྱག་རོགས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕ་མས་མྱིག་ཆུ་བཏང་

ནས་ཕྲུ་གུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་དཀའ་ངལ་གཞན་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ང་
རང་ཚོའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེ ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཕར་སོབ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་

འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཧ་ལས་པའྱི་སེམས་ཚབས་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་མ་ཡྱིན་པར། ཨ་རྱི་རེད། ཡུ་རོབ་རེད། གང་

སར་གནས་སྟངས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་བསར་ལྡབ་བྱས་ནས་ཞུ་སོད་
མཁན་གྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་། སོབ་གྲྭ་
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ཟུར་འཛུགས་ཟེར་བ་དེ། ང་རང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་ཕེབས་རོགས་གནང་དྱི་བ།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གཞྱིས་ཆགས་དེ་རང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་དེ་གལ་ཆེ་བ་འདུག སོབ་གྲྭ་འཛུགས་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ལ་ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ།
སོབ་གྲྭ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁད་པར་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མ་ཡོང་པ་ཡྱིན་ནའང།
གང་ལྟར་བོད་ཕྲུག་དེ་དག་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེ་སོབ་ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དེ་ཚོའྱི་དགེ་རན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སོར་ཐུབ་པ།

དེ་ནས་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་འད་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོའང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་འདུག དགེ་རན་དེ་

ཚོ་སོ་སོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་དང་བངས་བྱས་པ་ལས། ང་རང་ཚོ་གཞུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་སོར་བ་དེ་འད་གང་
ཡང་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། སོ་སོའ ་ི ལྟོ་གོས་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཁར།

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། དང་བངས་དང་སེམས་ཤུགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མཐར་འཁོལ་རྒྱུ་ནྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད་

སྟབས། དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་སར་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་འད་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་བསར་ཞུ་འདོད་
གཅྱིག་དང་།

དེ་ནང་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ངས་སྔོན་མ་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་བཞྱིན་

པ་ལས་སྡུག་ཙམ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་སྐབས། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འུར་བསངས་སོང། ངས་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དམ་བསགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
མ་བྱུང། དེ་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་ཕོགས་མ་ནོར་བ་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བོད་ནང་ལ་
སྐད་ཡྱིག་འདྱི་ར་མེད་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་རུང་། ད་དུང་ཡང་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ཚོས་སེམས་ཤུགས་ཁེར་ནས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་རང་ཕེབས་རོགས་གནང་དྱི་བ། དྱི་བ་རང་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

ལགས་ནས། དྱི་བ་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་ནས། དྱི་བ་རང་གནང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས ་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། དེ་འད་བྱས་ནས་བཞུགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། གང་ལྟར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བཙན་

བྱོལ་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་འདྱི་ཞན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་སེམས་འཚབ་འདུག་གམ། དྱི་བ། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་ཆགས་འདུག རྒྱ་ནག་གྱིས ་ཇྱི་ཙམ་དམ་བསགས་བྱས་རུང་། ད་དུང་བོད་ནང་ལ་གནས་

བཞྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་རྒྱུན་འཛིན་གནང་གྱི་འདུག དེ་ལས་བཙན་བྱོལ་ནང་སྡུག་པ་འདུག འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་
སེམས་འཚབ་གང་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གཞྱིས་ཆགས་སྐོར་དེ་གསུང་མ་སོང། སོབ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་
སྐོར་ནས་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་མྱི་སྣ་ཁ་ཤས་འཛོམས་ཏེ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སོབ་གྲྭ་ལོགས་སུ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རང་གྱི་ཆེད་དུ་འཛུགས་པ་ལ། ང་ཚོ་ལ་བོད་ཡྱིག་དང་།
ཆོས་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་སོབ་མཁན་གྱི་དགེ་རན་དེ་འད་ཕལ་ཆེར་ཐོབ་སྱིད། ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། སུད་སྱི་ཡྱིན་
ནའང། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ཡྱིན་རུང། ཡུ་རོབ། རྒྱ་གར་གང་དུ་ཡྱིན་རུང། དེ་ག་རང་གྱི་སོབ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་དེ་འད་མཉམ་གྱི་
ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་ཡྱིག་ཤེས་ཏེ། མ་འོངས་པ་ན་ཁོང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ཡྱི་མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་དང་

རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་གཞུང་དང་། ཡང་ཚོང་ལས་ཡྱིན་ནའང་། གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང། དེ་ལ་རེ་ཕུད་བྱས་ཏེ་འཐོན་རྒྱུའྱི་སོབ་ཚན་དེ་

ཡག་པོ་བྱས་ནས་སོབ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་རེས་སུ་ཕྲུ་གུ་འཇུག་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད། དེར་བརེན། དགེ་
རན་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་དེ་འད་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིར་སེར་བདག་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཧ་ཅང་གྱི་གོང་ཆེན་
པོ་རེད། གང་ལ་ཟེར་ན། དགེ་རན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་བྱེད་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། གོང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཡང་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་པ་ལ་སོབ་ཡོན་དེ་འད་མཐོ་བོ་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་ཕ་མ་

ཚོས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏོང་ཁག་པོ་རེད་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མྱི་འབོར་དང་། ཕོགས་གཉྱིས་
ནས་བོད་པའྱི་གནས་སོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་ཚད་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་
པོ་རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛུགས་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་དགོས་དོན་འདྱི་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཙན་བྱོལ་དང་། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཡྱིག་སོ་ནས་གསུངས་སོང། མྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བགོས་པ་ཡྱིན་

ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སམ་རྒྱ་ནག་དམར་པོས་བོད་ནང་ལ་སྱིད་ཇུས་དང་། ཐབས་ཇུས་དང་། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་
བོད་པ་ཚོ་ལ་སོབ་སོང་བོད་ཡྱིག་སང་མྱི་འཇུག་པའྱི་འབད་བརོན་བྱས་པ་དང་། བཙན་བྱོལ་གཞུང་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་བོད་ཡྱིག་སང་དུ་འཇུག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ས་
དང་གནམ་གྱི་ཧེ་བག་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འབད་བརོན་མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་

གྱི་བརྒྱ་ཆ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་རང་ཚོ་ཕ་གྱི་ལ་ལོ་ ༡༢་་་༡༣ ཅན་གྱི་ཕྲུ་གུ་རེ་ཕུད་དེ་དག་རྒྱ་ནག་ལ་མར་བཏང་སྟེ། རྒྱ་
སྐད་རང་པའྱི་ཐོག ་ནས་སོབ ་སོང ་སྤྲད་ཅྱིང ་། རྒྱ་མྱི་རང་བཟོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན ་བྱེད་པ་དང་། བཙན་བྱོལ ་བོད ་མྱིའ ྱི་སྱིག ་

འཛུགས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡོངས་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་རྒྱུའྱི་ འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ས་དང་གནམ་གྱི་ཧེ་བག་ཡོད་པ་རེད།
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་བས་ཀང་ཡག་པ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། ཏན་ཏན་རང་བོད་པའྱི་སྐད་

ཡྱིག་ཉམས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་སེམས་འཚབ་བྱེད་དང་བྱེད། བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡྱིན་ཞེས་དཔེ་བགངས་ཏེ་ཞུ་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད། ཉེ་ཆར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་བལ་པོ་ (Nepali) མྱི་མང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་མཛད་སོ་གཅྱིག་ལ་བོས་བྱུང།
སྐབས་དེར་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཁོང་ཚོས་གང་གསུངས་བྱུང་ཟེར་ན། སྱིད་སོང་ཁེད་རང་ (Nepali) སྐད་ཐོག་ནས་བཤད་
རོགས་གྱིས། གང་ལ་ཟེར་ན་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་མྱི་བལ་པོ་ ༡༥༠༠༠ ཡོད། འདྱི་ནང་མྱི་འབོར་ཆེ་ཤོས་གཉྱིས་པའམ་
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གསུམ་པ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོ་ཡྱིན། མྱི་རན་པ་ཚོས་བལ་པོའ ་ི སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཀློག་ཤེས་ཀྱི་མེད། གཞོན་པ་དེ་ཚོས་དེ་

བས་ཀང་བཤད་རོགས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ཁེད་རང་གྱིས་བལ་པོའ ་ི སྐད་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་སེམས་
འགུལ་ཐེབས་ཀྱི་རེད་ཅེས། ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་ཟེར་མཁན་ར་བརླག་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོའྱི་མྱིག་མདུན་དྷ་

རམ་ས་ལ་རང་ལ་མྱི་རྱིགས་ཡོད་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱི་མཐོང་ཡོང་སྐབས་སེམས་འཚབ་སེས་ཤྱིང་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གང་དུ་ཕྱིན་རུང་། སེམས་ཤུགས་སར་ཞྱིང་། སོབ་གསོ་བརྒྱབས་ནས་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དྱི་བའྱི་དྱིས་ལན་གྱི་ནང་ཕར་ཉན་སྐབས། སེམས་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་བ་གཅྱིག་བྱུང།
སྱིར་ང་ཚོར་དཔེ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། མ་སྔ་མ་འཕྱི་མདུང་མོའ ་ི རེ། མདུང་སོ་གང་སྐོར་རང་གྱི་ལག་ཞེས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་མཁས་དབང་ཡྱིན་ཞེས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་

གྱི་རེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ན་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་

ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་།ཤག་སྐབས་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་འདྱིའྱི་ནང་ལས་རྱིམ་གང་ཡང་བསྱིགས་མེད་པ་གཅྱིག་མཐོང་སོང། ལོ་ཉྱི་
ཤུའྱི་སྔ་རོལ་གྱི་རྱིང་ལ་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་བསྱིགས་རེད། ལག་ལེན་མ་བྱུང་བ་རེད་གསུངས་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཚོར་
དམྱིགས་བསལ་བ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ན་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་

དགུང་ལོའ ་ི བབ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་གྱི་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སོབ་གྲྭ་གཞྱིས་ཆགས་

གསར་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་འད། སོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་མྱི་ཐུབ་པ་ཕལ་ཆེར་གཏན་ཁེལ་བ་འད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་
ན་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་ནང་ལ་སྱིམ་ཡལ་དུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཐབས་བྱུས་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་

ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས ་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ལོ་རེར་ཐེངས་གཅྱིག་ཙམ་རེ་ཕལ་ཆེར་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་

གྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཁ་བ་འབབ་པ་བཞྱིན་དུ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་བ་དངོས་སུ་མཐོང་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་
གང་ལྟར་ཡང་ངའྱི་དྱི་བ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་འད་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་བཙུགས། དེའྱི་ནང་ལ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་བཙུགས། དེ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཟ་མ་ཟ་
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ས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གོན་ཆས་འཚོང་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། ཁོང་ཚོས་བཙུག་ཐུབ་པར་ང་ཚོས་འཛུགས་
མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་རེད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེ ལ་མཆོག་ནས།
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལོགས་སུ་བཙུག་པ་དེ་འད་ངས་ད་བར་
མཇལ་མོང་མེད། འོན་ཏེ། ཉེ་ཆར་ང་ (Los Angeles) ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་དེར། ཕ་གྱིར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དབྱྱིན་སྐད་ནང་ཞུས་པ་

ཡྱིན་ན། (Little Saigon) ཟེར་གྱི་འདུག (Vietnam) རྒྱལ་ས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག ་རེད། དེ་ལ་མྱི་རྱིག ས་གཞན་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་ན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་རྱིགས་མང་བ་འདྱི་སུ་རེད་ཅེ་ན། (Vietnamese) རེད། འདྱི་ལྟ་བུ་བོད་པ་ཡྱིན་ནའང།

མང་བ་འདྱི་མཉམ་པོར་བསད་ཐུབ་པ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ཡོང་ཆོག་གྱི་མེད་ཟེར་བ་དང། ལོགས་སུ་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཁྱིམས་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། ཏན་ཏན་རང་དེ་འད་ཞྱིག་མཇལ་

ཡོང་སྐབས་ཕ་གའྱི་ནང་ལ་མྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་འདྱི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རང་མེད་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་རྱིགས་
གཞན་པ་ཡང་ཡོད་རེད་ལ། ཡོང་ཆོག་པའང་རེད། འདྱི་ལྟ་བུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ང་ཚོ་སྱི་ཁང་ཉོ་སའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་བོད་

རྱིགས་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེར་བརེན་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་དང་། པ་ལགས་དང་། ཨ་མ་ལགས་ཡྱིན་རུང་། སྱི་ཁང་ལ་ཕེབས་
ཏེ་ཕག་མཆོད་འབུལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་སྟབས་བདེ་ཡོད་ཁར། དེ་འདའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདྱི་ཡྱིན། དེར་བརེན་སྱི་ཁང་ཉོ་ཐུབ་པ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོག་ནས་གང་ཡང་གནང་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཏེ། དགོས་མཁོ་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་ལྟ་
བུ་བྱེད་མུས་ཡྱིན། འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་འདྱི་གང་དུའང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་གང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་རེད་ཟེར་ན། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་ཆེད་དུ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ལ་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭར་ཕན་

པའྱི་ཀློག་དེབ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལྟར། ཤོག་ངོས་ ༦༠༠ ཅན་གྱི་ཀློག་དེབ་དེ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་
ནས་ཤ ོག ་ངོས ་ ༦ ཐོག ་ལ་བགོ་གེང ་འགོ་མུས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཤོག ་ངོས ་ ༦༠༠ ནས་ ༦ ཡྱིན ་སྟབས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༩
འགྱིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འགྱིག་པ་འདྱི་དགེ་རན་ཚང་མས་འགྱིག་གྱི་འདུག དེ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་

པ་མ་ཟད། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རན་ཚོ་ཨ་རྱིར་མཚོན་ན། ལོ་རེར་ཐེངས་གཅྱིག་འཛོམས་ཤྱིང། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ལོ་སྔོན་མ་རེད། ད་ལན་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་འདྱི་ཐོག་ལས་བྱེད་ཆེད་ལས་པ་ཟེར་ནའང་འད། ཡོངས་རོགས་
མཁེན་མཁན་ཞྱིག་ཕར་ཕེབས་ཏེ་སོབ་གསོ་བསོན་རྒྱུ་འདྱི་གནང་དང་གནང་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདྱི་ཡྱིན།
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གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་གསུངས་སོང། ཕ་མ་ཁ་ཤས་མྱིག་ཆུ་བཏང་སྟེ། ངའྱི་ཕྲུ་གུ་བོད་ཡྱིག་དང་

རྱིག་གཞུང་དེ་འད་མ་ཤེས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས་གང་བྱེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་
ལེག ས་ཤ ོས ་ཤྱིག ་གང་མཐོང ་གྱི་འདུག་ཟེར ་ན། ཁེད་རང་ཚོའ ྱི་ཕྲུ་གུ་ཨ་རྱི་ཡྱིན་རུང་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ།

བདུན་པ། བརྒྱད་པ་འདྱིར་རྒྱ་གར་ལ་བཏང་ན། བོད་པའྱི་སྐད་གཅྱིག་པོ་ཤེས་པ་ཙམ་མྱིན་ལ། རྱིག་གཞུང་གོམས་གཤྱིས་དེའང་
ཡོང་གྱི་རེད། འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་ཆུང་དག་སྱིད། ལྔ་བ། དྲུག་པ། བདུན་པ། གཏོང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། བརྒྱད་པའྱི་རེས་སུ་མ་

འོངས་པ་ན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལ་ལྟ་དུས་འདྱི་ཡང་མཐོ་སོབ་ལ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་རྱི་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། དྲུག་པ། བདུན་པ།
བརྒྱད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་ལ་ཐོངས་དང་། བོད་ཡྱིག་སང་། སོམ་གཤྱིས་སང། ཆོས། རྱིག་གཞུང་།
སྐད་ཡྱིག མྱི་རྱིགས་ངོ་བོ་ཆ་ཚང་རོགས་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་གཞྱི་ར་བརན་པོ་གནས་
ཀྱི་རེད། ད་ལན་ཐབས་ལམ་འདྱིར་ཚུར་བཏང་ན་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས། ངས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རན་དང་། བོད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཆ་
ནས་དགེ་རན་ལོ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་ལ་འཕོ་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་། ཁོ་རང་ཚོས་ལོ་གསུམ་ཕག་ལས་
གནང་བའྱི་རེས་ལ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ནས་ཕག་ཁེར་ཤྱིག་ཕུལ་སོལ་ཡོད་བསད་པ་རེད་འདུག སོང་ཙང་། དེ་ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་ཞེ་དགས་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ཕོགས་གཞན་དག་ཅྱིག་ནས་ང་སང་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི ་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་

ཚོགས་པ་རེད། ང་དེ་ལ་འབྱོར་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅུ་བཞྱི་དང་།

རྒྱུན་ལས་བརྒྱ་ཕག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅུ་བཞྱི་དང་། རྒྱུན་ལས་
བརྒྱ་ཕག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས། ལོ་གསུམ་རེ་འཁོལ་བའྱི་རེས་ལ་ལག་ཁེར་དེ་འད་
ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་དང་། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕག་ཁེར་དེ་འད་ཞྱིག་རག་རྒྱུ་ལ་དགའ་

མོས་བྱེད་སྟངས་དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་གུས་བཀུར་དང་། རེ་དུང་གྱི་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཞེ་དགས་དགའ་བོ་ཡོང་ས་རེད་གསུངས་སོང་བས། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅུ་བཞྱི་དང་། རྒྱུན་ལས་
རྣམ་པ་བརྒྱ་ཕག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་ཁེར་གནང་སོལ་གསར་གཏོད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏན་ཏན་རང་རེད། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་གཞྱི་རའྱི་དགེ་རན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། བོད་ཡྱིག་བསབས་གནང་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་མཚམས་མཚམས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་

པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ཕོགས་ཁག་ནས་དགེ་བཤེས་དང་། སོབ་དཔོན་ཚོའྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཕན་ཐོག ས་ཆེན་པོ་
ཡོང་གྱི་འདུག ཉེ་བའྱི་ཆར་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐད་ཡྱིག་གྱི་འགན་བསྡུར་དང་། གཞས་སྣ་འགན་བསྡུར་སྔོན་མ་ནས་
ཡོད་རེད། སྐད་ཡྱིག་འགན་བསྡུར་བྱས་ནས་གསོལ་རས་གནང་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་ལེགས་པའྱི་ཆ་རེད།
དེ་དག་ཚང་མ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་། ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དགེ་རན་ཚོ་ལ་ཁ་སང་སྔོན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དངོས་གནས་གཟའ་མཇུག་སོག་གྲྭའྱི་དགེ་རན་ཚོས་དང་དུ་བངས་ནས་སོ་སོས་དུས་ཚོད ་བཏོན་ཏེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་གཟའ་ཟླ་བ་དང་། གཟའ་པ་སངས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རེད། འཚོ་བ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སེན་པ་དང་ཉྱི་མ་
དུས་ཚོད་ཡོད་བཞག་པ་དེ་ དང་སྟབས་བསྟུན་ལོ་གཉྱིས་གསུམ། འགའ་ཤས་ལོ་བདུན་བརྒྱད་དང་། བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཕག་ལས་

གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་

ཚོ་ལ་ཕག་རགས་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་། ཤེས་རྱིག་གྱི་ཕག་རགས་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དགའ་བོའ ་ི
ངང་ནས་ཞུ་གདའ་ཞུ། ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མང་པོ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེས་མ་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་

ཟྱིན་པ་ཡྱིན ། ལས་རྱིམ ་ཐོ་འགོད་དེ་ཏོག ་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང ་ཆོག ་པའྱི་ཐོག ་ནས། དེ་རྱིང ་གྱི་ལས་རྱིམ ་གཉྱིས ་པ། ལས་
བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས། (ཡྱིག་ཆ་

ཨང་ ༡༣) པའྱི་ཐོག་ནང་གསེས་ཅ་པ། མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་
བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་དེ་སྐར་མ་བཅུ་བཅུ་འབུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེའྱི་ནང་དུ་མཇུག་བསྡུས་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དང་པོ་དེ་ལ། གཞྱིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་དང་འཛུགས་སྐྲུན་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཤད་སོང་། བསར་ལྡབ་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་གསར་འབྱོར་བ་དེ་ཚོ་ལ་བཞུགས་ཁང་གསར་སྐྲུན་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
པ་ཆེ་བཞེས་གནང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་གནང་འཆར་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་

ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་གང་ལ་གང་འཚམ་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། སྔོན་མ་ཡྱིན་

ན་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་འཆར་གཞྱི་དེ་ཡོད་རེད་དམ། དེ་འད་གཅྱིག་གཅྱིག་དགོས་རེད་ཟེར་ན་ལན་དེ་ཡོད་མ་རེད། ར་བ་ཉྱིད་ནས་
ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལའང་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ལན་དེ་རག་གྱི་རེད། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས་དེ་འཕོ་ནས་གསལ་བཤད་ཡོང་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱི་ཡང་མེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་

ནས་དེ་འད་མང་པོ་གནང་ནས་ད་ལྟ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཆགས་བསད་འདུག དེ་ཚོ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་
སྦེལ་ཀོབ་དང་། མོན་གོ། སེ་ར་དྷུན་ཆོལ་གསུམ་གསར་འབྱོར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཚོ་གཙོས་པའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ས་གནས་

མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དེ་འད་བདེ་སྡུག་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལ། ང་ཚོས་ག་ཚོད་སྙོབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མུ་མཐུད་ནས་འབད་
བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྱི་ཡོངས་ང་ཚོའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འཆར་གཞྱིའྱི་
རྣམ་གང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་དེ་ཚོ་ལ་

བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་
དྷ་རམ་ས་གཅྱིག་པོའ ་ི གནས་སྟངས་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་། སྔོན་མ་དེ་ཚོ་མང་པོ་སེབས་

བསད་རྒྱུ་དེ་ཐང་ཁོམ་སྟོན་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་དཔེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་འདྱིར་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བདེ་སྡུག་སྙན་གསང་ཞུ་མཁན་གྱི་རྱིམ་པ་དེ་ཚོ་ལོ་ལོ་ནས་

འགྱུར་བ་འགོ་ངེས་རེད་དེ། ཟླ་བ་ཟླ་བ་ནང་དུ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་མང་

པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྐབས་མཚམས་སྐབས་མཚམས་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་ཞྱིག་སར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང། དེ་
ཕུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་ཞྱིག་འགོ་ས་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་གཅྱིག་

རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ད་དུང་དེ་དང་དེས་མཚོན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོའང་། མ་
འོངས་པར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱིས་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་

དགོངས་པ་དང་། འཆར་གཞྱི། སྱིག་གཞྱི་སོགས་བརན་པོ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གནད་འགག་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། ཞྱིབ་ཕ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱི་དུས་ཚོད་མེད་པས་བཤད་ཀྱི་མྱིན། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཚར་རེད་
བསམ་བསམ་གྱི་མོང་ཚོར་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱིར་བཏང་གྱི་ཤོག་གངས་བདུན་པ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཟེར་བ་དེ་

རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་བཤད་མ་བཤད་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་མྱིའྱི་

བསམ་བོ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་རེ་བ་ཡྱི་ཐོག་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་ན། ལྷག་
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པར་དུ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྐོར་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། སྔོན་མ་འད་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་
སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་མོང་། སྐབས་དེ་དུས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་

གཙོ་བོ་རང་བྱས་ནས་གནང་བསད་པ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས། རྣམ་པ་ཟེར་ན་ལྷག་པར་དུ་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་
དཔེ་སྟོན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀོ་ལྱི་གལ་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་འགོ་རྣམ་པས་ང་ཚོ་བོད་གཞུང་གྱི་མཛད་གཙོའྱི་རྣམ་པ་ལ་

ལས་བསོམས་སྙན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་གནང་བསད་རེད། སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོས་

སྐབས་དེ་དུས་གུན་གསབ་རག་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བསད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དོན་དམ་གྱི་ང་ཚོ་འབེལ་ཡོད་སེ་
ཚན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འབད་བརོན་ཡང་དག་པར་གནང་ཐུབ་

མེད་པ་ངས་སྔོན་མ་ནས་དན་བཞྱིན་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནའང། སྔོན་མ་དན་བསད་པ་དེ་ད་
ལོ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་དངོས་སུ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་དུས། དེ་ང་རང་གྱིས་བསམས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་

དེ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་རེད་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་སེ་ལྡན་ཡྱིན་ནའང་འད། དེ་མ་ཡྱིན་པ་
རས་ལུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ག་ཚད་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་དང་། རེ་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་
མེད་གནད་འགག་ཆེ་བ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་གཟྱིགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དེབ་དེ་དག་ནང་དུ་སྙན་པོ་ཞེ་བོ་བྱིས་བཞག་པ་ཡོད་

རྒྱུ་རེད་དེ། ཡྱིན་ན་དོན་དམ་པ་སའྱི་སང་ལ་བབས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་འདོད་པ་དང་ག་ཚོད་ཅྱིག་མཐུན་གྱི་ཡོད་
མེད་གཟྱིགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་ཐོག་གྱི་རྱིག་གནས་གཅྱིག་པོས་ང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་འཚོ་བ་ཡྱི་དགོས་འདུན་དང་། གནས་

སྟངས་དེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་བསལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་པ་རེད་དན་པའྱི་ཐོག་ནས། མ་
འོངས་པ་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་རྱིགས་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག ་ལ་དངོས་སུ་དཀའ་
ལས་རྒྱག་མཁན་མྱི་མང་གྱི་བསམ་བོ་དང་འདུན་པའྱི་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་གཟུང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་ར་བས་སྐད་ཆ་མང་

པོ་ཞེ་བོ་འགོ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་མང་པོ་བཤད་དགོས་པ་གལ་ཚོར་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་ན། ཁ་སང་སྔོན་མ་

གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་དེ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་
སྐབས་དེ་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བུད་མེད་རྣམ་པ་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ནས་བཤད་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་དུས་
ཚོད་ལ་དེ་གཅྱིག་པུ་མྱིན། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་རྒྱུན་ལས་དང་པོ་གཉྱིས། རེས་ནའང་གཉྱིས་མཇལ་སོང་། ཁོང་བཞྱི་
ཡྱིས་སེམས་ཚོར་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་རང་འཇགས་བཞག་རོགས་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་

སོར་གནང་རོགས་གསུང་གྱི་འདུག དེར་རྒྱབ་སོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད། བུད་མེད་སེར་ལངས་དེ་སྔར་ལམ་བཞྱིན་རང་འཇགས་
འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་
ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཚུལ་མང་པོ་གོ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་
དེ་སྤྲོ་སྱིད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་དེ་འད་ཆགས་འགོའ ་ི ཡོད་ས་རེད། དེ་མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་ཛ་དག་གྱི་གནས་

སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་སྤྲོ་སྱིད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྡོག་
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རྡོག ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་དེ་དགོས ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་རོགས་

གནང། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་སྔར་རྒྱུན་བཞྱིན་རང་འཇགས་གཞག་གནང་རོགས་གནང་། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་
ནས། བསམ་བོ་དང་རེ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དེ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་བར་ནས་བསར་
དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གཙོ་བོ་གལ་གནད་གཅྱིག་དེ། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་དག་ཅྱིག་དེ་
ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བཟོ་རྒྱུ་དེའྱི་སྐོར་ལ་འཆད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ལ་ཡང་བསམ་ཚུལ་

ཞྱིག་ཡོད། གནད་འགག་ཅྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་རྱི་བཞྱིན་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་རྱིང་ཐུང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།
ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་འགེལ་བཤད་གསལ་བོ་དེ་འད་གནང་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་དེ་ཚོ་བསར་ལྡབ་དགོས་པ་མྱི་
འདུག དེ་རྱིང་ངས་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ངོ་མ་དེ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་

གསལ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཉྱིས་ཆའྱི་ངོས་ནས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སོད་

མཁན་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆ་རེན་ཚང་བའྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་བངས་པ་ལས་མ་བངས་པ་ཡྱིན་ན།
ཐུགས་མཉེས་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ངོ་མ་དེ་
ཡྱིན། ད་གང་ལྟར་དེའྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ང་རང་གྱིས་དེ་ག་རང་མཐོང་
གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་དེ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་སའྱི་གནད་དོན་ཡོད་པ་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལེན་མཁན་ནང་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི ས་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་སེར་གྱི་
ཐོབ་ཐང་བངས་ཏེ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབ་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་འད་

མཉམ་གྱི་ཐོག་ནས་ལེན་རྒྱུ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་ལོག ས་སུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལག་
འཁེར་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་

ནས་ཞུ་མཁན་ཡང་ཏན་ཏན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད ་དན་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གནད་འགག་གཙོ་བོ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་གྱི་དཀའ་

ངལ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་དེ། དེའྱི་སང་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོས་ལས་ཀ་ཡང་པོ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་
ཚོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ ་ི བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་དགོངས་དོན་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ལག་བསྟར་

བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་དེ་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་འད་པའྱི་བཟོ་འད་བོ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལོགས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་
སུ་དཀའ་ངལ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དྷ་རམ་ས་ལ་ཅུང་ཙམ་དག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ས་
གནས་གཞན་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་ཆོག་པའྱི་ Return VISA དང་། ཕར་ཐོན་ཆོག་པའྱི་ Exit Permit ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ལྷོ་ཕོགས་གཙོས་པའྱི་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཚད་ལས་བརལ་བའྱི་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་དེབ་སེར་བོའ ་ི སང་ལ་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁེར་ཞེས་ Identity Certificate ཞེས་
བྱིས་ཡོད་དུས། གནམ་ཐང་མང་པོ་ནས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དེ་ག་རེ་རེད། ད་ཁེད་རང་ཚོས་ཕྱི་སོད་ལག་འཁེར་ག་བར་ཡོད། དེ་

ངོ་སྤྲོད་ལག་དེབ་ཙམ་རེད ་འདུག་ཅེས ་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན ་དུས་ལག་འཁེར་དེའྱི་ནང་ལ་བྱིས ་པ་དེ་ Travel
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Document ཕྱི་ལོགས་ལ་འགོ་ཆོག་པ་ཙམ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་བཞྱིན་དུ་ Return VISA དང་ Exit Permit ཟེར་བ་དེ་

ཚོ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ངེས་ཤྱིག་རེད་མྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་འཚེར་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཏན་

ཏན་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ས་རེད། གལ་སྱིད་དེ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་སྤྲད་དང་མ་སྤྲད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཁྱིམས་
ཀྱི་སང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བསར་དུ་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་ནས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་གྱི་

ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན ་ན། ཁོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་
འགོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་འབད་བརོན་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་ས་རེད་ཅེས་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ནས་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་བསྱིགས་ཡོད་དེ། གོང་དུ་
ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་ཟྱིན་པ་དང་། དེ་དག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལས་མང་པོ ་ཞྱིག་གསལ་

བོ་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་དང་གཞན་འཛུགས་སྐྲུན་ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་ནང། སོད་ཁང་གསར་
རྒྱག ལས་ཤག་གསར་རྒྱག ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག ཆུ་གོག་གསར་འཛུགས། ལས་ཁུངས་ཁག་ཉམས་གསོ་སོགས་ནང་སྱིད་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཆེ་ཁག་ ༢༦ ཙམ་ཞྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་གནང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁ་སྔོན་ང་ཚོ་སེ་ར་ལྡུན་གྱི་ཕོག ས་སུ་ཕོག ས་བསོད ་དུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། གསར་འབྱོར ་གྱི་སྱིད་སྡུག་

ཚོགས་པ་ཞྱིག་འདུག ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོར་ཁང་པའྱི་མཐུན་རེན་སྐྲུན་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་

སོང། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་དྷྱི་ལྱི་དང་། ནོར་བུ་གྱིང་ག མཚོ་པདྨ། དྷ་རམ་ས་ལ། དེ་ཚོ་ཚང་མར་གསར་འབྱོར་གྱི་སོད་ཁང་དེ་
ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་གཅྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔེ་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། ན་ནྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་གསར་འབྱོར་
གྱི་བདེ་སྡུག་གྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་རམ་ཁུག་ནང་གྱི་རམ་པ་

དེ་ཏོག་ཙམ་ཁ་དམའ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་རེད། ད་ཆ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རམ་ཁུག་ནང་ལ་

རམ་པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གསར་འབྱོར་དེ་ཚོའྱི་ཕོར་བའྱི་ནང་ལ་རམ་པ་ཏོག་ཙམ་རེ་བླུགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གནང་དགོས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གནང་བསད་པའྱི་

གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་ལ་དཔེ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། འགོ་རེས་པུས་མོ་དང་། འདུག་
རེས་ཨོང་དོ་ཟེར་བ་བཞྱིན། ད་ཆ་གསར་འབྱོར་དེ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་དང།

ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་བོ་བབ་ཆེ་ཙམ་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་པ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་ཁ་སང་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྱི་ལ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་སོང། གང་གནང་སོང་ལབ་ན་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་འགོ་

བཞྱིན་ཡོད། དེ་འད་སོང་ཙང་གནང་རྒྱུ་དང་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྱིད་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད། དེ་
ཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་ལབ་པ་ལས་ང་ལ་དངུལ་སོང་ཞེས་བཏགས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་བ་གོ་
སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་
གསར་འབྱོར་གྱི་ཆེད་དུ་གཏོང་གྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་གསར་འབྱོར་གྱི་
ཆེད་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་འགོ་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཞེས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཞྱིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན་གྱི་ཀ་པའྱི་གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་གང་གསལ་འདུག་ཅེ་ན་སྔ་ལོ་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་༤་

༡༽ཀ ༣ ནང་གསལ་ལྟར། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་རྣམས་ཀྱི་སོད་

ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་ PRM ནས་རོག ས་དངུལ་སོར ་ས་ཡ་ ༢༠་༥༢ གནང་བ་ལྟར་ཁང་གངས་ ༡༨
གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་སོད་ཁང་ཁག་ ༡༨ ཀྱི་ནང་ལ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གསར་འབྱོར་
ཁག་ཚང་མ་ཆུད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གང་ཟག་སེར་གྱི་ངོས་ནས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོའ ་ི སྐོར་ལ་ཡྱིན། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་

མོ་དེ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་སྲུང་བརྱི་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་ངས་ངའྱི་ནས་བསམ་པ་ཡྱིན་ན་ཚད་ལས་བརལ་བའྱི་ཡག་པོ་
བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་རྣམ་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བུད་མེད་
ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་ཡོང་དུས། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་མེད་པར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་

ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་ག་རེ་གནང་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཉྱིན་མོ་དེ་བྱྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་
བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་མྱི་དགོས་ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས། སེམས་ནང་ལ་མྱི་འགོ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་འབྱེད ་ཀྱི་མཛད་སོར་ཕེབས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཡྱིས ་མྱི་

དགོས་ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས་བདེ་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་སོང་། དེ་ཡང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ངོས་ནས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བུད་མེད་ཀྱི་

ཉྱིན་མོ་ཡོད་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་གོ་མོང་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་ཉྱིན་མོ་དེ་མྱི་དགོས་མདོག་མདོག་ཅྱིག་གསུང་
བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངར་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་
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དམག་གྱི་ཉྱིན་མོ་དེའང་གལ་གནད་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཉེ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

ནང་ལ། རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ས་རྱིམ་བཟུང་གྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་མང་སྣེ་ཉུང་གྱིས་མ་བརེན་པ་དང་། གོ་མཚོན་མང་ཉུང་ལ་མ་
ལྟོས་པར་དམག་གྱི་ག་སྱིག་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་འབད་བརོན་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤྱིས་

ཀྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་བསྟན་སྲུང་དང་བང་དམག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ཟླ་ ༦
ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ལ་ལྕགས་ཚ་གྲུ་གུའྱི་ཐང་ལ་བཙུགས་ནས་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་དམག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དམག་མ་ཐོབ་པ་

ཡྱིན་ནའང་། དམག་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་དམག་གྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ང་རང་ཚོས་
སྲུང་བརྱི་བྱ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལས་གཞན་
ཕལ་མོ་ཆེས་ཕལ་ཆེར་དམག་བརྒྱབས་ཡོད་ས་མ་རེད། དག་མ་མཐོང་གོས་ནས་བོས་ཡོང་བ་རང་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་

རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབ་བསད་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་དམག་གྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་
རབས་གསར་བ་དེ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ང་རང་ཚོའྱི་རན་པ་དེ་ཚོས་དམག་བརྒྱབ་ནས་ཁ་གཏད་བཅག་འདུག་ག དག་མ་མཐོང་
སྔོན་ནས་བོས་ཡོང་མཁན་རང་རང་ཆགས་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་བསམས་ནས་ངས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། དེ་འད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཤྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་ཞུ་མཁན་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དང་པོ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་

མཁན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་གཉྱིས་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཅྱིག་དེ་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སྐུ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་སོན་གྱི་ཡོད་པ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དོན་
དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད་དེ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་དོན་དག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དུས་དུས་སུ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་ཏེ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དང་། གོང་ཁེར་ཁག་ག་བར་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་སྔོན་ནས་ཕེབས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་

ཀྱི་ནང་ཁང་པ་གས་ཏེ་སོད་མཁན་ཚོར་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ལ་ངས་དཔེ་ཞྱིག་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྡྱི་ལྱི་བོད་སར་བསམ་ཡས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཤམ་འོག་དེར། ཡོང་འབབ་གསོག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚོང་ཁང་ཆུང་
ཆུང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་འདུག་མཁན་དེ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོའྱི་ནང་ནས་སོ་

བོའ ་ི རྱིགས་དེ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོར་ལོ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་གང་འཚམ་རེ་སར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་བཟོ་བཞྱིན་འདུག
དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་འདའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པ་ནང་བཞྱིན་ལ་ཐུགས་བསམ་རེ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་
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གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་འདྱིའྱི་ཤོག་གངས་ ༡༦ པའྱི་ནང་གྱི་དྷ་རམ་སར་སོབ་སོང་སྤྲད་རྒྱུའྱི་སྐོར་

རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་རྱིང་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། བོད་ཀྱི་བདེ་ར་དང་མཉམ་འབེལ་བྱས་
ཏེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་སོབ་སོང་སྤྲད། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ། བཅུ་གཉྱིས་སོགས་

དང་ཚད་མཉམ་པའྱི་ཐོག་སོབ་སོང་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད་དེ། འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་
དུས། ད་ལྟ་དངོས་གནས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའམ། བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་དོ་བདག་
གྱི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རས་གསོ་ཁང་གྱི་གནད་དོན་དེའྱི་སྐོར་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ལན་གནང་

འདོད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གནང་རྱིས་མེད་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། ལན་གནང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱིས་ཞུ་འདོད་པ་དེ་དེ་

རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དོ་བདག་གྱི་བཟང་སོད་ལ་བཏགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟང་སོད་སྐོར་དེ་རྱིས་མེད་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་ནས་དེ་བཞྱིན་དུ་འགེལ་བཤད་མང་
པོ་ཞྱིག་བསོན་གནང་གྱི་འདུག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
སྔོན་མ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་ཡོད་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཙོ་བོ་དེ་ཚོ། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་འདྱིར་བསར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་

འདུག དེ་རྱིང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཚོ། གང་ཟག་དེས་སྱི་ཞུ་བའྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དེར་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཇྱི་སྱིད་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་ཁུར་བའྱི་རྱིང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་

ན་འགྱིག ་གྱི་མ་རེད་ལབ་བཞྱིན ་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན ་དུས་སྱི་ཞུ་བའྱི་བང་དོར ་སྱིག ་གཞྱི འྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ ་མ་ཡྱིན ་པའྱི་
ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་ནང་ལ་ཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་མར་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་ལ་ཉྱི་མའྱི་མདུན་ལ་ཐུར་འབུག་གྱི་གསལ་སོན་དེ་འད་གང་ཡང་བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་སྔོན་མ་གསུངས་ཟྱིན་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ལན་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། གཅྱིག་དེ་དྷ་
རམ་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་བསྐོས་པ་དེ་འཛིན་སོང་གྱི་དབང་བྱུས་འོག་ལ་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་དེ་སྐབས་དེ་

དུས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གསུང་པ་མ་ཟད་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༨ ནང་གསེས་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༣༩ ནང་གསེས་ ༦
པའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་གནད་དོན་དེ་ལ་

སྐབས་དེ་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༨ ནང་གསེས་ ༦ པ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་

འོས་ཆོས་ཚང་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་དང་། གཞྱི་རའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་
ནས་ཁྱིམ ས་བཟོ་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག ་འཛིན ་སོང་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག ་གནས་རྒྱུ་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་འོས ་

འཚམས་མ་མཆྱིས་པ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། མེད་ནའང་
འད། དོན་དག་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཚོ་བརྱི་སྲུང་སུ་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་མཉམ་
དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་ལྗྱིད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་
65

དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས་གནང་། དེ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རེས་འབས་ག་རེ་བྱུང་མྱིན་དེ་མཇུག་
ལ་བལྟ་རྒྱུ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་མྱིན་ལ་

མ་ལྟོས་པར་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ང་ཡང་རས་གསོ་ཁང་ལ་འགན་ཁུར་སྙྱིང་སྤྲོ་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་

པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ཚེ་རྱིང་རས་གསོ་ཁང་ལ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན། དེ་ཡང་སྦེལ་ཀོབ་
ཀྱི་རས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་བསྐོ་རོགས་བྱོས། ཡང་མྱིན་ན་སྱི་འཐུས་དེ་ལ་དེ་འདའྱི་སེམས་ཤུགས་ཡོད་མཁན་ཡོད་ན་
སྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བ། ལས་ཀ་མེད་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་མཚན་

སྨད་བྱས་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ལས་ཀ་ཡོད་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བཞུགས་རོགས་གྱིས། སྔོན་རྱིས་
ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བཞུགས་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཞུགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་མང་པོ་ཞུ་

ལོངས་མྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་དུ་བལ་

ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རས་གསོ་ཁང་དང་། སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་རན་གསོ་ཁང་གཉྱིས་སུའྱི་ཡག་མྱིན་དེ་སྱི་འཐུས་དེས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་དམ། གནད་དོན་དེ་དག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན།

མཐའ་མ་དེ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཅྱིག་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་སོང་། བུད་མེད་སེར་ལངས་དང་།

བུད་མེད་ཉྱིན་མོའ ་ི སྐོར་རེད། དེ་མེད་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་སེབས་སོང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས ་
གཟྱིགས་བཞྱིན་ཡོད་ཀྱི་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཟེར་གྱི་མྱི་འདུག་བ། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེས་པ་སོགས་དན་བཞྱིན་ཡོད་

རྒྱུ་རེད། དོན་དག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དུས། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་
མོར་མྱི་མང་པོ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གཞུང་འབེལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་
འདྱིར་ཁ་བདེ་བོ་འཆད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་བུད་མེད་དེ་ཚོ་ངས་འགོ་བ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། གཞུང་འབེལ་བྱས་དུས་འགོ་བ་

མཐོང་མ་སོང་། སེར་བྱས་དུས་འགོ་བ་མཐོང་མ་སོང་། ཐེངས་རེ་རེ་གཉྱིས་རེ་སོང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་དྷ་རམ་ས་
བསད་པ་ཡྱིན། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཡར་ནས་མར་བར་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཚོ་སོང་བ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆེར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་མེད་པར་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཉྱིན་མོ་བརྱི་སྲུང་
བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཉྱིན་ལ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ ་ི ཉྱིན་མོ་ཞེས་ཕོ་དང་མོ་
གཉྱིས་ཀ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་
རེད། གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག་བ། ད་ལྟ་དམག་གྱི་དུས་དན་སོགས་སེབ ས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་མང་པོ་
སེབས་པ་ལས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ལ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ ་ི ཉྱིན་མོ་ཞེས་བཏགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཚོ་ཐེ་

བཞྱིན་ཡོད་ན། དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ ་ི ཉྱིན་མོ་དེ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང ་། དེ་དང་མཉམ་དུ་བཤད་སྟངས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། བེད་སོད་

མ་བཏང་ནས་མང་པོ་སོང་དུས། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ནག་བསུབ་བཏང་
སོང་། རྒྱལ་རབས་རྱིས་མེད་བཏང་སོང་ཞེས་གསུང་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་ཚོར་
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འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད། དཔེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་མོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
བཀའ་ཤག་གྱིས་སྔོན་མའྱི་བུད་མེད་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་བགང་སོང་ན་འགྱིག་པ་འད་བོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ངས་ཁ་ཐུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཟམ་མདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་འད་བོ་ཞྱིག་བཀའ་བོན་ཁྱི་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཐ་སྙད་ཅྱིག་གྱི་ཁད་པར་རེད་ཅེས་ཕར་ཞྱིག་

འཁྱིད། ཚུར་ཞྱིག་འཁྱིད། ཕལ་ཆེར་ཁེད་རང་ཚོ་འགོ་མདོག་ཁ་བོ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོ་བཟང་སེང་གེས་
བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐ་སྙད་དེ་ཡར་འཁྱིད་མར་འཁྱིད་བྱེད་མ་ཤེས་པ་ཆགས་མེད་འགོ། དེ་མ་གཏོགས་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འད་
མཐོང་མ་སོང་ཞེས་སྐབས་དེར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་དེ་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་དེ་ཚོའྱི་རྣ་
མཆོག་འཇམ་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་

ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གལ་ཆེན་ནང་ནས་དོན་ཆེན་ཞྱིག་བརྱིས་ཏེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རན་གསོ་ཁང་
གྱི་འགན་འཛིན་ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་བསྐོ་བཞག་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་ཡྱིན། དེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་

ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བར། ཕྱི་ཟླ་ ༥ བའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་དུས་ཚོད་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཟླ་བ་
གཉྱིས་ཀྱི་སྔོན་དུ་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་དོན་གཅོད་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ག་རེ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་དེར་མྱི་ཞྱིག་འཚོལ་རོགས་ལབ་ཡོད། མྱི་མ་

རྙེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་གཅྱིག་ནྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག ཟླ་ཕོགས་ཤྱིག་ནྱི་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་བསར་དུ་ལོ་
གཅྱིག་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ལན་གནང་སོང་། དེ་འད་བཀའ་ཕེབས་ཡོང་དུས་སོ་སོར་ལམ་སང་ཚོར་བ་མ་འད་བ་ཞྱིག་སེས་

སོང་། དེའྱི་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ན། འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་དྱི་བ་དེ་སེམས་ནང་ལ་བསེབས་ནས་ལག་པ་ཞྱིག་བརངས་པ་ཡྱིན་

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་དེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་དབང་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མར་གསོལ་རས་བསྩལ་ཞྱིང་། བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སྐབས་ང་མེད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱེད་དགོས ་པ་རེད་ཅེས ་

བཀའ་སོབ་གནང་བ་བཞྱིན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམས་ནས་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་བོན་ལ་སོ་སོས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ས་དང་། བརྱི་བཀུར་བྱེད་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བསད་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་དང་། ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིགས་མ་སོང་། མ་འགྱིགས་པ་ཞྱིག་མཐོང་
གྱི་འདུག དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཇྱི་བཞྱིན་ལག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གཙོ་བོ་
ངས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྐོར་ནས་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གོང་གྱི་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཕག་རོགས་སྱི་
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འཐུས་གཅྱིག་དེ་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རན་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་བསྐོས་བཞག་གནང་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མ་བརྱིས་པ་
མྱིན། མྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕོགས་ཤྱིག་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བསྐོ་བཞག་གནང་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་

ལ་དྷ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་འགོ་བརོད་ཡྱི་གེ་དེ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། གོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་ཀློག་མྱི་དགོས་པ་
བྱས། དེ་ནས་"བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༨ ནང་གསེས་ ༦ སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་དང་། གཞྱི་རའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་ཞྱིག་འཛིན་སོང་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་གནས་རྒྱུ་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་འོས་འཚམས་མ་མཆྱིས་པས་སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་
བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་མཆོག་དེ་གའྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ལས་གཞྱི་ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་ཀྱི་ཚང་འཇུག་

ཁོངས་ཞུ་ཆོག་མྱིན་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ལ་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་
རེད།" དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་བཞེས་མཁན་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་

གཞྱི་ལག་ལེན་བསྟར་སྟངས་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དྱི་བ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། མྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕོགས་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་

འདུག་གསུངས་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཕར་བཞག་ནས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་
དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན། དྱི་བ་གསུམ་པ་དེ། སོ་སོས་དེ་སྔོན་ཞུ་མོང་ཡོད། ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དེ་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱས་པ་དེ་འགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག་ཅེས ་སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེ ད ། ཁྱིམ ས་དང་སྱིག ་གཞྱི་མགོ་ནས་སྲུང་དགོས ་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་བྱེ་བག་པ་དེས ་ཀང་
མཁེགས་བཟུང་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཀང་ལག་བསྟར་མ་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

ཚང་མས་དེ་ལ་ལྟད་མོ་བལྟས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་ནང་བཞྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་དཔེ་ངན་ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་
དམ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རན་གསོ་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་བསྐོ་གཞག་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་དེ་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་བཤད་ཀྱི་

འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ལ་ཅྱི་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེ་འད་བསམས་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་
རེད་དམ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དེ་མྱི་མང་དམངས་གཅྱིག་པུས་སྲུང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་དམ། མྱི་མང་དམངས་དང་ལས་བྱེད་ཀྱིས ་

ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འཛིན་སོང་གྱིས་དེ་ལ་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་རེད་བ། ཡང་ན་འཕུད་རྒྱུ་རེད། ཡང་
ན་ཉེས་པ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་དེར་ག་རེ་གནང་གྱི་རེད། དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོག ས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་དེ་གནས་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁྱིམ ས་དང་སྱིག ་གཞྱིས ་སྟངས་འཛིན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད ་པ་མ་

གཏོགས། གང་ཟག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་བཤད་པར་ཉན་མཁན་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དེ་མགོ་ནས་

ལག་བསྟར་མ་བྱས་པར་དམངས་ལ་ག་འད་བྱས་ཏེ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་གནས་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་དེ་སྔ་འགན་ཁུར་ནས་འཆད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཚང་མས་ཧ་གོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་དེ། ཁ་གག་མཁན་མང་

པོ་མྱི་འདུག དེ་ལ་བོ་ཕམ་ཡོད། འཛིན་སོང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་གནང་སྟངས་དེ་ག་རེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལ་ལག་

བསྟར་མྱི་འད་བ་རེ་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཀློག་པ་དེ་ངས་བྱིས་པ་མ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་བཏང་
བཞག་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་འགན་དེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཀག་ཀག་བྱས་མེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་
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མ་བརྱིས ་པ་མེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་མ་བརྱིས་པ་མེད་ན་འདྱི་ག་རེ་རེད། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དགོས་པ་དང་། གཅྱིག་ལ་མྱི་དགོས་པར། ལོ་དུས་ཚང་ཟྱིན་ནའང་། ད་དུང་བསར་བསྐོས་བྱེད་དོན་ག་རེ་རེད།

དེ་ཚོར་ལན་གསལ་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་མ་གནང་པ་ཡྱིན་ན་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ག་རེ་གནང་གྱི་རེད། དེ་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་ག་བར་འགོ་གྱི་རེད།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་སོང་། ངས་དེའྱི་ཚིག་དེ་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་མཐོང་སོང་། ཁྱིམས་དང་དང་བདེན། བཟང་སོད་དགོས་པ་གསུངས་སོང་། ཁྱིམས་དང་མཐུན་གྱི་རེད་དམ། སྱིད་སོང་གྱིས་
གསུངས་པ་དེ་ངས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དང་བདེན་དང་མཐུན་གྱི་རེད་དམ། བཟང་སོད་དང་མཐུན་གྱི་རེད་དམ།

དེ་ཚོར་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞེས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཉྱིན་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་
ཉམས་ཆག་ལ་འགོ་ཉེན་འདུག ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་རེད་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་

ལས་བརལ་ཡོད་པ་གསལ་བོ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་མཐུན་མེད་པ་འདྱི་བཏང་། གཅྱིག་
བསྐོ་བཞག་གནང་བ་དེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་ཕག་བསྟར་གནང་བ་རེད། དེ་འད་བྱས་ནས་འདུག་

རྒྱུ་རེད་དམ། ཡོངས་གེང་སོབ་གྲྭའྱི་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གང་ཟག་དེས་བྱས་པ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཀང་
དེ་ལྟར་བཞུགས་རྒྱུ་རེད་དམ། འདྱི་དྱི་བ་ཡྱིན། ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་

བོན་མཆོག་དང་། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། དེ་ལ་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་རེད། སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ང་གཞྱིས ་
ཆགས་ཁག་ལ་ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ཐེངས་སོ་སོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དེ་གཞུང་

འབེལ་སང་ནས་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་སྟབས། སོ་སོ་འགོ་དུས་མྱིག་གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན། རྣ་ཅོག་གྱིས་མཉན་པ་ཡྱིན། སྐད་ཆ་དྱིས་
པ་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིན་པ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་གཟབ་ནན་དང་རོགས་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ་མཐོང་བ་དག་ཡར་ཡོང་ནས་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་

གཏོགས། ང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་རྒྱུ་དེ་སོན་ཞྱིག་བཙལ་རྒྱུ་དང་། སོན་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུ་རག་ན་བསམས་ནས་སོང་བ་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མྱིན། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་སྱི་འཐུས་ཕོགས་སོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་གཉྱིས་ཙམ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དམྱིགས་ཡུལ་

གཅྱིག་དེ་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་ལ་རོགས་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་བསམས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དམྱིགས་ཡུལ་གཞན་
དེ་འཛིན་སོང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་ཚོ་ཞྱིབ་ཚགས་ཡོང་ཡོད་མེད་དང་། གཞུང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་ཚོར་
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སོན་གནས་ག་རེ་ཡོད་མེད་བལྟས་ཏེ་ཡར་ཡོང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གཞུང་གྱི་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ། ཚགས་ཚུད་

མ་ཡོང་བ་དེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། སོན་བརོད་ཅྱིག་བྱ་
དགོས་བསམས་ནས་སོན་བརོད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། རན་གསོ་ཁང་གྱི་སྐོར་ཞྱིག་ཞུས་ན། མ་གཞྱི་ནས་ངས་མང་ཆེ་བ་རན་

གསོ་ཁང་གྱི་སྐོར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་དངོས་གནས་རྒྱུས་ཡོད་རེད། དངོས་
གནས་དང་གནས་ཁོ་རང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་ཚོར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་རན་གསོ་ཁང་དེ་ཡར་

རྒྱས་ནམ་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་མེད། ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། རན་གསོ་ཁང་མེད་པ་ནས་ཡོད་པར་གྱུར་
བ་སོགས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། རན་གསོ་ཁང་གྱི་ནང་ལ་འདེ་ཤྱིག་ཡོད་པ་དེ་མེད་པར་གྱུར་བ་དེ་ཡར་རྒྱས་རེད། དངོས་

གནས་དང་གནས་བཤད་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་དེ་ཡག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་འདོད་པ་དེ། ཚགས་
ཚུད་མ་ཡོང་བ་དང་སོན་གནད་དེ་ཚོ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་དུང་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་

བསམས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་འད་མ་ཡྱིན་པར་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་བཞྱིན་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ལ་དེ་འདའྱི་སེམས་འཚབ་

བྱུང་སོང་། སྔར་འདེ་ཤྱིག་མེད་པ་ནས་ཡོད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཉེན་ཁ་མེད་འགོ་དེ་འད་བསམས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་རན་གསོ་ཁང་ནང་གྱི་རས་འཁོགས་དེ་ཚོ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡང་། ང་རང་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རས་འཁོགས་དེ་ཚོའྱི་ལོ་
ཚོད་ལ་བབས་པ། རས་འཁོགས་དེ་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པ། རས་འཁོགས་དེ་ཚོའྱི་གཟུགས་པོའ ་ི གནས་བབ་དང་

འཚམ་པའྱི་འདུ་འཛོམས་བྱེད་ས་ཞྱིག་ཡོད ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ས་རེད་མ་གཏོགས། སྐུ་ངོས་ཁ་སང་གསུངས་པ་བཞྱིན།

རྐང་རེད་སོ་ལོ་དང་། ལག་རེད་སོ་ལོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་རེད་དམ་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་
བྱས་ན་དེའྱི་སྔོན་དུ་ངས་ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚིག་ཞུ་སྟངས་ཀྱི་སང་ནས་ཅུང་ཙམ་སྐུ་ངོ་ལགས་ལ་

གོ་བ་ལོག་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དེ་འད་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། འགོ་བསོད་ཁག་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་རན་

འཁོགས་།ཤྱིག་རྐང་རེད་སོ་ལོ་རེད་དུ་ག་བར་འགོ་གྱི་རེད། འགོ་གྱི་མ་རེད། སོ་སོས་བསམ་བོ་བཏང་ན་ཤེས་ཀྱི་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས། སོ་སོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་སྐོར་བསོད་དུ་ཕྱིན་ནས་དེའྱི་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དག་ཡར་ཞུས་དུས། ལས་
བྱེད་ལ་བོ་ཕམ་བྱུང་བ་དང་། ཡང་ན་འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་གྱི་ རེད་བསམས་ནས་མ་ཞུས་ན། ལྷག་པར་དུ་

གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནང་ནས་འགོ་གོན་བཏང་ནས་མར་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་ནང་སྐོར་བསོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དངོས་གནས་དང་

གནས་འགན་མ་ཁུར་བ་འད་བོ་ཞྱིག་དང་། འགོ་སོང་འཕོག་བརླག་ཏུ་བཏང་བཞག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ང་རང་གྱིས་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་
འད་ཡྱིན་དུས་མཐོང་ཐོས་ཚང་མ་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འབྱུང་འགྱུར་གཞུང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་། འཐུས་སོ་མ་ཚང་
བ་དག་འཐུས་སོ་ཚང་དུ་འགོ་བ་སོགས་གཞུང་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས ་ན་བསམས་ནས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། གོང་དུ་ཞུས་པ་
བཞྱིན་དེ་ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་སོན་རྒྱག་འདོད་པ་དེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རན་གསོ་ཁང་གྱི་སྐོར་དེར་ང་རང་ལ་ཆ་རྒྱུས་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་

ཁག་ནང་གྱི་རན་གསོ་ཁང་དེ་ཚོ་མཐོང་ཡོང་དུས། གལ་སྱིད་རན་གསོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་འཛིན་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དེར་མྱི་སུ་
བཞག་ཀང་ཁད་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་ཞུ་སྟངས་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་གང་ཟག་
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སེར་ལ་ཕོག་ཐུག་སོང་ཡོད་ས་རེད། དེ་ལ་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གང་ཟག་ལ་མ་རོན་དོན་ལ་

རོན་ཞེས་པ་བཞྱིན་གང་ཟག་ལ་མྱི་རོན་པར་དོན་ལ་བརན་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། ངས་དེ་ལ་རྙོག་ག་བཟོ་བ་དང་། རོད་
པ་རྒྱག་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སོང་ངན་པ་དེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། སྱི་འཐུས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་བཞྱིན་རོད་པ་བརྒྱབ་ནས་

བསད་པ་ཡྱིན་ན། དོན་རྙྱིང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག རོད་པ་རྒྱག་རྱིས་ཀང་མེད། དེ་འགེལ་བཤད་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དྱི་བ་ལ་ལན་འདེབས་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག སྱིམ་ལའྱི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཀ་སྦུག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་བཏང་བ་དེ་ཆོད་གན་གྱི་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་འགོ་སྟངས་གཞྱིར་
བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང། གནད་དོན་དེའྱི་ཐད་ལ་ཁ་སང་ནས་བཀའ་

མོལ་མང་པོ་བྱུང་བསད་སོང། བྱས་ཙང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡོད་མེད་ཙམ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་དཀའ་
ངལ་ཐད་ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་སྱིག་འགལ་ཆགས་པར་
ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ ་བའྱི་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཤ ྱིག་གྱིས ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའྱི་བོད་

རྱིགས་ཚོར་གཞྱིས་ཁང་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ལས་དོན་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་འདུག་ཅེས་དེར་བསྔགས་བརོད་གནང་
བ་དེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་སྔ་ཕྱི་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ལའང་ཞུས་པ་

ཡྱིན། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དཔག་ཏེ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་གང་དང་གང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེར་དཔག་པའྱི་བང་བསྱིགས་ནས་ཕག་
ལས་དེ་སྔ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུར་སེམས་
ཤུགས་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐད་ལ་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་གསན་ཡང་ཡང་ཡོང་

གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཀང་གནང་ནས་དོན་དག་གྲུབ་པ་གང་ཡོད་རེད། མ་གྲུབ་པ་གང་ཡོད་པ་རེད། མ་
གྲུབ་པ་དག་ལ་སར་ཡང་མ་འོངས་པར་གནང་ཕོགས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཡོད་མེད་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་

གསུངས་པ་དེ་དགོངས་འཆར་དཔེ་ཡག་པོ་རེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་དེ་ག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལོ་རེ་རེའྱི་ནང་ལ་བཀུར་

འོས ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཙོས ་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ས་གནས་གང་ཞྱིག ་ཏུ་ཕེབ ས་ཀང་། དེ་ལས་གཟྱིག ས་ཚུལ་དང་།
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དགོངས་ཚུལ་གང་བྱུང་བཞག་པ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་ཕོགས་
བསོམས་བྱས་ནས་ཛ་དག་ལོད་དང་། གལ་ཆེ་ལོད་སོགས་གནད་འགག་ལ་བལྟས་ནས་ལོ་འཁོར་གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་ལས་

གཞྱི་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་འཆར་གཞྱི་བཟོས་ནས་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་བླུགས། དེ་ནས་སྔོན་རྱིས་བཀའ་ཁོལ་ཐོན་པ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱིས་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ལས་རྒྱུ་དེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་དེ་ག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་འབད་བརོན་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་ག་

ཚོད་ཙམ་ཡོད་རེད་དྱིས་སོང། ཁ་སང་ར་བའྱི་ངས་ན་ནྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ཀའྱི་ནང་ལ་སྟོན་ཉེས་བྱུང་བ་རེད། སྟོན་ཉེས་
བྱུང་བ་དེར་གུན་གསབ་སྤྲད་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་དེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་མེད་དེའྱི་

ཐོག་ནས་གསལ་བོ་མཁེན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་གོང་མའྱི་སྐབས་ལ་སོལ་རྒྱུན་སོ་
ནམ་ཐོག་ལ་ཕལ་ཕུགས་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་བ་རེད་ཀང། བར་ལམ་ཞྱིང་པ་རང་ངོས་ནས་ལས་
གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས ། ཐོག་མའྱི་དགོངས་པ་བཞྱིན་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ཅྱི་ཡང་བྱུང་ཡོད་

མ་རེད་ཀང། དེའྱི་རེས་འབས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་སྔོན་མ་ཡོད་བསད་པ་དེ་ལས་ཉམས་ཆག་
ར་བ་ནས་ཕྱིན་མེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གྱི་སྐོར་དེ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་

གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཟློས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེ་ནས་ I.C དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་
འགྱིམ་འགྲུལ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་གཙོ་བོ་

དཔལ་ལྡན་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།
དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐའ་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལའང་ཕལ་ཆེར་འདྱི་ཚོ་ཚུད་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་དང། གསར་འབྱོར་ཚོར་གཟྱིགས་རོག་

གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ན་ནྱིང་སྙན་གསན་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་བཞག་པའྱི་ས་ཁུལ་གང་ཡོད་བསད་པ་དེར་དགོས་དངུལ་དང་དེ་
ཚོ་འདང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱི་ཡོངས་ད་ལོ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་གསལ་ཁ་དོད་པོར་གང་བཀོད་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། སྱི་ཡོངས་ལོ་གཅྱིག་

ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་བཞག་པ་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་

བརྒྱད་དེ་ཐད་ཀར་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་བསད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུས་པ་
དེ། བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ཤྱིག་ལ་སར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གསར་འབྱོར་ཚོའྱི་ ཧ་ལམ་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་འགྱུར་བའྱི་རེ་བ་

འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ཁ་སང་རོབ་ཙམ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་
སྟངས་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་མ་གཏོགས་ཨར་པོའ ་ི ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་དངུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རག་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་
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འདུག་ཀང། ད་དངུལ་རག་གྱི་མ་རེད། ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གང་
ཡོང་ཅྱི་ཡོང་གྱིས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྦེལ་ཀོབ་ཀྱི་ནང་ལ་པྱི་ཨར་ཨེམ་ (PRM) གྱི་ལས་འཆར་གྱི་འོག་ལ་ཁང་པ་ ༡༨ ཙམ་ཞྱིག་འཛུགས་འཆར་

རེད་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་གསར་འབྱོར་བོད་མྱི་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྱིས་སོང། ར་བས་མ་གྱིའྱི་
ལས་འཆར་དེ་ཁྱིམ་ཚང་ ༨༠ ཐམ་པའྱི་ལས་འཆར་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་པྱི་ཨར་ཨེམ་གྱི་ཁང་པ་ ༡༨ ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་

དེ་མྱིན་པའྱི་ Casa Del གྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་ཕག་དངུལ་འབྱོར་བའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་བསད་ཡོད། དེ་ཐོབ་པ་
གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱད་ཅུ་དེ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ནས་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ངོས་བཞེས་གནང་བཞག་པ་ཆ་
ཚང་ལ་ཁང་པ་རག་གྱི་རེད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས། བོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དག་དང་འབེལ་བའྱི་

ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་སྙན་གསན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་རོག ས་ཞྱིབ་གནང་ནས་གང་ལྟར་
ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཏག་ཏག་ང་ཚོས་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

བར་ལམ་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་ཁུལ་དུ་བོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་ཕེབས་བཞག་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི མྱི་ཚེའྱི་མདུན་

ལམ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་གཞྱི་རའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་འཁེར་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་ནས་འགོ་
བཙུགས། དེ་ཐོན་ན་ལྔ་པ། དེ་ནས་བརྒྱད་པ། དེ་ནས་བཅུ་གཅྱིག དེ་ནས་མཐོ་རྱིམ་དུ་ Open university དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་འགོ་
རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁོར་བ་རེད།

དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་གྱི་རེད་སྙམ་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དང་པོ་འགོ་འཛུགས་པའྱི་

སྐབས་སུ་མྱི་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་།ཤྱིག་གྱི་ལས་འཆར་ལས་ཡོད་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་མྱི་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཙམ་ཕེབས་སོང་། ཕེབས་
མཁན་ཚོར་འདྱིར་བཞུགས་སའྱི་ཁང་ག་ཡན་ཆད་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོབ་སོང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལོ་ཚད་བཟོས་

པ་རེད། ཟླ་བ་རེར་འགོ་སྐབས་མྱི་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་མྱི་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ཀྱི་ས་མྱིག་རེད་ཀང་། མྱི་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་
སེབས་པ་རེད། དོ་སྣང་གང་མཚམ་བྱེད་མཁན་ཡོད་ཚེ་བོ་ཕམ་མ་བཅུག་པར་ཚང་མ་ཡར་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་ཟེར་ནས་ལྔ་བཅུ་ང་

བརྒྱད་ཆ་ཚང་ཡར་བཅུག་པ་རེད། དེ་ནས་ཟླ་རེ་ནས་ཟླ་རེར་མར་ཉུང་དུ་འགོ་སྐབས་རོགས་ཚོགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོར་
དངུལ་གནང་བ་དེ་དག་གྱི་གྲུབ་འབས་ཀྱི་ལས་དོན་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་
གྱིས་འཕད་ཀྱི་འདུག ཕྱིས་སུ་ཡོང་མཁན་མེད་པ་ཆགས་ནས་རང་བཞྱིན ་གྱིས་སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་

རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དགོས་དབང་མ་གཟྱིགས་པར་སོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཡོད་མ་རེད།
དེ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་རན་གསོ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་རེད། ཐོག་མར་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་

སྐབས་སུ་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
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རེད། སོ་སོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་རེད།

བར་ལམ་དེ་ཞུས་པའྱི་རེས་ལ་ལོ་དུས་དེ་ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༦ ལ་ཚང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་པའྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་དེའྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། བཀའ་མོལ ་བྱུང་ཙང་གོས་ཚོགས་གོལ་བའྱི་རེས་ལ་གནས་བབ་དེ་འད་

ཞྱིག ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་ལྟར་རེད་འདུག་ཟེར ་ནས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་དོ་ བདག་ལ་ང་ཚོས ་ཟླ་བ་
གཉྱིས་ཀྱི་སྔོན་བརྡ་ལྟ་བུའྱི་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དེ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་ལ་ག་སྱིག་ཞུས་ལབ་དུས་ཁ་སང་སྙན་གསན་ཞུས་པ་

དེ་རེད། ཕ་གྱིར་མྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཞྱིག་རག་གྱི་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕ་གྱིར་ཕག་ལས་ཡག་པོ ་
གནང་འདུག སོང་ཙང་སྔ་འཕོས་རྱིང་སྔོན་ལ་ཁོ་རང་བསྐོས་ན་མ་གཏོགས། ས་གནས་ནས་ག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ང་

ཚོར་ལན་དེ་སེབས་པ་རེད། དེ་སེབས་པ་སོང་ཙང། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ནས་ཕར་རས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གཏོང་རྒྱུར་འགོ་
མཁན་ཡོད་མེད་དང་། དེ་བཞྱིན་ལག་ཁེར་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སང་གཏོང་ཐབས་བདེ་པོ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད།
ཡྱིན་ཙང་དུས་ཚོད་ཐུག་ཚར་བ་རེད། རན་གསོ་ཁང་གྱི་མྱི་སུམ་བཅུ་སོ་གངས་ཀྱི་སང་ལ་ཉྱིན་རེར་གཟྱིགས་སོང་གནང་མཁན་

དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས་སང་ལ། དེ་ཚོའྱི་སྐོར་གང་དག་ཅྱི་དག་གྱི་གནས་སྟངས་སང་ལ་ལྷག་པ་སོང་
ཙང་། མྱི་ཞྱིག་ནྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་བཀའ་བསྡུར་གང་འཚམས་ཞུས་ནས་དུས་ཚོད་ཐུག་ཚར་འདུག

སྔ་འཕོས་སྔོན་ལ་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་ཕར་བརྒྱངས་བཞག་ན་ཟེར་དགོས་བྱུང་བ་ཁ་སང་སྙན་གསན་ཞུས་པ་དེ་ག་རང་རེ ད། ཐོག་
མར་བསྐོ་གཞག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དོ་བདག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་རེས་དེ་ག་རང་

ལ་ང་ཚོར་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཚེ་རྱིང་རན་གསོ་ཁང་ནང་འགན་འཛིན་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད། ད་ཆ་སྱི་འཐུས་ནང་དུ་འདེམས་
ཐོན་བྱུང་འདུག སོང་ཙང་དེ་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་དུ་བསྐོས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་ནས་འདེམས་བསྐོ ་ལྷན་

ཁང་ལ་ཕར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་རེས། ཕར་ཕོགས་ནས་ལན་ག་རེ་འབྱོར་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ཁོང་རང་ཆོད་གན་རེད་འདུག་པ། ཆོད་

གན་དེ་ལས་བྱེད་ངོ་མའྱི་ནང་མ་རེད་ཟེར། ཁོ་འཕལ་སེལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་བཀའ་ཕེབས་པ་
གཞྱིར་བཟུང་། གང་ལྟར་ད་ལྟ་བར་གནས་བསད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་རང་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཐོག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁོའ ་ི ཐོག་གེང་སོང་སྔ་རེས་བྱུང་ཙང་། དེ་འགྱིག་གྱི་མེད་ཚེ་ཁྱིམས་

འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
གོང་དུ་བཀའ་གནང་སོང་། བཀའ་གནང་བ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ནས་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་
བྱེད་ཕོགས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྣམས་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་པ་ག་རེ་ཡྱིན་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཆ་ཚང་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་སང་ལ། ཁ་གསལ་པོ་
ཞྱིག་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཟོས་ཚེ། དེ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོ་བསོད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱི་མ་རེད་དན་གྱི་
འདུག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་དེ་དེ་རེད། བར་ལམ་རན་གསོ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་

གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་བཞག་པ། དགོངས་དག་དེ་རེད་མྱི་འདུག བལ་ཡུལ་རན་གསོ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རང་
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རེད། དེའྱི་ཐོག་བསར་བསྐོ་གནང་བ་དེ་དག་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་དག་བསྐོས་པ་དེ་འགྱིག་གྱི་

ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ལ་བརྱི་བཀུར་མེད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་དེ་དག་གོས་ཚོགས་ལ་བརྱི་བཀུར་མ་
ཞུས་པ་དེ་འད་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མགོ་མཇུག་ལོག་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་བརྱི་བཀུར་

དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་ལས་དོན་གང་བྱས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་དང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད། རྒྱབ་ལོགས་ལ་བསམ་བོ་གཉྱིས་
པ་ཞྱིག་དང་། འཆར་གཞྱི་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་དང་། འཆར་གཞྱི་གསར་པ་མ་འད་ཞྱིག་ཁེར་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

འད་ཞྱིག དེ་སྔ་མྱི་ཁོ་རའྱི་གཤྱིས་ཀར་ར་བ་ནས་མེད་ཙང་། དེ་འད་ར་བ་ནས་བསམ་བོའ ་ི ནང་དུ་འཁོར་མ་མོང་། སོང་ཙང་། ད་
ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་ཆགས་ཡོད་ཚེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་སྟོན་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཆགས་
བསད་འདུག འདེམས་བསྐོས་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཆོད་གན་དང་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་བསད་པ་དེ། ལས་བྱེད་ངོ་མ་མ་
ཡྱིན་དུས་བཀོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡོང་ཙང་། གང་ལྟར་ཐོག་མར་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་པ་ཁོ་རང་བརྒྱུད་རྱིམ་དེའྱི་

ཐོག་ནས་སེབས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱིར་བརྱི་བཀུར་མ་ཞུས་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ར་བ་ནས་ཆགས་
ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དེས་གང་ལྟར་རན་གསོ་ཁང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས་

ནས་སོ་སོའ ་ི གཟྱིགས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དེ་སྙན་གསན་གནང་བ་རེད། དེ་སྙན་གསན་གནང་དགོས་པ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕན་

ཐོགས་ཤྱིག་ཡོད་ན་དན་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་སོང་ཙང། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་ཏན་ཏན་སོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་
དུ་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཚེས་ ༡༩ ནས་དེ་རྱིང་ ༢༥ བར་དུ་ཐོག་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཉྱིན་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས།

ཚེས་ ༢༥ བར་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ཉྱི་མ་མང་པོ་ཞེ་དགས་འགོར་སོང་། གང་ལྟར་དེའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཆ་ཤས་བངས་

ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་དག་གྱི་རྱིགས་ཧ་ལས་པའྱི་ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག སོ་སོའ ་ི ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་
རེད། ཤེས ་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ལ་སོན་དེ་འད་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་འད་ཞྱིག ་བྱས་ན་མ་གཏོག ས་འགྱིག ་གྱི་མྱི་འདུག་

བསམས་ནས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག སོང་ཙང་དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཆ་ཤ ས་ལེན་མཁན་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་དེ་ཚོར་བསྟུན་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་
མ་དགོས ་ན་དན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ་གྱིས ་འདེ མ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་
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ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་པོ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཙང་། ག་བར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་
མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ཡང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་སོར་འདོད་བྱུང་སོང་། དང་པོ། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་

༣༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༦ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ། སྱི་འཐུས་ཟེར་མཁན་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ། དེའྱི་མྱི་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཅེས་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་།
གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་གོ་དགོས་ཤྱིང་། ལས་བྱེད་འདྱི་རྱིགས་འོས་གཞྱིར་
སེབས་ཤྱིང་རང་ངོས་ནས་འོས་གཞྱིར་བཞུགས་འདོད་ཡོད་ཚེ་ལས་བྱེད་ནས་ར་དགོངས་ཞུས་འཁོལ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་འོས་
བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དེ་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོར་

བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐེངས་ ༢༥ པ་བྱས་པའྱི་རེས་འབེལ། སྐབས་
དེར་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཞུགས་མཁན་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་སོབ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཡང་

ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་དུས་ང་ཚོས་དེ་བཟོ་བའྱི་གནས་སྐབས་དང་དེའྱི་རེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ། ཉྱིན་ག་དང་འཕལ་

སེལ་ཕུད་པའྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ། སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་དང་། ཆོད་གན་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་དུས་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་བྱས་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཐེངས་མ་མང་པོ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་གསབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་དོན་དག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཐག་

ཆོད་འགོ་བ་ཞྱིག་མེད་པར་བརེན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གཅྱིག་གཟྱིགས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ཐེངས་མ་བཞྱི་ལྔ་སེབས་ཡོད་པ་
རེད། མ་གོ་བ་དང་། མ་ཐོས་མདོག་མ་བྱེད་རོགས་གནང་། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱི་གེ་དེའྱི་ནང་བལྟས་ཚེ། རས་གསོ་ཁང་གྱི་

འགན་འཛིན་བཀྲྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། དེ་གའྱི་རས་འཁོགས་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྱི་བྱུང་རབས་།ཤྱིག་འཁོད་པའྱི་ཞུ་
དོན་སྙྱིང་པོ། ཡྱི་གེ་འབྱི་སྟངས་དེ་ལ་བལྟས་ན་བཀའ་ཤག་དེ་ཙམ་འདོད་པ་ཁེངས་ཨེ་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་འད་ཟེར་
གྱི་འདུག ད་ག་རེ་བྱེད་མྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁེད་རང་ཚོས་གནང་ཟེར་བ་དེ་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་གེང་སོང་འདྱི་འད་བྱུང་བ་

དེ་ལ་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་དེ་གསུངས་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་། ཚུར་ལ་སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདེན་བྱས་འོང་ན། ཕར་ལ་ང་
ཚོས་སྔོན་མ་གོ་དོན་དེ་རེད་ཟེར་བ་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་གནད་འགག་གཅྱིག་དེ་དེ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལ་ཁབ་མྱི་དགོས་པར་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལ་ཁབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ན། བསྟན་
འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལ་ངེས་པར་དུ་སྱིག་གཞྱི་དེས་བཀག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལ་བཀག་མྱི་དགོས་པ། ད་ལྟ་
ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་མེད་ད། བསམ་ཤེས་འགོ་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཞུ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་བང་དོར་སྱིག་

གཞྱི་ལུང་འདེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། དོ་བདག་སྱི་འཐུས་དེས་སྱི་ཞུ་བའྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། ཆོད་
གན་གྱི་ལས་བྱེད་བསྐོད་ཉྱིན་མོ་ནས་བཟུང་སྟེ་སང་ཉྱིན་མ་གྲུབ་བར་དུ་སྱི་ཞུ་བའྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་འགན་འཁུར་དགོས་རེད་

དམ། འོས་བསྡུ་རེ་རེ་ཐུག་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱི་ཞུ་བ་དེ་ཚོར་དབུགས་གཏོང་མྱི་ཆོག་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ཆབ་
སྱིད་ནང་ཞུགས་ཆོག་གྱི་མ་རེད། གཅྱིག་ཆོག་གྱི་མ་རེད། དོ་བདག་སྱི་འཐུས་དེས་གསལ་བསགས་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། ཚང་མ་
བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། ཉེ་ཆར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པར་བཞུགས་ཚར་ཙམ་རེད། དེ་ཚོ་སྱི་ཞུ་བའྱི་བང་དོར་གྱི་སྱིག་

གཞྱི་དང་མཐུན་གྱི་རེད་དམ། ལན་ད་ལྟ་དགོས་ཀྱི་མེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདེན་
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བྱས་པར་བརེན་ནས་ངས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དེ་དག་ལུང་འདེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་གཞུག་ལ་བཀའ་ཤག་ཚང་མས་གོ་ཡོད།

བསམ་གཞྱིག་འགོ་ནས་ཐེངས་ཤྱིག་གནང་དང་ག་རེ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེའྱི་རེས་ནས་གོམ་པ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལྟ་རྒྱུ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་ ༡༥ ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་བྱུང་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གས་འདྱི་འབེལ་ཡོད་འཛིན་སོང་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

མེད་བསར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཁ་གསལ་པོ་བྱེད ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན ་པོ་རེད ་ཅེས ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད ། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་
ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཐོག་མར་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཡག་པོ་བྱུང་བ་དང་། བཀའ་བོན་གཙོས ་པའྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་

ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཞུ་དགོ ས ་བསམས་སོང་སྟེ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། བསར་ཟློས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་
དང་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པོ་འདྱི་རས་གསོའ ་ི རོགས་སོར་ལ་ཕག་འབེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སོ་སོའ ་ི

སེམས་འཚབ་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ལ་ཁ་གསལ་གྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་

ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པ་རས་གསོ་ ༡༤ འདུག དེ་ལ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་རས་གསོ་ཁང་ལ་མྱི་ ༦༧༢ ཡོད་
ཅེས་ནས་འདྱི་ལོ་སྔོན་མའྱི་གངས་ཐོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་བཞག ངས་ཞུ་དོན་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་རང་ཉེ་ཆར་ཉམས་མོང་ཞྱིག་

བྱུང་སོང་། དེ་དཔེ་མཚོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཉེ་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཅོན་ཏ་ར་ལ་རས་གསོ་
ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་ཕ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ལོ་རན་པ་ལྟ་རོགས་བྱེད་མཁན་མེད་ཙང་། དཀའ་ངལ་ཕད་ནས་རས་
གསོ་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རས་གསོ་ཁང་ལ་ལྷག སྱིར ་བཏང་སྙུང་གྱི་ཡོད་ཙང་། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་
བཞག་ཡྱིན་ནའང། རས་གསོ་ཁང་ལ་འགོ་བའྱི་ཕྱིས་སུ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རེས་ལ་སྙུང་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས་བདེ་ལེགས་སྨན་

ཁང་ལ་འཛུལ་དགོས་པ་ཆགས་བཞག ང་ཡར་བལྟ་ཀ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། ཕ་གྱིར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉྱི་མ་

མང་པོ་གདན་ཁྱི་ནས་ཡར་ལངས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཙང་། དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དོ་བདག་ཕ་གྱིར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་བཞག ཆབ་གཅྱིན་མང་པོ་ཤོར་བར་གཙང་ས་བྱེད་མ་ཐུབ་པས་ཕ་གྱིར་འགོ་དུས་ཨེམ་རེདང་། སྨན་

ཞབས་པ་འགམ་ལ་ལམ་སང་ལས་ཀ་བྱེད་གར་འགོ་དུས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་།
ཡྱིན་ནའང་། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་ལྟ་རོགས་གནང་། ཁོ་རང་ཚོ་ངོས་ལེན་ཞུས། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་དགོངས་པ་མ་རོགས་གོང་བདེ་
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ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་བཞུགས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་འདུག དེའྱི་རེས་ནས་ཡང་བསར་འགོ་དུས་དངོས་གནས་སྨན་ཞབས་པ་དང་།
ཨེམ་རེ་ཚོས་ངོས་ལེན་ཡག་པོ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་རོགས་ཡག་པོ་གནང་སྟེ། མཐའ་མ་དགོངས་པ་མ་རོགས་གོང་ལ་ཟླ་བ་ཁ་
ཤས་རྱིང་ལ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས། དངོས་གནས་ལྟ་རོགས་ཡག་པོ་གནང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་

བྱུང་། དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དེ་འད་མཐོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དང་པོ་ཕ་གྱིའྱི་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཕག་
རོགས་སེབས་འདུག ཅོན་ཏ་ར་ནས་ཚུར་སེབས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་།

འདྱི་དྱི་བ་དྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཕལ་ཆེར་ལས་བྱེད་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་ལས་ཡོད་ས་མ་རེད། དེའྱི་ནང་
ནས་གཅྱིག་ཁ་ལག་བཟོ་མཁན་རེད་འདུག ཁ་ལོ་བ་རེད་འདུག འཛིན་སོང་ལ་ལས་བྱེད་གཅྱིག་དགོས་འདུག མཐའ་མར་རས་
གསོ་ཁང་ལ་རས་འཁོགས་སུམ་ཅུ་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཡོད་ས་རེད། དེ་ལ་ལྟ་རོགས་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་གཉྱིས་གསུམ་ལས་ཡོད་ས་

མ་རེད། ལབ་དུས་ལས་བྱེད་ལྔ་ཡོད་ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་ལོ་བ། དེ་བཞྱིན་དེའྱི་སྐབས་སུ་སྨན་ཞབས་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཕད་བཞག དེ་ཡྱིན་དུས། ལས་བྱེད་ཉུང་དག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་རང་ལ་དེ་འདའྱི་འགན་ཆེན་པོ་སྤྲད་རྒྱུ་དེ་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་སོ་སོའ ་ི ངོ་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། དེ་འད་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་

ཞྱིག་ལ་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་རས་གསོ་ཁང་ལ་རས་འཁོག ས་སུམ་བཅུ་ཡོད་ན། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཉུང་
མཐའ་ལ་ལས་བྱེད་བདུན་དང་བརྒྱད། ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔེ་མཚོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དེ་འདའྱི་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་བྱེད་བཞྱི་

བཅུ་དེ་འད་གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆེར་དེ་འད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ངས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རའྱི་ཆ་རེན་གྲུབ་ཐུབ་
པའྱི་ཆེད་དུ་ལས་བྱེད་བདུན་དང་བརྒྱད། དེའྱི་ནང་ནས་སྨན་ཞབས་པ་གཅྱིག་དང་། དེ་འདའྱི་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་
མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཅོན་ཏ་རའྱི་རས་གསོ་ཁང་ལ་ལས་བྱེད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་
ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་རས་གསོ་ཁང་ ༡༤ དེའྱི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཅེས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། འདྱི་མ་འོངས་
པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག བསམ་བོ་གཅྱིག་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་རན་པར་ཆེ་
མཐོང་དང་། ལྟ་རོགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལས་འགན་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་

པའྱི་ཆ་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དེ་ལ་ཆ་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ལས་འགན་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྐབས་རེ་ང་རང་
ཚོའྱི་ཆ་རེན་དང་པོ་ཕ་གྱིའྱི་ལས་བྱེད་རྱིགས་བསྐོས་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན་གྱི་ཐོག་ནས། གཙང་ས་ཞེ་དགས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ནད་
ན་ཚ་མང་པོ་བྱུང་ན་དེ་སྨན་ཁང་ལ་ཡང་ཡང་འགོ་དགོས་ཐུག་ནས་འགོ་སོང་ཆེ་བ་ཞྱིག་མ་རོགས། ཆུང་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་མ་རེད།

དེ་ཡྱིན་དུས་ཡར་རྒྱས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་གཞྱི་རའྱི་དང་པོ་ཆ་རེན་གང་ཐུབ་ཐུབ་བསྐྲུན་ཐུབ་ན། དེ་ལ་དཔག་
པའྱི་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་བཅོས་དང་དེ་འད་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རོ གས་སོར་མང་པོ་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐབས་ཤེས་བཟོས་པ་

ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་རྱིས་བརྒྱབ་དུས་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྲུབ་མྱིན་འགོ་
བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ལ་སབས་བཅོལ་གྱི་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གྱི་སྐོར་ལ་བགོ་

གེང་བྱུང་སོང་། དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཕེབས་སོང་། གཞྱི་རའྱི་གནད་དོན་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་
78

ཞྱིག་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་གནང་དགོས་དོན་ཞྱིག་རེད། གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་ཞུ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་མཐུན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཐབ་རོད་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་གནས་
སྟངས་མང་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་

བྱེད་བ་ཁོ་རང་གྱི་ཤ་ཚའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། གཞུང་འབེལ་མྱིན་ནའང་གསུངས་སོང་། གསུང་དགོས་དོན་དེ་ཁེད་རང་ཚོ་
སབས་བཅོལ་ལ་ག་རེ་ཆེད་དུ་སེབས་པ་རེད། ཐོབ་ཐང་རོད་ག་སེབས་པ་རེད་དམ། དེ་བཞྱིན་མྱི་སེར་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སེབས་
པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ག་རེ་གསུང་གྱི་ཁོ་རང་གྱི་ཤ་ཚ་ཐོག་ནས་གསུང་པ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་ལན་གང་འད་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིག་ཆ་བངས་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་དང་།
ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སེར་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་།།དུས་རག་ཏུ་ང་རང་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་ཚུལ་ཐོག་ནས་བཤད་ན། འཐབ་རོད་བོས་བཏང་
བྱས་པ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད།།དེ་འདའྱི་ཡྱིན་ན།།ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ལེན་མྱི་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་

འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་བརེན། བཀའ་མོལ་འདྱི་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང་། ལས་གནས་བ།།འགན་འཁུར་གནང་མཁན་

མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་དང་།།དེ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིངདུ་ང་རང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད།།ཁོ་རང་ཚོ་ཚང་
མར་ཁབ་དགོས་ཀྱི་རེད་པ།།སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ལེན་དང་མྱི་ལེན་དེ་སེར་གྱི་རང་དབང་རེད།།དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་

བཀའ་ནན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ལེན་དགོས ་མྱིན་དེ་དོ་བདག་སོ་སོས་ནས་བསམ་བོ ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད།།མྱི་
གཅྱིག་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་ཙང་། མྱི་ཚང་མར་ཡག་པ་ཡོད་པར་ཁབ་ཀྱི་མ་རེད།།རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས ་ཡག་པོ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་མྱི་འབོར་མང་པོ་རེད།།དཀའ་ངལ་ག་ཚད་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ཡང་ང་
རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཡར་བསོམས་བརྒྱབས་ནས་སོད་སྐབས་སུ། སོབ་གྲྭ་དང་།
སྨན་ཁང་སོགས་གཟྱིགས་རོག ས་དང་། ཆ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།།དེ་སོང་ཙང།།ཚང་མས་དགོངས་པ་

བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད།།མཐའ་དོན་ཞུ་རྒྱུར། དེ་ནང་བཞྱིན་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་སབས་བཅོལ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་
དབྱེ་བ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྱིད་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་།།ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་མང་ཆེ་བ་ཕར་ཕོགས་མྱི་སེར་

ཞུས་ཡོད་ནའང་།།ཁོ་རང་ཚོས་སབས་བཅོལ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་འདུག།དང་པོ་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་སྐབས། བོད་པར་དཀའ་ངལ་
འཕད་པ་དང་། བོད་ནང་དཀའ་ངལ་འཕད་པ།།དེ་བཞྱིན་བོད་པ་ཞྱིག ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག ་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་

སབས་བཅོལ་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ནས་གཞྱི་ནས་མྱི་སེར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།།བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཤོག་བུ་གང་ཡོད་མྱིན་མ་
ལྟོས་པར། མུ་མཐུད་ནས་འཐབ་རོད་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།།ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་། རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལྟར་བྱེད་བསད་ཀྱི་འདུག།ཡྱིན་ཙང་།།སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ལྟར། ང་ཚོས་སྐབས་

རེ་ཁབ་བསགས་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ།།འདྱི་བྱེད་དགོས་པ་དང་འདྱི་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དེ་ཚང་མར་
འགན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།དེ་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན།།གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་
བགོ་གེང་དང་། གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཕེབས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ངའྱི་གོང་ལ་ཕག་འབེལ་སྱི་འཐུས་
༣༡ ཀྱིས་ཆ་ཤས་བགོ་གེང་བཞེས་ནས་དོགས་འདྱི་དང་། དགོངས་འཆར་གནང་ཟྱིན་པ་སོང་ཙང་།།ཁོང་རྣམ་པས་གང་གསུངས་
པ་དེ་མ་གཏོགས། ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག།གང་དན་པ་དེ་ཁོང་རྣམ་པས་གསུངས་ཚར་སོང་།།དེའྱི་ནང་ནས་དོན་དག་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག ་ལག་པ་བརང་དུས་དན་པ་ལྷག་ཡོད ་པ་གཅྱིག ་འདུག།འདྱི་དོག ས་འདྱི་གཅྱིག ་ཞུ་ཆོག ་པ་བྱོས །།དོག ས་འདྱི་ལན་
འདེབས་སྐབས་ལ་དན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་འབུལ་རྒྱུ་ཐུང་ཐུང་གསུམ་ཙམ་ཡོད། ལས་བསོམས་ཀྱི་རས་གསོ་རོགས་སོར་

ཤོག་གངས་ ༡༢ པའྱི་ཅ་པ་ནང་གྱི་ཡྱིག་ཕེང་མཐའ་མའྱི་ནང་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་རས་འཁོགས་རྣམས་ལ་

ཟས་བཅུད་ཚད་ལྡན་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་འགོ་གོན་དང་། དངུལ་སར་ཆ་སོགས་ནར་གཏོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཞེས་གསུངས་པ་དེའྱི་སོགས་

སའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད་ན་ཤེས་འདོད་བྱུང་།།གསུང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་རས་གསོ་ཁང་གྱི་སྐོར་དགོངས་འཆར་
ཕེབས་པའྱི་ནང་།།རས་འཁོགས་དེ་དག་ལ་རེད་མོ་རེད་ས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད།།ངས་ཞུ་
རྒྱུར་ར་བའྱི་རས་གསོ་ཁང་ལ་དེ་གནང་གྱི་ཡོད་ཤག་རེད་དེ།།ཡྱིན་ནའང་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་ན།།དཔེར་ན་

༸་སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ བཀའ་སོབ་གསུང་བཤད་བརྙན་འཕྱིན་བརྙན་པར་ལམ་ནས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་རེད།།དེ་ར་བའྱི་ སྟོན་
རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཡོད་རེད།།དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་མེད་པ་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་གོད་གོད་པར་བཞག་

པ་ཡྱིན་ན།།ཁོ་རང་ཚོས་གཟྱིགས་ནས་འགོ་རྒྱུ་དང་ག་རེ ་བྱེད་ནའང་བྱེད་བདེ་པོ་ཡོད་རེད། ཁོང་རང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
བཀའ་སོབ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན།།ཁོང་ཚོ་ལ་གསུང་ཆོས་བརྙན་པར་རྦད་དེ་གོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།།ཁོ་རང་ཚོས་ཡོང་

ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་དང་། གསན་རྒྱུ། ཁོང་རང་ཚོ་ཕར་འགོ་ཚུར་འགོའ ་ི སྐབས་གཟྱིགས་རྒྱུ་དང་དེ་འད་གནང་པ་ཡྱིན་ན།།ཁོང་ཚོར་
ཕན་ཐོགས་འབྱུང་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་རས་འཁོགས་དེ་དག་དངོས་གནས་མྱི་ ཕེད་པའྱི་དད་པ་བརན་པོ་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཡོད་

མཁན་ཤ་སྟག་རེད།།ཡང་ནས་ཡང་གཟྱིགས་པ་ན་ཁོང་ཚོའྱི་དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་མཐའ་མའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་།།འདྱིས་བག་
ཆགས་སད་ནས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།འདྱི་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་བྱུང་སོང་།།དེའྱི་སྐོར་དགོངས་
བཞེས་གནང་རྒྱུའྱི་དོན་དག་འད་བོ་ཞྱིག་རེད།
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དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ་ནས་ཁྱིམ ས་མཐུན་མྱིན་པའྱི་སྐོར ། ས་ཁང་དོག ས་འདྱི་ཞུས་པའྱི་

སྐབས་ལ་བཀའ་ལན་གཅྱིག་གྱི་ནང་། ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོ་རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་དང་། མངའ་སེའྱི་སྱི་
ཁབ་བོན་ཆེན་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ག་རེ་ཕེབས་པ་རེད་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་ཞུས་གནང་སོང་།།གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་འདའྱི་

གསལ་པོ་གསུང་གནང་དགོས ་ཨེ་ཡོད་སྙམ་པ་བྱུང་སོང་།།ང་རང་ཚོའྱི་གོས ་ཚོག ས་དེ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་གོས ་
ཚོགས་ཤྱིག་རེད།།ཁོང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་དང་། མངའ་སེའྱི་བོན་ཆེན་གྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལམ་སྟོན་

གནང་གྱི་འདུག་གསུངས་ན།།འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་འགོག་རེན་དང་། སྐུ་ངལ་འཕད་རྒྱུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ནས་
གང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད།།དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་ན་བསམས་སོང་།།དཔེར་ན།།དགོངས་འཆར་འདྱི་འད་

ཕེབས་ན་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་གསུངས་པར།།སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གསུངས་ན།།སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གསར་འཕྱིན་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པའྱི་ནང་གྱི་གནད་དོན་དེ་དག་ས་འཕྱིན་གཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་རྒྱའྱི་ཐོག་
ནས་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་དེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་སེར་ལ་ཕར་གསུངས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རེད། མ་འོངས་པར་
ཐུགས་ཁད་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམས་སོང་།

དེ་ནས་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཞེས་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཡོད་རེད།།དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་

སོང་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་།།དེ་ཚོ་དངོས་གནས་དོན་ལ་གནས་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།།ང་རང་ཡང་དུས་རྒྱུན་
ནས་དེ་འད་བསམ་བོ་འཁོར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།།དཔེར་ན།།མྱི་སེར་བཞེས་རྒྱུ་དེ་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དེ་སར་ནས་གསུང་གྱི་འདུག།
བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གྱི་ཚིག་གཅྱིག་པོ་མར་ཀློག་པ་མ་ཡྱིན་པར། ཚིག་གྱི་དོན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ན།།འཕལ་

རེན་དབང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་མ་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང་ན་ཞེ ས། ཐབས་མེད་ཅེས་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།།
མ་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་དང་། ལྡོག་ཐབས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན།།ལེན་ཆོག་པ་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་་

མ་གཏོགས། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མྱི་སེར་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་ཆ་རེན་དོན་དག་གཅྱིག་པོ་བཞག་
ཡོད་མ་རེད། འཕལ་རེན་དབང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མྱི་སེར་མྱི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཡྱིན་ན། བངས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་

གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།སོང་ཙང་།།ད་ལྟ་ང་རང་ཚོར་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།མ་བངས་པ་ཡྱིན་
ན།།དེས་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་ན།།ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད།།ད་ལྟ་ང་རང་ཚོར་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་

འཕད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་རེད།།ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་མ་ཕེབས་ཐབས་མེད་ཡྱིན་མྱིན་གང་ཤེས།།
ཐབས་མེད་དང་ཐབས་མེད་མྱིན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་གྱི་རེད།།ཕ་གྱིར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁོ་རང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་
སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ཕ་གྱིར་མྱི་སེར་ཐོབ་ཐང་མ་བཞེས་ཐབས་མེད་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཐབས་
མེད་མ་རེད།།གཉྱིས་ནས་ང་རང་གྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་རྒྱ་གར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་སེར་

ལེན་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་དེ་མེད་བསམ་གྱི་ཡོད།།ལོ་ཤས་སྔོན་ལ་ཁོང་ཚོས་ཁྱིམས་།ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བྱས་རེད་དེ།།འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་

ཡོད་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་དེ་དག་གྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་རེད་མ་
གཏོགས།།རྒྱ་གར་རང་གྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་སེར་ལེན་རྒྱུ་ཁྱིམས་དེ་མེད་དན་གྱི་ཡོད།།དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་འདྱི་
81

དང་འབེལ་བ་མྱི་འདུག།བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་པ་བཞྱིན་འདྱི་དང་གཞྱིར་བཟུང་རེད།།རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ལེན་

པའྱི་ཉྱིན་མོར་དེ་ནས་སབས་བཅོལ་གྱི་ངོ་བོ་དེ་མེད་པ་ཆགས་ཚར་བ་རེད།།ང་སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན།།རང་བཙན་ཡང་ཡོད་ལབ་
ཀྱིན་བསད་པ་ཡྱིན་ན།།དེ་གཉྱིས་འགལ་ཟླ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།བྱས་ཙང་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ལེན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ ཆབ་སྱིད་
ལངས་ཕོགས་ལ་ཕེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།བྱས་ཙང་རྒྱ་གར་གྱིས་ང་ཚོ་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་གནང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་

ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན།།དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་མྱིན་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག།ལྷག་པར་དུ་དཔེ་བཞག་ན།།བཀུར་འོས་
ཕག་འབེལ་སྱི་འཐུས་ཉེ་ཆར་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན་བཞྱི་པ་ཞེས་པའྱི་ནང་ལ་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།།
དེའྱི་ནང་ལ་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན་བཞྱི་པ་ཚོགས་ཐུབ་པ་དགའ་བོ་བྱུང་མ་གཏོགས། དེང་སང་རང་བཙན་ལབ་རྒྱུར་ལབ་མ་

ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་གསུངས་སོང་།།ངས་ཏོག་ཙམ་འགན་ལྕྱི་བོ་འད་བོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།།
རང་བཙན་ཟེར་ལབ་ཆོག་གྱི་མེད་པ་འད་བོ།།ལབ་ན་ཞེ་དགས་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་གསུང་བཤད་གནང་སོང་།།སྱིར་བཏང་
གོས་ཚོགས་འདྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དབུ་མའྱི་ལམ་སྱི་མོ ས་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་མཁན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་
གྱི་ནང་ལ་གོ་མཚོན་མེད་པར་ཞྱི་བའྱི་འདུ་འཛོམས་ཞེས་པ་དེ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་

བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་གསུང་བཤད་དེ་འད་གནང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ངོས་
ནས་ཀང་སྟངས་འཛིན་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་མྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་སྤྲད་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཚོ་བངས་པ་དེ་

འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་དེ་འད་གསུང་ཚེ། ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་དམ་བཅའ་
ཕུལ་བའྱི་གོས་དོན་ལྟར་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕད་ཡོང་གྱི་རེད་དཱ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོགས་གཙོས་རྒྱ་གར་གྱི་ལག་ཁེར་ཞུ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་མར་འཕོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་དེའྱི་ཐོག་
སྟངས་འཛིན་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་གསུང་མ་དགོས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལག་ཁེར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ཚེ་གསུངས་རོགས་གནང་།
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ནང་། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསུངས་པའྱི་གཞྱི་
རྱིམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགལ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེ་དང་མཚོན་ཞུས་

ན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་གོས་ཆོད་དེ་དག་ང་ཚོས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་པ་རེད། མ་རེད། དེ་དང་
འགལ་བ་ཞྱིག་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་མ་བརྱིས་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་བྱས་ཚེ་དེ་

འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན། འགྱིག་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཡོད་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་ཚེ། སོ་
སོའ ་ི ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་དེ་ཡྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་
གསུངས་རོགས་གནང་། དུས་ཚོད་མང་པ་ཞྱིག་དེ་ལྟར་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ནན་པོ་གནང་ཡོད་ཙང་སྐར་མ་བཅུ་མ་གཏོགས་མྱི་
འདུག་ཟེར་། སྐར་མ་བཅུ་བརལ་ཚར་སོང་། ནང་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་མྱི་འགོ་བར་གནད་དོན་གཞན་པར་འགོ་བསད་ཚེ་གོས་

ཚོགས་མུ་མཐུད་ནས་ཚོགས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་སྤྲད་ས་རེད། ཡྱིན་ཙང་ཕྱིན་ཚར་བ་དེ་རྣམས་དེ་ག་རང་གནང་ནས་མུ་མཐུད་
ནས་ཕེབས་ན་ཡག་གྱི་མ་རེད་དམ། སོ་སོ་ཡྱིན་ཡང་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐར་མ་བདུན་ལས་བངས་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྐར་མ་གཅྱིག་བརལ་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། ད་ལྟ་སྐར་མ་གཅྱིག་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཁག་མེད། ངའྱི་སྐད་ཆ་རྣག་ཐོག་གཙག་ཁེལ་བྱུང་
བ་འད། བྱས་ཙང་དེ་ག་རང་བཞག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དུ་དེ་སྔ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བཞེས་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་།
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བཀོད་ཁབ་དེ་འད་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བཀོད་ཁབ་ཡོང་བ་དེ་དག་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་རྒྱ་གགས་བོད་གགས་གནང་པའྱི་དབང་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་གནང་རང་གནང་ཐུག་པ་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། མྱི་ཆྱིག་སྟོང་ཐམ་པ་ཨ་རྱིར་ཕེབས་འགོ་
བཙུག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཧེབ་ལྟ་བུ་ལངས་ནས་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཆགས་མྱིན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེ་
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ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གགས་བོད་གགས་མང་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་
འདར་ཆགས་ཚེ་ར་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་རན་གསོ་ཁང་ནང་ར་བའྱི་ལས་བྱེད་
ཉུང་དགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། ཁ་སང་གོས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་བྱུང་བ་གཞྱིར་
བཟུང་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རས་གསོ་ཁང་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང། ས་གནས་རེ་རེའྱི་སང་
ལ་མུ་མཐུད་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་རེད། དཔེར་ན། བྱང་ཤར་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ས་གནས་རེ་རེའྱི་ནང་མྱི་དགོས་པར་

བྱས་ནས། ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚུར་ཟླ་བསྱིལ་བའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་
ཕྱིན་པའྱི་མཚམས་ལ་རན་གསོ་ཁང་མར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད་ལ། དེའྱི་ནང་གྱི་ཆ་རེན་དང་ལས་བྱེད་དེ་དག་མང་དུ་འགོ་བའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་ནས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ནང་ཁ་གསབ་ཅེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡྱི་

གོ་དོན་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་དེ་ག་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྱིན་བདག་མེད་པའྱི་ཉམ་
ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞེས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སྐབས་རེ་སྱིན་བདག་ཡོད་པའྱི་རས་འཁོགས་དེ་འདར་སྱིན་བདག་ཆད་འགོ་བའྱི་དུས་

ཚོད། དེ་བཞྱིན་རྱིགས་གཅྱིག་གསར་པར་ངོས་བཞེས་གནང་ནས་དངུལ་ཞལ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ། དངུལ་མ་འབྱོར་བ་དེ་

འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་པའྱི་སྐབས་སུ། དེ་ཚོར་སྱིན་བདག་རག་སོང་མ་ཟེར་བར་དུ་སྒུག་མྱི་དགོས་པར། ངོས་བཞེས་
གནང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལམ་སང་དངུལ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་ཁ་གསབ་ནང་སྱིད ་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་རེར་
འབུམ་དགུ་ལྷག་ཙམ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་དགོས་དོན་དེ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་ས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གནད་འགག་ཏོག་ཙམ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ།

ར་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དག་གྱི་སྐོར་ལ་བར་ལམ་བྱུང་རྱིམ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་
དག་གྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཚགས་པར་ནང་ཐེངས་མ་ལྔ་ཙམ་ཐོན་ཚར་སོང་། སོང་ཙང་།
ཞེ་དགས་ཀྱི་གསང་བ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་བསམས་ནས་གང་གསལ་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་རེད།
མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་པ་ཡོད་ཚེ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།
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རན་གསོ་ཁང་ལ་བརྙན་འཕྱིན་ཡོད་པ་དེ་དག་གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་ཆོས་དང་འབེལ་བའྱི་

ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་མེད་པར་ཁོ་རང་ཚོ་ག་དུས་གཟྱིགས་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ལ་ང་ཚོས་
བཀའ་བསྡུར་ཏན་ཏན་གནང་ནས་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་འདུག་པ་ངེས་པར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཆ་
ཚང་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འགོ་བཙུགས་པའྱི་

སྐབས་ནས་ཚོགས་གཙོའྱི་སྟངས་འཛིན་གནང་བསད་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྱིགས་གཅྱིག་དགོངས་པ་འཚོམས་པ་དེ་འད་
བྱུང་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་མ་གཏོགས།

ཚོགས་གཙོ་ལ་གཞན་སེམས་ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་མེད་དུས། ག་ཚོད་གསུང་ཡོང། ག་རེ་གསུང་ཡོང་། གང་འད་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པའྱི་ལས་བསོམས་དང་། སྙན་ཐོ་

སྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། སྙན་སོན་གནང་མཁན། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་སྐབས་ ༨ པའྱི་ལས་བསོམས་དང་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ།

༄༅།།བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་
སྐབས་ ༨ པའི་ལས་བསོམས།
གཅིག༽ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་གནང་ཕོགས།
༄༅།། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པའྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༤༥ པ་ལྟར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ དགོངས་དོན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས ་མང་ཚོགས་རྱི ས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨
པའྱི་ཚོགས་མྱིར། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་དང་། སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར། སྱི་འཐུས་སོབ་
དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ། སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་མཆོག་བཅས་ལ་

85

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༡།༢༤ ཉྱིན་བསྐོ་གཞག་གནང་ཞྱིང་། སྐབས་དེར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱིར་མཇལ་འཕད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༢།༢༦ བར་ཚོགས་ཆུང་འཚོགས་ཐུབ་མེད།
གཉིས༽ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༢།༢༦ ཉྱིན ་གྱི་སྔ་དོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག ་ཚོག ས་ཆུང་གྱི་ཚོག ས་མྱི་ཚང་མ་ལྷན་འཛོམ ས་ཀྱིས ་
ཚོག ས་ཆུང་དུ་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དགོས ་པར་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་དང་། ཚོག ས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་དྲུང་དུ་སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་གཉྱིས་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱུང་། དེའྱི་རེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
སེལ་པོའ ་ི དྲུང་དུ་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆེད་དུ་བཅར་བར། ཕེབས་གསལ་དུ།
༡༽

གཙོ་བོ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོའ ་ི རྱིས་སྙན་དང་ལན་འདེབས་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་འདོངས་དགོས་སྐོར།

༢༽

མང་རྱིས་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐོར་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་མཇུག་སོང་བྱས་ཟྱིན་རྱིགས་བསར་ལྡབ་མ་ཡོང་བར་དོ་
གཟབ་གནང་གལ།

༣༽

ལྷན་ཁང་རེ་རེའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་ཁག་མཉམ་བསེས་མྱི་བྱེད་པར་དབྱེ ་གསེས་ཀྱིས་ལས་
ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྙན་ཐོར་འགོད་གལ།

༤༽

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ གོང་གྱི་སྙན་ཐོར་ཐུགས་ཞྱིབ་མ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་མཇུག་སོང་དགོས་གལ།

༥༽

ལན་འདེབས་ཁོངས་སུ་འགྱིག ས་པར་བཏང་ཡང་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་འགྱིགས་མེད་པ་ཁག་ལ་ནན་ཞྱིབ་གནང་གལ་
བཅས་ཕེབས།

གསུམ༽ ཞིབ་འཇུག་ཇི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབྲས་གནས་སྟངས།
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༢།༢༩ འཁོད་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྱིས་ལོ་
༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ལ་ཉེ་བ། རྱིས་ཞྱིབ་མ་ཟྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དགོས་གནས་བཏང་
དོན་ལྟར། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།༡།༡༨ འཁོད་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་སེ་ཚན་ ༡༧༨ རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ལ་ཉེ་
བའྱི་སེ་ཚན་ ༨ རྱིས་ཞྱིབ་མ་ཟྱིན་པའྱི་སེ་ཚན་ ༢༥ བཅས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་འབྱོར་བར་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས།
སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་ཁག་ ༡༧༨ ཡོད་གནས་གསལ་བ་ལས་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པར་དངོས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་
ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་ཁག་ ༡༧༢ འབྱོར་བར་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་དུས་བཀག་རྒྱས་བཅད་ནང་ལན་འདེབས་འབྱོར་དགོས་པའྱི་
བཀོད་ཁབ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བཏང་མཐར། དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་འབྱོར་གངས་ ༡༢༧ ལ་ཞྱིབ་
མཇུག་གྱིས་བསར་དུ་དོགས་འདྱི་གངས་ ༦༤༨ བཏང་སྟེ་དོགས་ལན་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་འབྱོར་རྒྱུ་བྱས།
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ཚོག ས་ཆུང་དབུ་འཛུགས་བྱས་པ་ནས་ཁོན་ཟླ་གངས་ ༩ ཙམ་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་རྱིས ་སྙན་དང་། རྱིས ་སྙན་ལན་
འདེབས། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས། དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་དང་ནང་ཞྱིབ་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་
རྱིས ་པ་སོག ས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༣༡ ཙམ་ལ་འདྱི་རད་བགྱིས ་ཡོད ་ལ། དམྱིག ས་བསལ་རྱིས ་ཞྱིབ ་སྙན་ཐོ་དང་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ ་ི ལམ་སྟོན་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཐག་གཅོད་དང་ལམ་སྟོན་ཇྱི་བྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་གནས་
སྟངས་གཤམ་གསལ་རེའུ་མྱིག་ལྟར་ཡྱིན།
༄༅།།མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའི་སྙན་ཐོ་དང་འབྲྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས་གནས་སྟངས།
སྲེ་ཚན།

དོན་གནད་ཁག།

གྲངས་འབོར།

ཀ

རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས།

༡༨༠༦

ཁ

མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ།

༤༤༧

ག

གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ།

༡༦༡

ང

རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ།

༣༦༡

ཅ

དོགས་འདི་སོང་བ།

༦༤༨

ཆ

དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ།

༢༤༦

ཇ

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག

༥༩༠

རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་དུས་ཐོག་མ་འབོར་པའི་ལས་ཁུངས་སམ་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་རྲེའུ་མིག
ཨང་།

ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་གྱི་མྱིང་།

རྱིས་ལོ།

༡

ཅོན་ཏ་ར་སམ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༦

༢

བདེ་སྱིད་གྱིང་སྨན་ཁང་།

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༦

༣

སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་སྨན་ཁང་།

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༥

87

༤

ཧུན་སུར་སྨན་ཁང་།

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༦

༥

བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ།

རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༦

རིས་སྙན་ལས་ལན་འདྲེབས་མ་འབོར་བའི་ལས་ཁུངས་སམ་སྲེ་ཚན་ཁག་གི་ཐོ་གཞུང་རྲེའུ་མིག
ཨང་།

ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་མྱིང་།

རྱིས་ལོ།

༡

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༢

རྡ་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༣

ཀ་སྦུག་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༤

ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༥

ཏྱི་ཛུ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

༢༠༡༡་་་༢༠༡༥

༦

སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

༢༠༡༢་་་༢༠༡༥

༧

བསྟན་སང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

༢༠༡༡་་་༢༠༡༥

༨

ར་ཝང་ལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

༢༠༡༡་་་༢༠༡༥

༩

ས་ལུ་སར་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༡༠

སྱིམ་ལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

༢༠༡༡་་་༢༠༡༥

༡༡

བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་བཟོ་གྲྭ།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༡༢

བདེ་སྱིད་གྱིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༡༣

སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

༢༠༡༣་་་༢༠༡༥

༡༤

གོ་སྱིག་བྱམས་པ་གྱིང་། དཔལ་འབྱོར་གྱིང་། བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་བཅས་ཀྱི་ས་འགོ

༢༠༡༢་་་༢༠༡༥
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༡༥

བོན་གཞྱིས་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

༢༠༡༣་་་༢༠༡༥

༡༦

སྦན་དྷ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་མཉམ་འབེལ།

༢༠༡༢་་་༢༠༡༥

༡༧

ཧོན་སུར་འོ་མ་མཉམ་འབེལ།

༢༠༡༡་་་༢༠༡༥

༡༨

སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་སྦེལ་ཀོབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།

༢༠༡༡་་་༢༠༡༦

༡༩

མོན་གོ་སྨན་ཁང་།

༢༠༡༣་་་༢༠༡༥

༢༠

མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་སྨན་ཁང་།

༢༠༡༣་་་༢༠༡༦

༢༡

ལ་ཁན་བ་ལ་ཁེ་ར་སྨན་ཁང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༢༢

ཀུ་ལུ་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༢༣

ལ་དྭགས་སྨན་རྱིས་ཁང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༢༤

རྡོར་གྱིང་བསུ་ན་མདའ་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༢༥

ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་སྨན་ཁང་།

༢༠༡༣་་་༢༠༡༥

༢༦

མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་སྨན་ཁང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༢༧

ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་སྨན་ཁང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༢༨

ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་སྨན་ཁང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༢༩

ལ་དྭགས་ས་གནས་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༣༠

སྦྱིར་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་གྱི་སྨན་ཁང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༣༡

མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ

༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༣༢

འཇོ་ཁེལ་གངས་ཅན་བདེ་ར།

༢༠༡༢་་་༢༠༡༦
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༣༣

སོན་ཊ་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ

༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༣༤

བལ་ཡུལ་གོར་ཁ་ན་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སོབ།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༣༥

ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་།

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༣༦

བལ་ཡུལ་སོང་བཙན་བལ་བཟའ་མཐོ་སོབ།

༢༠༡༣་་་༢༠༡༥

༣༧

མ་ན་ལྱི་སམ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ

༢༠༡༣་་་༢༠༡༥

༣༨

གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༣༩

བལ་ཡུལ་འཕགས་ཤྱིང་རྣམ་རྒྱལ་འབྱིང་སོབ།

༢༠༡༣་་་༢༠༡༥

༤༠

བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་གངས་ཅན་བདེ་རའྱི་དགེ་ལས་གསོག་དངུལ།

༢༠༡༠་་་༢༠༡༥

བཞི༽ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག
༡།

མཉམ་འབེལ ་ཁག་དང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ ་སེའྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ནས་རྱིས ་སྙན་ལན་འདེབས་དང་དོགས་
འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སོགས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆུང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོངས་སོ་སོའ ་ི འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་
རྱིས་ཀྱི་སོན་གནད་མང་དག་ཅྱིག་ལ་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་བཏང་བ། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སྐབས་ངག་ཐོག་
དང་ལམ་སོལ་ཙམ་ལས་ཁུངས་འཕེར་ཞྱིབ་ཡུལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཚད་ལྡན་མེད་པ། ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་ཚུལ་བཞྱིན་ལག་
བསྟར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་སོན་གནད་ཐོན་གྱིན་འདུག་པས། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་དོན་ངལ་བ་འབས་མེད་དུ་
འགྱུར་ཉེན་འདུག་ན་འབེལ་ཡོད་ལ་གོ་བསྡུར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་འབྱུང་འགྱུར་དོན་ཕན་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་ཐད་
འབད་བརོན་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ།

༢།

ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ ་ི ལམ་སྟོན་ལྟར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པ་ནས་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་འཇུག་པ་
བདེ་བའྱི་ཆེད་ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་ཁག་དབྱེ་གསེས་ཀྱིས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྙན་ཐོར་བཀོད་ཡོད།

༣།

ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་གཅྱིག་ལ་རྱིས་སྙན་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་འབྱོར་རྱིགས་དེ་སྔ་སེ་ཚན་གཉྱིས་སུ་ཕེས་ནས་བཀོད་
འདུག་པར་ཅུང་འཁྲུག་གཞྱིར་གྱུར་འདུག་ན་འདྱི་ནས་ཁ་གསལ་གོ་བདེའྱི་ཆེད་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ནས་
བཀོད་ཡོད།
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༤།

སེ་ཚན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སྤྲོད་ཡོང་གཉྱིས་དང་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་རྱི ས་སྙན་ལ་ལན་འདེབས་འབུལ་སོལ་མྱི་
འདུག་པས་རེས་ལོ་ནས་ངེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ།

༥།

རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་ཙག་ཐེབས་རྱིགས་ལ་དགོངས་སེལ་དང་སད་དེ་རྱིགས་མྱི་
ཡོང་བའྱི་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ཁག འདྱི་ནས་འགྱིགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ཀང་འབྱུང་འགྱུར་
རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སོན་གནད་དེ་རྱིགས་མུ་མཐུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གལ།

ལྔ༽

ཚོགས་ཆུང་གི་མཐོང་ཚུལ་ཁག

༡།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་དེའྱི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའྱི་ས་གཞྱིས་ཁག་གྱིས་རྱིས་སྙན་
དང་དོགས་འདྱི་ལ་ཐུགས་སྣང་གྱིས་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་གནང་འདུག་པར་བསྔགས་འོས་སུ་མཐོང་།

༢།

ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་མྱིང་གཞུང་གཅྱིག་གྱུར་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་
འདུག་ན་འབྱུང་འགྱུར་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་མྱིང་གཞུང་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་དགོས་གལ་མཐོང་པ་བཅས།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་། སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་མ་ཞུས་གོང་ལ་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་སེ་ཚན་སམ། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི འགོ་ལ་ཨང་གངས་ཤྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།
དེ་རེས་སེ་ཚན་ནང་ལ་མར་འགོ་དུས། ཀ ནས་ཇ་བར་དུ་ཨང་གངས་བསར་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་དེ། བསར་དུ་ཀློག་མྱི་དགོས་
པ་དང་། ཀ ནས་ ཆ། བར་གྱི་འགོ་བརོད་དང་། གངས་འདེན་ཀློག་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། ང་ཚོ་གངས་འདེན་དེ་ཚོ་ཧ་གོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་
དུ་རྱིས་སྙན་འགོ་བརོད་ཆ་ཚང་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་མར་ཀློག་མྱི་དགོས་པ་དང་། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་སྐབས་སུ་
རྱིས་སྙན་ཨང་གངས་ཀློག་པའྱི་སྐབས་སུ། ཡང་འདྱིའྱི་བར་ལ་ཚག་ཀློག་བདེ་དང་མ་བདེ། དེ་དག་གང་བདེ་བདེ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
དེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་ཏེ་སྙན་ཐོ་ཀློག་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱི་རྒྱ་མ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་
ཤུ་ར་གངས་ཞྱིག་ཁེར་ནས་བསད་ཡོད་དུས། དེར་དུས་ཚོད་མང་པོ་ལངས་ནས་ཀློག་རྒྱུ་དེ་རང་ལུས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱི་འདུག་ན། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༨༡ པའྱི་ནང་གསེས་
༢༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། མར་བསད་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོང་བ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།
ལགས་འོང་། སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

༄༅།།བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པས་མང་ཚོགས་
རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པར་འགྲིགས་པ་དང་། སྐབས་ ༧ པའི་སྙན་ཐོར་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣
པའི་ཐོག་འགྲིགས་པ་སོགས་ལ་ཞིབ་བསྡུར་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
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བཅས་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ གཙོས་པའི་རིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་རིས་སྙན་ལན་
འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་དང་། དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ། ད་དུང་ཡང་
མ་འགྲིགས་པ་འབྲྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་། སྲེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གྲུབ་དོན་རྒྱབ་གཉྲེར་སྙན་ཐོ།
༡༽

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀི་ཡོང་འབབ་དང་། ངྲེས་ཅན། རྒྱུན་གྲོན།
དམིགས་བསལ་བཅས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་སྙན་ཐོ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༤༣
༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༥་༢།སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་ཁ་མེད་སྐོར།༥་༣།ལས་བྱེད་སེར་གྱི་ཁལ་གཞུང་གོན་ཁོངས་རྱིས་ཁུར་
ཞུས་པའྱི་སྐོར།༥་༥།ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་གྱིས་གསལ་བསགས་སྱི་མཚུངས་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༥་༦།སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་
གནས་པའྱི་སྐོར།༥་༨།ཉྱིན་ག་དང་བགེས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ཞུ་སྤྲོད་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༥་༩།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ རྒྱབ་ལྗོངས་
འགེལ་བརོད་དང་ངོ་སོང་ངོ་བོ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར།༥་༡༡།ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་བགེས་ཤག་དོད་གནང་དགོས་
སྐོར།༥་༡༢།ནད་པའྱི་ཕག་རོགས་ཀྱི་འགོ་གོན་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༥་༡༤།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལོ་མཚམས་ལྟར་མ་
གནས་པའྱི་སྐོར།༥་༡༥།སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱིར་གསལ་ཁ་དོ ད་གལ་སྐོར།༥་༡༧།དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་
སེངེ་འགྱིམས་འགྲུལ་ལས་ཁང་ནས་གནམ་སོད་ཀྲྱི་སྱི་ཉོ་དགོས་ལྟར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༥་༤།དོན་ཁང་ཁག་ཏུ་གནས་སོས་རེས་
ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་ལས་བཅར་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར།
༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤༌༢༌༢༧ མང་རྱིས་དྲུག་པའྱི་སྙན་ཐོ་ ༡ ༌ཇ༌ ༡༣ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུའྱི་སྐོར།༥༌༡གོས་འདྱི་
བསྐོ་གཞག་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་དགོས་སྐོར།༥༌༡༠སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གནང་དགོས་སྐོར།
༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༢་༣།བཀའ་ཤག་ནས་གོས་འདྱི་བ་བསྐོ་བཞག་སྐོར།༥་༤།སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།༥་
༦།སྱིག་འགལ་གུན་གསབ་གནང་བའྱི་སྐོར།༥་༩།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་འབེལ་བརོད་དང་ངོ་སོང་གཉྱིས་མ་
མཐུན་པའྱི་སྐོར།༥་༡༢།༡།སྔོན་རྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་ནང་མེད་པའྱི་སོང་རྱིས ་ཁུར་བྱས་པའྱི་སྐོར།༥་༡༢།༢།རྱིས ་ལོ་མཚམས ་
འཛིན་མེད་སྐོར།༥་༡༢།༣།ཕོགས་བསོད་བཀའ་འཁོལ་མེད་སྐོར༥་༡༢།༤།གནམ་བསོད་བཀའ་འཁོལ་མེད་སྐོར།༥་༡༢།༥།སྔོན་
རྱིས་ལོ་མཚམས་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།༥་༡༣།༡།རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་ལེན་མེད་སྐོར།༥་༡༣།༢།འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་
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དགོང ས་དོན ་ལྟར་ཁལ་སྔ་འདོན ་གཅོག ་ཆ་གནང་མེད ་སྐོ ར །༥་༡༣།༣།ཨར་རྒྱུའྱི་ཟོག ་དེབ ་བྱིས ་ཉར་གནང་མེད ་སྐོར །༥་
༡༥།སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།
༡་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས།༡༤
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༢་༦།བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་དང་འགལ་བའྱི་གསོལ་ཕོགས་གནང་བའྱི་སྐོར།༤་༢་༨།ཉྱིན་གའྱི་
ཟླ་ཕོགས་སྟེང་ཁང་ག་བསྣན་ནས་གསོལ་ཕོགས་རྒྱག་སྤྲོད་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༤་༢་༩།རྱིས་ཁོངས་དག་མཆན་འགོད་
ཐབས་མ་གྱུར་བའྱི་སྐོར།༥་༡།དོན་ཁང་ལས་བྱེད་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༥ཕྱིར་
བསྡུ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༥་༣།ཚོད་བལྟའྱི་ལས་བཅར་མ་ཞུས་གོང་ལས་བཅར་ཕར་འགངས་ཞུས་བསྩལ་བྱུང་བ་ལ་
གཟྱིག ས་གསོལ ་གནང་བའྱི་སྐོར །༥་༥།དུས་ཚོད་ཕྱིར ་བཤྱིག ་གྱི་ར་དགོངས་བཀའ་འཁོལ ་གནང་བའྱི་སྐོར།༥་
༧།གསོལ ་ཕོག ས་ནས་འབབ་ཁལ་ (TDS) གཅོག ་འཐེན ་གནང་མེད་པ་དང་ཁང་ག་དངུལ་རང་ཐོག ་ཕུལ་བའྱི ་
སྐོར།༥་༨།ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༥་༡༠།ལས་བྱེད་བསར་བསྐོ་ལས་
བཅར་སྐབས་ལམ་གོན་གནང་བའྱི་སྐོར།༥་༡༡།གུན་གསབ་གུང་གསེང་སེབ་གསོག་བྱས་པའྱི་སྐོར།༥་༡༣་༤།ར་
ཝང་ལ་སྱིལ ་སོལ ་རེད་ཐང་ལྕགས་ཤ ོག ་ཐོག ་ཁེབས་གསར་བཟོའ ་ི ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར །༥་༡༣་༥།ལས་གཞྱི་ཚུལ་
བཞྱིན་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་ཡོད་མེད་ཤེས་རོགས་དཀའ་བ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་སྐོར།༥་༡༤།ལས་ཤག་ནང་རང་ཉྱིད་མ་
བཞུགས་པར་ལས་བྱེད་གཞན་ལ་ཁང་གར་བཏང་བའྱི་སྐོར།༥་༡༦།དགོས་དངུལ་འཕོས་ལྷག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་བསད་
སྐོར།
༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༩
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༢་༦།བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་དང་འགལ་བའྱི་གསོལ་ཕོགས་གནང་བའྱི་སྐོར།༤་༢་༨།ཉྱིན་གའྱི་ཟླ་
ཕོགས་སྟེང་ཁང་ག་བསྣན་ནས་གསོལ་ཕོགས་རྒྱག་སྤྲོད་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༤་༢་༩།རྱིས་ཁོངས་དག་མཆན་འགོད་ཐབས་
མ་གྱུར་བའྱི་སྐོར །༥་༣།ཚོད་བལྟའྱི་ལས་བཅར་མ་ཞུས་གོང་ལས་བཅར་ཕར་འགངས་ཞུས་བསྩལ་བྱུང་བ་ལ་
གཟྱིག ས་གསོལ ་གནང་བའྱི་སྐོར །༥་༥།དུས་ཚོད་ཕྱིར ་གཞྱིག ་གྱི་ར་དགོང ས་བཀའ་འཁོལ ་གནང་བའྱི་སྐོར །༥་
༧།གསོལ་ཕོགས་ནས་འབབ་ཁལ་(TDS) གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པ་དང་ཁང་ག་དངུལ་རང་ཐོག་ཕུལ་བའྱི་སྐོར།༥་
༡༠།ལས་བྱེད་བསར་བསྐོ་ལས་བཅར་སྐབས་ལམ་གོན་གནང་བའྱི་སྐོར།༥་༡༡།གུན་གསབ་གུང་གསེང་སེབ་གསོག་
བྱས་པའྱི་སྐོར།༥་༡༣་༤།ར་ཝང་ལ་སྱིལ་སོལ་རེད་ཐང་ལྕགས་ཤོག་ཐོག་ཁེབས་གསར་བཟོའ ་ི ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།
༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༦
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༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན། ༥་༡། དོན་ཁང་ལས་བྱེད་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་
པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས ་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༣,༠༤༧།༠༨ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།
༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན། ༥་༢། ལས་ཤག་བགོ་འགེམས་སྱིག་མཐུན་ལྟར་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བ་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསེས་༣ དགོངས་
དོན་ལྟར་ལས་ཤག་བགོ་འགེམས་གནང་བ་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མྱིན་ཆགས་འདུག་ན་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་
གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།
༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན། ༥་༨། ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། འཛིན་ཡྱིག་ལྟར་རྱིས་ཁུར་མ་
ཞུས་མཐུ་མེད་ཡྱིན་ཡང་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་
དོན་ཚན་ ༥། ནང་གསེང་ ༣། དང་འགལ་མཛོལ་གྱུར་འདུག་ན་སྱིག་མཐུན་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།
༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན། ༥་༡༣་༥། ལས་གཞྱི་ཚུལ་བཞྱིན་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་ཡོད་མེད་ཤེས་རོགས་དཀའ་བ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་ཐད།
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་དང་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ལས་གཞྱི་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་འཐུས་གཙང་ཞུ་
དགོས།
༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡༤། ལས་ཤག་ནང་རང་ཉྱིད་མ་བཞུགས་པར་ལས་བྱེད་གཞན་ལ་ཁང་གར་བཏང་བའྱི་ཐད། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ནང་
གསལ་རང་ཉྱིད་ལས་ཤག་ཏུ་མ་བསད་པ་དང་། དགའ་གཉེན་སོགས་འཇོག་པའམ་ཁང་གར་གཏོང་རྱིགས་གཏན་
ནས་མྱི་ཆོག་ཅེས་པར་འགལ་འཛོལ་ཆགས་འདུག་ན་འཛིན་སོང་ནས་འདྱི་བྱ་འདྱི་མྱིན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ངེས་
གནང་དགོས་རྒྱུ།
༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན། ༥་༡༦། དགོས་དངུལ་འཕོས་ལྷག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་བསད་ཐད། དགོས་དངུལ་འཕོས་ལྷག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་
བསད་རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༽

ཆྲེས་མཐོའ ་ི ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༦

༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣
༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་གྲངས།༢
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་བྱུང་འབབ་སྐོར།༢་༢།ཕྱི་དངུལ་དེབ་སེལ་མེད་ཀང་ཞུས་
ལེན་གནང་བའྱི་སྐོར།
༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།
༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༽

སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༤
༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཡོང་བསད་སོར་ ༧,༠༥༧,༩༧༥།༠༠ སྐོར།༢་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༢་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣་ཅ༽ དོགས་འདིའི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
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རྱིས་སྙན་
༤༽

ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣
༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༡་༡།ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁ་མུ་མཐུད་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར།
༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༣་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
རྱིས་སྙན་
༥༽

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༠
༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བར་བྱུང་འཛིན་ས་རགས་སར་མ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༢།གསོལ་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་གཅོག་ཆ་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡༌༢༌༢།སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ས་རགས་སར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་སྐོར།༣༌༡།ཐོབ་གསེང་དངུལ་སྒྱུར་སྐོར།
༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༦
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བར་ས་རགས་སར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབྱོར་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༤། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བར་ས་རགས་སར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབྱོར་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་
གནང་བར་ས་རགས་སར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབྱོར་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། གུ་རུའྱི་སྐུ་བརྙན་དང་འབེལ་བའྱི་སྔ་འདོན་ཐོ་གཞུང་ཏག་
ཏག་མེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བར་ས་རགས་སར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབྱོར་བའྱི་སྐོར།
༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥
༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བར་ས་རགས་སར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབྱོར་བའྱི་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་
རོགས་དངུལ་ཁུངས་ནས་ས་རགས་སར་མ་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སོར་ ༨༡,༦༠༠།༠༠ བྱུང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་
ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མར་མྱིག་སྟོན་དགོས།
༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བར་ས་རགས་སར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབྱོར་བའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་
ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༤༠༣,༡༤༤།༠༠ ཁུངས་འདེད་ཀྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། གུ་རུའྱི་སྐུ་བརྙན་དང་འབེལ་བའྱི་སྔ་འདོན་ཐོ་གཞུང་ཏག་ཏག་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་
ལྟར་ཆོས་རྒྱལ་ལྷུན་འགྲུབ་གྱི་སྔ་འདོན་སོར་ ༢༡,༡༥༦།༢༥ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།
༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༽

བོད་ཀི་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༨
༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༣
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར ༡་༢་༢། ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་གྱི་རྱིས་ཁ་ཉར་
ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༤་༡། རྱིས་མཇུག་སྐབས་ཟོག་བཤེར་མ་གནང་སྐོར། ༡་༢་༥། གནམ་བསོད་སྱིག་མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༡་༢་༦་
༡། ལས་བྱེད་དགོངས་ཞུའྱི་འགེངས་ཤོག་ཟུར་དུ་མེད་སྐོར། ༡་༢་༦་༢། འགན་འཛིན་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སྐབས་སྱིག་
འགལ་བྱུང་སྐོར། ༡༌༢་༩། བགེས་ཕོགས་ནས་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་སྐོར། ༣་༡་
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༡། འགན་འཛིན་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་ལྔའྱི་ཟུར་ཕོགས་འཕར་ཐོལ་སྐོར། ༣་༢། ལམ་བར་གསོལ་ཚིགས་སྦྱིལ་འཛིན་བཏང་
སྐོར། ༣་༤། འགྱིམ ་འགྲུལ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་སྐོར། ༣་༥། རྱིས ་ཞྱིབ་སྐབས་ཟོག་བཤེར་མ་གནང་སྐོར། ༣་༦། ཆུ་
མཛོད་གསར་བརྒྱག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༨། བགེས་ཕོགས་ནས་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་གཅོག་
འཐེན་མ་གནང་སྐོར།
༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་ཤག་གྱི་གོག་རྱིན་གཞུང་གོན་ནས་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། གནམ་ཐོག་ལག་འཁེར་(

Boarding Pass) མཉམ་སར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༣། སྣུམ་འཁོར་ཐོབ་འཛིན་ངོ་མ་མཉམ་སར་དགོས་སྐོར། ༣་༡་༤།
ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུ་ཡུལ་ནས་འགོ་གོན་སྔ་འདོན་དགོས་སྐོར། ༣་༢། བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་སྐོར། ༣
༥། སོབ་ཕྲུག་གཏའ་འཇོག་སྤྲོད་བསད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་ཐོ་གཞུང་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡། རོགས་དངུལ་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབུལ་འབབ་སྐོར། ༦་༢།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༩
༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡་༡། བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གནམ་ཐོག་བསོད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་ཞུ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མྱིན་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྷན་ལ་
སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། ལས་བྱེད་ལས་གནས་ནས་ར་དགོངས་ཟྱིན་ཡང་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་གནང་བའྱི་
ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦། དངུལ་ཁང་རྱིས་སེ་བེད་མེད་ལུས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་
དན་རགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༦་༡། རོགས་དངུལ་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབུལ་འབབ་ཐད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལྟར་ཀ་ཀོར་མེད་པར་དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།
༦་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༦་༢། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་འབབ་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༽

ནང་སིད་ལས་ཁུངས།༼དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སྲེལ་ཚོགས་པ།༽
རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥

༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣༢
༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༩
རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༥།ཐོབ ་པའྱི་སེད ་ཀ་ Accrued Interestརྱིས ་སྐོར ་དང་འབེལ ་བའྱི་སྐོར །༣་༡།ལས་ཚབ་དོད ་བརྒྱ་ཆ་
༡༠གནང་བ་སྱིག་འགལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར།༣་༥།ས་གནས་རང་
ཁོངས་ལས་བྱེད་ཁག་གྱི་སྨན་དོད་རྱིས་འབུལ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༦།བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་དང་འགལ་བའྱི་ལས་ཚབ་
སྐོར།༣་༨།ཤ་ཝ་ར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་དངུལ་འབབ་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༡༢།བསྟན་སང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གཡང་སྒྲུབ་ལགས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་འགོ་གོན་སོར་༦༧༥༠།༠༠སྐོར།རྱིས་སྙན་ཨང་།།རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡༤།བོགས་ལེན་
པར་འབབ་ཁལ་ཕྱིར་སོག་གྱིས་གོང་གུན་སྐོར།༣་༡༥།Boarding Passམཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར།
༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡༌༢༌༣གངས་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་སྐོར།༡༌༢༌༤སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་
སྐོར།༡་༢་༧འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༤།ཁྱིམས་མཐུན་གན་ཡྱིག་མེད་པའྱི་ཁང་ག་བཏང་བའྱི་
སྐོར།
༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱི་སྙན་ཨང་།༣་༡།དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་ཐོག་དངུལ་སེད་གོང་གུན་སྐོར།༣་༢།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རོགས་
དངུལ་ལེན་བེད་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༣།TCC ལས་བྱེད་རྣམས་ཕོགས་བསོད་སྐབས་ཕོགས་བསོད་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ་མེད་
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པའྱི་སྐོར།༣་༤།དངུལ་རང་སོར་༢༠༠༠༠བརལ་བའྱི་ངོ་སོང་སྐོར།༣་༦།ས་གནས་ཁག་ལ་མ་དངུལ་སྔ་འདོན་སོང་བ་བེད་སོད་
གནང་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་གནས་སྐོར།
༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༢
རྱི་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།བགེས་ཤག་བགོ་སྤྲོད་གནང་ཕོགས་སྐོར།༡་༢་༢།ན་གཞོན་རམ་འདེགས་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་སྐོར།༡་༢་
༥།སྤྲོད་ཡོང་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ་སྐོར།།༡་༢་༦།དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་སྐོར།༡་༢་༩།ནང་སྱིད་དང་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྱིས་ཁའྱི་དབར་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་ཡོང་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༡།བལ་ཡུལ་གོ་སྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༢།བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རྱིས་བསུབ་གནང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༣།གསོལ་ཕོགས་རྱིས་
འཁུར་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་སྤྲོད་ཡོང་དགོས་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༥།བྱམས་པ་གྱིང་རས་གསོ་ཁང་བཟོ་
བཅོས ་དང་འབེལ ་བའྱི་སྐོར།༤་༡་༢།ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་སྔ་འདོན་ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢་༠།སྤྲོད་བསད་སྐོར།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱི་སྙན་ཨང་།༡་༢་༦།དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་སྐོར།༣་༥།བྱམས་པ་གྱིང་རས་གསོ་ཁང་བཟོ་བཅོས་དང་འབེལ་
བའྱི་སྐོར།
༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡༢
༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་།༡་༢་༡། བགེས་ཤག་བགོ་སྤྲོད་གནང་ཕོགས་ཐད།གནད་དོན་འདྱི་བཞྱིན་ལོ་མང་སྔོན་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་
ཐོའ ་ི ནང་མུ་མཐུད་འཁོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་སོང ་།དེ་མུར་མ་བཞག་པར་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐག་གཅོད་
ཅྱིག་ངེས་པར་དགོས།
༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་།༡་༢་༢། ན་གཞོན་རམ་འདེགས་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་ཐད།རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་༡༡༣༤༣།༠༠མུ་
མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་།༡་༢་༥། སྤྲོད་ཡོང་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁའྱི་སྤྲོད་བསད་ཐོ་གཞུང་ནང་
སྤྲོད་བསད་རྙྱིང་པ་རྱིས ་གཙང་ཟྱིན་འཕོས ་སོར་ ༡༤༢,༠༧༨།༠༠ མུ་མཐུད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས ་རྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ་དང་།ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་ ༥༡,༣༧༠།༡༠ འབེལ་ཡོད་སེ་ཚན་བརྒྱུད་མུ་མཐུད་བདའ་
འདེད་ཞུས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་།༡་༢་༩། ནང་སྱིད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྱིས་ཁའྱི་དབར་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་ཡོང་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད།
ར་ཝང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དང་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྤྲོད་ཡོང་
གཉྱིས་རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་བཟོས་ཏེ་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་།༡་༢་༡༠། བལ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གྱི་ལས་བྱེད་ཁག་ཅྱིག་ནས་གསོག་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་མ་
གནང་བའྱི་ཐད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡོད་གནས་གསལ་བ་ལྟར་ཉྱིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་
སོང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་།༡་༢་༡༡། བལ་ཡུལ་གོ་སྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ས་གནས་སུ་
འབེལ་ལམ་བྱེད་མུས་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་།༡་༢་༡༢། བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༨༠༩,༧༧༥།༠༠ དང་
སྤྲོད་བསད་སོར་ ༣༢,༩༧༡།༠༡ གཉྱིས་ལན་གསལ་ལྟར་ཁྱིམས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་།༡་༢་༡༣། གསོལ་ཕོགས་རྱིས་ཁུར་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་སྤྲོད་ཡོང་དགོས་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་
པའྱི་ཐད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལ་གསོལ་ཕོགས་སྤྲད་ཟྱིན་འདུག་ནའང་བསར་དུ་
སོར་༥,༣༧༨།༠༠ སྤྲོད ་བསད་རྱིས ་ཁུར་ཞུས་འདུག་པ་མང་རྱིས ་སྐབས ༧ པས་རྱིས ་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་
གཙང་མ་བཟོས་ཏེ་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མར་མྱིག་སྟོན་དགོས་པ་གསལ་ཡང་ད་དུང་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན་གང་མགོགས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་།༣་༧། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། སྔོན་རྱིས་བྱུང་སོང་བཀའ་འཁོལ་ལས་
བརལ་བ་ཁག་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་༡)༢)༣) དང་འགལ་བར་བརེན་ནང་གསེས་དོན་ཚན་
༤ པའྱི་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས།
༧་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་།༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། ༢༠༡༥།༠༣།༣༡ ཉྱིན་ཟུར་བཀོལ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་
སུ་ཡོང་བསད་སོར་ ༢༨,༥༧༨,༡༡༩།༤༤ གསལ་ཁོངས་ནས་ ༤་༡་༢། ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་སྔ་འདོན་ཡོང་བསད་
རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡,༧༨༡,༥༧༧།༧༦ མུ་མཐུད་སྔ་འདོན་རྙྱིང་སོང་ཡོང་བསད་གསལ་འདུག་ན་གནས་
སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༧་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་།༤་༢་༠། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྱིས་བཅོས་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༤༢,༠༧༨།༠༠ རྣམས་སྤྲོད་ཁུངས་ཞྱིབ་འཇུག་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་།༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། དེ་སྔའྱི་རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་འཕོས་སོར་ ༡༢༨,༤༡༢།༡༠ ལན་
གསལ་ལྟར་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨༽

སིར་བོད་ཚོགས་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༨
༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢།སོར་༢༠༠༠༠།༠༠ལས་མང་བ་དངུལ་རང་གནང་བའྱི་སྐོར།
༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ལས་ཚབ་ཞུས་པ་དབུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣༌༣ རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་སྐོར།
༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།སོར་ཉྱིས་ཁྱི་ལས་མང་བ་དངུལ་རང་གནང་སྐོར།༣་༡།དབུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ལས་
ཚབ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།
༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སོར་
༦,༡༠༡།༠༠རྱིས་བཅོས་སྐོར།
༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༣
༨་ཇ་༡༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༢་༡། རོག ས་དངུལ་ལྷག་བསད་བེད ་སོད ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ཕྱི་དོའ ་ི འཛིན ་གྲྭའྱི་ཆེད ་སོར ་
༦༥,༡༣༣།༠༠ དང་གསུང་ཆོས་དང་བསབ་བྱ་ཆེད་སོར་ ༡༣,༡༡༤།༠༠ དངུལ་ལྷག་དེ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༧༤༠༩།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།
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༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་རྙྱིང་སོང་སྤྲོད་ཁུངས་མེད་པ་རྣམས་འབེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྱིས་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༽

ལ་དྭགས་ལྷོ་བང་མཉམ་འབྲྲེལ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས ༣༥
༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡༢
རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ཚོང་བུན་བསྡུ་བསད་མ་སེད་བསོམས་སྐོར།༡་༢་༣།གཏའ་འཇོག་ཡྱིག་ཆའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར།༡་༢་
༤།ཚོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཟོག་ཆད་སྒྲུབ་འཇལ་སྐོར།༡་༢་༦།མ་ཤས་ཐོ་དེབ་དང་རྱིས་གསལ་མ་ཤས་དབར་བར་ཁད་སྐོར།༣་
༤།ལས་འཕར་དོད་སར་ཆ་གནང་བར་འགན་ལྷན་གྱི་གོས ་ཆོད་བཀའ་འཁོལ ་མེད་པའྱི་ སྐོར།༣་༧།གསོག ་དངུལ་སྔ་འདོན་
གནང་བ་སྱིག་འགལ་ཆགས་སྐོར།༣་༨།ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་མྱིག་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༩།ཚོང་ཁང་ཁག་གྱི་ཡོང་འབབ་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕྱིར་འབུལ་དུས་ཚོད་སྐོར།༣་༡༠།ལོ་མང་སོང་བའྱི་རོགས་དངུལ་རྙྱིང་པ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།༣་༡༥།འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་མེད་པ་དང་ཡོད་ཀང་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡༦།འབབ་ཁལ་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་
སྐོར།༡་༢་༢།ཟོག་ལྷག་སྐོར།
༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡༌༢༌༥ཚོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཟོག་ཆད་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣༌༢ལས་བྱེད་གསོལ་ཕོགས་གནང་
ཕོགས་བསར་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣༌༣།རྱིས་པའྱི་ལས་འཕར་དོད་སྐོར།༣༌༥ལས་བྱེད་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
སྐོར།༣༌༦རླངས་འཁོར་ཡོང་འབབ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣༌༡༡མ་དངུལ་ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་
པའྱི་སྐོར།
༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༩།གསོག་དངུལ་སྔ་འདོན་གནང་བ་སྱིག་འགལ་ཆགས་སྐོར།༡་༢་༡༦།འབབ་ཁལ་སྱིག་གཞྱི་དང་
འགལ་བའྱི་སྐོར།༣་༢།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།
༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།༣།ཡོང་བསད་སྐོར།༡་༢་༣།ཚོང་པ་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།༡་༢་༦།ལས་
འཕར་དོད་སར་ཆ་གནང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༠།ཟོག་ཆད་སྐོར།༡་༢་༡༡།ལོ་མང་སོང་བའྱི་རོགས་དངུལ་རྙྱིང་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༣།ར་
དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཀྱི་སྤྲོད་བསད་གནས་སྟངས་སྐོར།༡་༢་༡༤།ལོ་ མང་སོང་བའྱི་ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་
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སྐོར།༡་༢་༡༥།ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སེད་མེད་བུན་གཡར་སྐོར།༣་༡།ཟོག་ཆད་སྐོར།༣་༣།སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་སྐོར།༣་
༤།དོ་གཉེར་པ་སངས་ཚེ་རྱིང་ནས་སྱིག་གཞྱི་རྱིས་མེད་བཏང་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།
༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༦།ལས་འཕར་དོད་སར་ཆ་གནང་བར་འགན་ལྷན་གྱི་གོས་ཆོད་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་
༡༤།ལོ་མང་སོང་བའྱི་ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་སྐོར།༣་༡།ཟོག་ཆད་སྐོར།༣་༣།སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་སྐོར།
༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡༠
༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་༡་༢་༡།སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་གནང་མུས་དང་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད།ཡོང་བསད་ཟོག་ལྷག་གཙང་བཟོ་ཟྱིན་པའྱི་
འཕོས ་སོར་ ༦༩༦,༧༢༠།༠༠ དང་སྤྲོད་བསད་ཟོག་ལྷག་གཙང་བཟོ་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡,༣༩༢,༦༡༠།༠༤ མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ༢༠༡༥།༣།༣༡ ཉྱིན་རྱིས་གསལ་ཟོག་
ལྷག་སོར་ ༧,༨༤༢,༤༥༦།༤༡ ཐད་དག་ཞན་ཕན་མེད་དབྱེ་བསལ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོས་ཏེ་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་
མར་མྱིག་སྟོན་དགོས།
༩་ཇ་༢༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༢་༣། ཚོང་བཅོལ ་ཡོང་བསད་སོར་ ༤༥༥,༤༢༩།༠༠ ཐད། སྱི་རྒྱུ་སེར་འཐྱིམ ་དུ་མྱི་འགོ་བར་མུ་
མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠། ཚོང་ཁང་ཁག་གྱི་ཡོང་འབབ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིར་འབུལ་དུས་ཚོད་ཐད། ཟོག་ཆད་རྱིས་འབུལ་
ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༤༠༨༧༦།༠༠ རྱིས་ལམ་ནས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༡། ལོ་མང་སོང་བའྱི་རོགས་དངུལ་རྙྱིང་པ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།མུ་མཐུད་འབེལ་ལམ་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།
༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༣། ར་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཁག་ཅྱིག ་གྱི་སྤྲོད་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། སྤྲོད་
བསད་སོར་ ༨,༩༣༥།༧༤ དོ་བདག་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་གང་མྱུར་སྤྲོད་ཐབས་གནང་དགོས།
༩་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༤། ལོ་མང་སོང་བའྱི་ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་
ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༥༠,༠༦༣།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༥། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སེད་མེད་བུན་གཡར་སོར་ ༢,༩༥༠,༠༠༠།༠༠ ཐད། ནང་ལས་ཆེད་
བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་གང་མྱུར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།
༩་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏེ་གུང་སེང་ཞུ་ལེན་གནང་བའྱི་ཐད། དོ་གཉེར་པ་སངས་ཚེ་རྱིང་ནས་གུང་
གསེང་ཉྱིན་གངས་ ༣༡ འཕར་མ་ཞུས་པའྱི་ཚབ་ཏུ་དོ་བདག་གྱི་ནང་མྱི་ཞྱིག་དོ་གཉེར་ལས་ཚབ་ལྟ་བུར་བཞག་པ་
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ནྱི་སྱིག་གཞྱི་རྱིས་མེད་བཏང་ཞྱིང་ལམ་ལུགས་སྱི་མཚུངས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་གནང་ཕོགས་ཤྱིན་ཏུ་མ་འོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་འདུག་ན་འགན་ལྷན་ནས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས།
༩་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༥༠,༠༦༣།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༩་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད།རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༢༠,༤༩༣།༡༩ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༽

སིམ་ལ་ལག་ཤྲེས་བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས ༩
༡༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། དངུལ་རང་ལག་ཡོད་གནས་སྟངས་སྐོར། ༣་༤། གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་དུ་དོན་མེད་
དངུལ་ཕོན་ཆེ་ཉར་ཏེ་སེད་ཀ་སོར་ ༤༡,༧༠༨་༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར།
༡༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༧
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་མེད་སྐོར། ༣་༢། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་དེབ་ནང་ཁ་སྐོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་
སྐོར། ༣་༣། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་ཟྱིན་པའྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་དགོས་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་
བསད་སྐོར།༥་༡།འབུལ་བསད་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུའྱི་སྐོར།༥་༢།འབུལ་བསད་སྐོར།
༡༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་དེབ་ནང་ཁ་སྐོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་སྐོར།༥་༡།འབུལ་བསད་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་བྱུང་འཛིན་
མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུའྱི་སྐོར།༥་༢།འབུལ་བསད་སྐོར།
༡༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༤
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༡༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་༣་༡།ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འདྱི་ལོའ ་ི ཚོགས་ཆེན་སྐབས་
བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསུང་བ་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་
དགོས།
༡༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ལས་མྱི་
གཞན་རྣམས་ནས་འབབ་སོར་ ༧,༩༡༥།༠༠ གང་མགོགས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་འཕོས་སོར་ ༡༤༤,༠༣༥།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། འཕོས་སྤྲོད་བསད་སོར་ ༣༠༩,༣༦༨།༥༦ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༽

སིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༢
༡༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སྐོར།༡་༢་༤།ལས་སེང་ཞུས་པའྱི་དགོངས་
ཤོག་ཡོད་ཀང་ལས་བཅར་ཐོ་བཀོད་གནང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་ནང་ལས་བཅར་ཞུས་པའྱི་ཐོ་བཀོད་འཐུས་ཚང་
མེད་པ་དང་།གུང་སེང་གྱི་ཉྱིན་གངས་ཕོགས་བསོམས་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡།དངུལ་རང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརལ་ཏེ་ཉར་
འཇོག་གནང་བའྱི་སྐོར།༡་༡་༡།ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།དངུལ་རང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརལ་ཏེ་ཉར་འཇོག་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༡།ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕག་
བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༢།ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བར་ཟོག་དེབ་ཉར་ཚགས་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།
༡༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༤
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།དུས་བཀག་སེལ་བཅོལ་དངུལ་སེད་ཐོག་TDSགཅོག་ཆ་གནང་ཕོགས་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་
སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༡༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།དུས་བཀག་སེ ད་བཅོལ་དངུལ་སེད་ཐོག་TDSགཅོག་ཆ་གནང་ཕོགས་སྐོར།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ་སྐོར།
༡༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༢
༡༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་ཡོང་བསད་སོར་ ༧༤,༣༡༣།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས ་རྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། འཕོས་སྤྲོད་བསད་སོར་ ༤༩༠,༢༤༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།
༡༢༽ ར་ཇ་སྤུར་བུད་མྲེད་མཉམ་ལས། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༡༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༥
༡༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༤
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ཚོང་བཅོལ་ངོས ་སོར་དགོས་སྐོར།༡་༢་༦།འབབ་ཁལ་ཟུར་བཅད་དང་འབེལ ་བའྱི་སྐོར།༣་
༣།རྱིས ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར །༡་༢་༥།ཚོང་བཅོལ ་ཡོང་དགོས ་དང་སྤྲོད་དགོས ་གཉྱིས ་མ་མཐུན་པའྱི་ སྐོར།རྡ་ས་
མཉམ་ལས། Women Development Organisation སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བཟོ་གཞྱིས་ལས་ཁང་བཅས་ཀྱི་སྐོར།
༡༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༦།རྱིས་པས་རང་འཁྱིའྱི་ལས་འགན་འཐུས་ཤོར་བཏང་སྟེ་སེ་ཚན་ལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར།༣་
༢།རུམ་གདན་གྱི་ཟོག་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པ་དང་རུམ་གདན་ཆད་ལྷག་སྐོར།༣་༧།ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་
འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།
༡༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༧
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རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།པདྨ་ཆོས ་འཛོམས་ནས་ཡོང་བསད་
སྐོར།༡་༢་༣།བོད་ཁྱིམ་བཟོ་གྲྭའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་གྲུབ་མཚམས་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་
འཕོས་ལྷག་སྐོར།༡་༢་༥།Child Care རྱིས་འགོའ ་ི རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༨།རྱིས་དང་
འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༣་༡།རྱིས་ཟུར་མྱིག་དམར་བསམ་གྲུབ་ནས་ཉེས་ཆད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།མྱི་མང་
སེར་གྱི་གོག་རྱིན་གཞུང་གོན་ཁོངས་ནས་བཏང་བའྱི་སྐོར།༣་༤།སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་
༥།བཟོ་འགོའ ་ི བཀའ་འཁོལ་གྱི་མཚན་རགས་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སོར།༣་༦།།སོང་ཁའྱི་སྟེང་བཟོ་འགོའ ་ི བཀའ་འཁོལ་གྱི་མཚན་
རགས་མེད་པའྱི་ཐད།།༣་༨།ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར།༣་༩།རྱིས ་བསུབ་གནང་བའྱི་འཛིན་ཆས་དང་ཟོག་གྱི་གནས་སྟངས་
གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།༥་༡།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྐོར།༥་༢།འཛིན་
སོང་དོད་འབུལ་བསད་སྐོར།
༡༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༩
རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།པདྨ་ཆོས ་འཛོམས་ནས་ཡོང་བསད་
སྐོར།༡་༢་༨།རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༣་༡།རྱིས་ཟུར་མྱིག་དམར་བསམ་གྲུབ་ནས་ཉེས་ཆད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་
སྐོར།༣་༤།སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༥།བཟོ་འགོའ ་ི བཀའ་འཁོལ་གྱི་མཚན་རགས་མེད་པའྱི་
འགོ་གོན་སོར།༣་༩།རྱིས་བསུབ་གནང་བའྱི་འཛིན་ཆས་དང་ཟོག་གྱི་གནས་སྟངས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༥་༡།གཙང་ཁེ་
བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྐོར།༥་༢།འཛིན་སོང་དོད་འབུལ་བསད་སྐོར།
༡༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༩
༡༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། ཚོང་བཅོལ་ཡོང་དགོས་དང་སྤྲོད་དགོས་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། བོད་ཁྱིམ་བཟོ་གྲྭའྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་གྲུབ་མཚམས་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་
སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་འཕོས་ལྷག་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ག་སྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་
མཚམས་རྱིས་གཙང་བཟོས་ཏེ་སྐབས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས།
༡༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། Child Care རྱིས་འགོའ ་ི རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས ་པའྱི་ཐད། འགན་
ལྷན་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་ཡོད་པ་དགོས་
རྒྱུ།
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༡༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༧། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་ཐད། ༡༽ བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་གྱི་མ་
གནས་ཐོག་བར་ཁད་འདུག་པར་རྱིས་འཐེན་གནང་མྱི་འདུག་པ་དང་། ༢༽ རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་
ཁྱིམས་སྱིག་(FCRA 2010)དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་འདུག་པ་རྱིས་བཅོས་གནང་མེད་པ།༣༽རྱིས་ཁ་ཨ་མ་རྱིས་
ཁོངས་བསྒྱུར་དཀའྱི་མཁར་དབང་རྱིས་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གྱིས་རྱིས་བཅོས་དགོས་པ་སོགས་ལ་གནང་ཕོགས་
གང་ཡང་མེད་པར་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན། ཀ་ཀོར་དུས་འགངས་མེད་པར་ཁྱིམས་འཇགས་ལུགས་མཐུན་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། མྱི་མང་སེར་གྱི་གོག་རྱིན་གཞུང་གོན་ཁོངས་ནས་བཏང་བའྱི་ཐད། སྱི་རྒྱུ་སེར་འཐྱིམ་དུ་མྱི་འགོ་
བར་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།
༡༢་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦། སོང་ཁའྱི་སྟེང་བཟོ་འགོའ ་ི བཀའ་འཁོལ་གྱི་མཚན་རགས་མེད་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ནས་འགན་
ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་སྟེ་སྱི་རྒྱུ་སེར་འཐྱིམ་དུ་མྱི་འགོ་བར་རྱིས་པ་མྱིག་དམར་བསམ་འགྲུབ་ཆེད་འགུགས་ཀྱིས་
གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༨། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐོག་སོར་ ༡༤,༧༦༧།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ནང་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་ཏེ་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་དགོས།
༡༢་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༽ ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༡༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣
༡༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ལག་ཡོད་དངུལ་རང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརལ་བའྱི་སྐོར།
༡༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༡
༡༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་༤་༡།ཡོང་བསད་ཐད།མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༽

སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བཟོ་ཚོགས། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༦
༡༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༦།ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༤།རུམ་གདན་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་
མེད་པའྱི་སྐོར།
༡༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།འགོ་གོན་ལ་མ་གཏོགས་ཡོང་འབབ་ཁག་
ལ་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།རུམ་གདན་ཟོག་ཆད་ཐོན་པའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༡་༢་༤།དང་༡་༢་
༥།འབབ་ཁལ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༣་༡།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེ ད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་
གོན་ཐོན་པའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༣་༢།ཨམ་ཤྱིང་བོགས་མར་གཏོང་ཕོགས་སྱིག་འགལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།བེད་མེད་ལུས་
པའྱི་གཞུང་འཁོར་ཚོང་བསྒྱུར་སྐོར།༣་༥།ནང་ཁུལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་སོན་སྐོར།༣་༦།རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་རྱིས་ཁའྱི་སྐོར།༤་
༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།༥་༢།གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༩
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།འགོ་གོན་ལ་མ་གཏོགས་ཡོང་འབབ་ཁག་ལ་སྔོ ན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་
༢་༣།རུམ་གདན་ཟོག་ཆད་ཐོན་པའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༡་༢་༤།དང་༡་༢་༥།འབབ་ཁལ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༣་༢།ཨམ་

110

ཤྱིང་བོག ས་མར་གཏོང་ཕོག ས་སྱིག་འགལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།བེད་མེད་ལུས་པའྱི་གཞུང་འཁོར་ཚོང་བསྒྱུར་སྐོར།༣་
༥།ནང་ཁུལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་སོན་སྐོར།༣་༦།རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་རྱིས་ཁའྱི་སྐོར།༥་༢།གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༥
༡༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༡་༢་༡། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་ཐད། མང་རྱིས་སྐབས་དྲུག་པ་དང་རྱིས་ཞྱིབ་རྱིམ་
པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ལག་བསྟར་དགོས།
༡༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༣་༡། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐོན་པའྱི་སོན་
གནད་ཐད། དཔལ་འབྱོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་སྱིག་དོན་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་གནང་
ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།
༡༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༣་༧། ཅ་དངོས་ཁག་ཅྱིག་རྱིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་ Auction གནང་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་
ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།
༡༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང། ད་ལྟ་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་སེབས་སོང།
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཐུགས་བེལ་དང་མཛད་རྱིམ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ད་དུང་ཡང་སྟོང་

པའྱི་དུས་ཚོད་དང་གོ་སྐབས་གནང་བར་སྙྱིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། དོན་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ཉུང་
ཉུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ར་བའྱི་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་སྟོང་པ་རང་རེད་ཀང། ཡྱིན་ནའང་གོ་བརྡ་འཕོད་པ་
དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་མཐོང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་
བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་དེ་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་འགན་རེད།

བཀའ་ཤག་དང་ཚང་མ་ལ་དེ་ཡྱི་འགན་ཡོད་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་
ནས་ཞུ་རྒྱུར། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་གོས་ཆོད་དེ་ཚོ་ཚང་མར་བརྱི་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་
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རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེར་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། གོང་དུ་གསུང་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་དེས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཤད་པའྱི་སྐབས་
སུ། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དོན་དག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་སྐབས།

་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས། གོས་ཆོད་ཟེར་བ་དེ་གོས་ཆོད་རེད།
ངེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་དགོས་པའྱི་ངེས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་མངོན་པར་

བསྟོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དེ་དུས་དཔེ་མཚོན་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་བགངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་བསར་
ཟློས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ངེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལམ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས།

སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གནང་བའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ལན་འདེབས་དེ་ར་བ་ཉྱི ད་ནས་བརེད་མེད་
པའྱི་རེ་བ་ཡོད། དེ་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནས་ཀང་། ར་བ་ཉྱིད་ནས་བརེད་མེད་ལ། དེའྱི་རེས་ཀྱི་གོས་

ཚོགས་སྔ་ཕྱི་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ཡང་བསར་དུ་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་

རྒྱུར། དེ་དུས་གསུངས་བསད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་སེམས་ནང་ལ་ཡོད། ཡྱིག་ཐོག་ལའང་ཡོད་པ་རེད། གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་
བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོན་དག་གཅྱིག་དེ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་མེད་པ་ཞྱིག་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཟོ་དགོས་རེད་

ཅེས་གསུང་མཁན་ཁ་སང་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ལང་མཁན་འདྱིས་སྟོང་བའྱི་དུས་ཚོད་བངས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཀང་། མྱི་སེར་པ་

ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་ལ་རྱིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་ཀང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་
ནས་དེ་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དགའ་བཞྱིན་སྤྲོ་བཞྱིན་དུ་སྱི་མོས་མེད་པ་བཟོ་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང།
བཀའ་དྱིན་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་གནང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། སྔོན་གྱི་འཕོ་མཚམས་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ།
༡༥༽

རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༦
༡༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐོག་སེད་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་བཅག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། ལས་བྱེད་
བསྐོ་གཞག་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༣་༡། དངུལ་རང་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།༣་༢།དོས ་སེལ་རླངས་འཁོར་

(Truck)བེད་སོད་ཐོ་དེབ། (log book) འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༤།ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་ལེན་
པའྱི་སྐོར།
༡༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣༌༣ལུས་སོང་ཚོང་ཁང་ (Health Club) ཡོང་འབབ་སྐོར།༣༌༦རྡོ་ཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་མྱིག་
སྟོན་མེད་པའྱི་སྐོར།
༡༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།དངུལ་རང་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། དངུལ་དེབ་ནང་ཉྱིན་རེའྱི་དངུལ་རང་ལྷག་བསད་མེད་
པར་འཕར་སོང་བྱས་པའྱི་སྐོར།༣་༤།སོར་ ༢༠༠༠༠་༠༠ ལས་བརལ་བའྱི་ངོ་སོང་དངུལ་རང་སྤྲད་པའྱི་སྐོར།
༡༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༧
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།དོས་སེལ་རླངས་འཁོར་བེད་སོད་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མ་གནང་བའྱི་སོན་སྐོར།༡་༢་
༥།ཟོག་ཆད་སྐོར།༣་༡།རྒྱལ་སྱིའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དུས་སྟོན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣་༢།ལུས་སོང་ཚོགས་ཁང་གྱི་ཡོང་འབབ་རྱིས་
ཁུར་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།ཚོང་ཁང་ལྗང་ཁུའྱི་ཟོག་ཆད་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།དོས་སེལ་རླངས་འཁོར་བེད་སོད་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མ་གནང་བའྱི་སོན་སྐོར།༡་༢་
༥།ཟོག་ཆད་སྐོར།༣་༢།ལུས་སོང་ཚོགས་ཁང་གྱི་ཡོང་འབབ་རྱིས་ཁུར་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།ཚོང་ཁང་ལྗང་ཁུའྱི་ཟོག་ཆད་
སྐོར།
༡༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༣
༡༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དུས་སྟོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཟུར་པ་བསོད་ནམས་རྡོ་རེ་ལ་འབེལ་བ་ཡང་ཡང་ཞུས་ཀང་ཡ་ལན་གནང་མེད་གནས་གསལ་ཡང་།མུ་མཐུད་བདའ་
འདེད་ཀྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།
༡༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༥༧༩,༢༥༨།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༡༡,༢༤༩།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༦༽

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣
༡༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱི་སྙན་ཨང་།༡་༡་༡།འཚོ་སྣོན་དུས་ཐོག་བགོ་འགེམས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར།
༡༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཡོང་བསད་ནང་གསེས་གསུམ་པའྱི་འཕོས་སྐོར།༢་༢།༡༽ས་འཐུས་ལས་ཁུངས་སུ་སྤྲོད་བསད་
སྐོར།
༡༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ཡོང་བསད་ནང་གསེས་གསུམ་པའྱི་འཕོས་སྐོར།༢་༢།༡༽ས་འཐུས་ལས་ཁུངས་སུ་སྤྲོད་བསད་
སྐོར།
༡༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
རྱིས་སྙན་
༡༧༽

སྲེ་ར་ལྡུན་ས་འགོ་ལས་ཁང་དང་ཆུའི་ལས་གཞི།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༣
༡༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།རྱིས་ཁ་ཁག་ཀམ་པུའྱི་ཊར་(Tally)ནང་འགོད་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༢།མ་ཎྱི་ལྷ་ཁང་གྱི་ཟུར་
རྱིས་སྐོར།
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༡༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡༌༢༌༡གསོག་དངུལ་སེད་འབབ་རྱིས་ཁུར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༡༌༢༌༣འབབ་ཁལ་རྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས་པའྱི་སྐོར།༣༌༡བོགས་ལེན་པ་བཞྱིའྱི་སྐོར།
༡༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་དོན་མེད་དངུལ་ཕོན་ཆེ་བཞག་པའྱི་སྐོར།
༡༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།འབབ་ཁལ་གཅོག་ཆ་ཞུས་ཁག་ཡོང་བསད་ཁོངས་རྱིས་སྟོན་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།མ་ཎྱི་ལྷ་
ཁང་གྱི་ཟུར་རྱིས་སྐོར།༣་༡།ཡོང་བསད་འཕོས་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་འཕོས་སྐོར།
༡༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།འབབ་ཁལ་གཅོག་ཆ་ཞུས་ཁག་ཡོང་བསད་ཁོངས་རྱིས ་སྟོན་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣་༡།ཡོང་
བསད་འཕོས་སྐོར།
༡༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥
༡༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༡་༢་༢། མ་ཎྱི་ལྷ་ཁང་གྱི་ཟུར་རྱིས་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྱིས་ཁ་དང་དུས་བཀག་སེད་
བཅོལ་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས།
༡༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད།༼ཆུའྱི་ལས་གཞྱི༽མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད།༼ཆུའྱི་ལས་གཞྱི༽མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད།༼ས་འགོ༽སྤྲོད་བསད་སོར་ ༤༡,༩༣༡།༧༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༤་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། ༢༠༡༥།༠༣།༣༡ ཉྱིན་ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་
སོར་ ༣༥༢༤།༠༠ གང་མགོགས་འབུལ་དགོས།
༡༨༽

བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༡༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༦
༡༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༨
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡༠།ལས་གཞྱིར་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་བྱས་པའྱི་སྐོར།༣་༡།དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་
ཁབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལས་གཞྱི་ཕག་བསྟར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༣།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་
བརལ་བའྱི་སྐོར།༣་༤།ལས་དྲུང་ཟུར་པ་ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ་ནས་ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་ཞུས་པ་སྱིག་འགལ་སྐོར།༣་༥།དངུལ་
རང་ཕོན་ཆེ་སྤྲད་དེ་ས་གནས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།༣་༧།རྒྱང་བསགས་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་པར་ཐོབ་འཛིན་
ངོ་མ་མེད་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡༌༢༌༡མཆོད་བཟོའ ་ི གསང་སོད་ཉམས་བཟོ་དང་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་ཀྱི་སྐོར།༡༌༢༌༥རོགས་དངུལ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡༌༢༌༩གུ་རུ་ང་འདའྱི་སྐུའྱི་རྱིན་ཚད་བར་ཁད་སྐོར།
༡༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༣།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།མཆོད་རེན་བཟོ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།མཆོད་རེན་བཟོ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་སྐོར།
༡༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༢
༡༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་སོར་ ༥༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༤༥༩༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༡༩༽

སན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༥

༡༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༠
༡༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
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༡༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢།ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་བསྡུ་སྤྲོད་ཞུ་ཕོགས་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༤།བ་ཕྱུགས་
ཟོག་ལྷག་མ་གནས་རྱིས་འཁུར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༥།ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།
༡༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣་༣།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་སྐོར།༤་
༡།ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོས་ཡོད་མེད་སྐོར།༤་༢།རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རགས་ཟུར་འཛར་སྐོར།༥་༡།སྱིར་བཏང་
གནས་སྟངས་སྐོར།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༡༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣་༣།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་སྐོར།༤་
༡།ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོས་ཡོད་མེད་སྐོར།༤་༢།རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རགས་ཟུར་འཛར་སྐོར།༥་༡།སྱིར་བཏང་
གནས་སྟངས་སྐོར།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༡༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡
༡༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་ཐད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་
ཤོས ་དེ་ཡྱིན་པས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བྱེད་ངོས ་བཟུང་ཐེར་འདོན ་ཐོག ་སྱིག ་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་ཉེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས།
༢༠༽ ཤིས་ལོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༢༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༠
༢༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།༣་༣།རྱིས་ཁར་བཅོས་སྱིག་དགོས་སྐོར།༥་༢།རོགས་དངུལ་
བྱུང་བའྱི་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།༡་༢་༡།ལས་ཤག་གྱི་གོག་རྱིན་བསྡུ་ཕོགས་སྐོར།
༢༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
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༢༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ཡོང་རེ་ཞན་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ག་འབབ་སོར་ ༦,༠༠༠་༠༠ རྱིས་བསུབ་དགོསཔའྱི་སྐོར།༣་༢།ལས་
དོད་དང་མཚན་དོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།
༢༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༢།སྤྲོད་བསད་འཕོས་སྐོར།
༢༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༢།སྤྲོད་བསད་འཕོས་སྐོར།
༢༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༢
༢༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། ཁྱིམས་སྱིག་སྣང་ཆུང་རྱིས་མེད་དུ་བཏང་ནས་
སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་ཐོན་འདུག་ན། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་
འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བྱེད་ངོས་བཟུང་ཐེར་འདོན་
ཐོག་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཉེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས།
༢༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་བྱུང་ཐད། རྱིས་ལོ་
༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ ་ི ནང་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་བྱུང་འཕར་སོང་སོར་ ༧,༨༡༡།༠༠ དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་
བརལ་བའྱི་འཕར་སོང་སོར་ ༣,༥༣༥།༥༠ སྱིག་འགལ་ཆགས་པར་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་
༤་ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས།
༢༡༽ བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༢༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༥
༢༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།དངུལ་ཁང་འགུལ་མེད་ལུས་པ་(Saving A/ C # 7181)སྐོར།༡་༢་༩།སྨན་ཉོ་ཚོང་རྱིས་ཁུར་མ་
བྱས་པའྱི་སྐོར།༤་༢་༡།བཟོ་གཞྱིས་སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༢༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༣༌༡སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སྐོར།
༢༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་ནས་རྱིས་གསལ་ཡོང་བསད་སྐོར།༡་༢་༢།དངུལ་ཁང་འགུལ་མེད་
ལུས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་ལོ་མང་ནས་འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར།༣་༡།གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ངེས་
ཅན་བསྡུ་འབབ་ལུགས་མཐུན་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར།༣་༢་༡།ལོ་མང་སྔོན་གྱི་ཡོང་བསད་རྙྱིང་པའྱི་སྐོར།༣་༢་༢།ལོ་མང་སྔོན་གྱི་སྤྲོད་
བསད་རྙྱིང་པའྱི་སྐོར།༣་༣།རྱིས་ཞྱིབ་པས་ལམ་སྟོན་ལག་བསྟར་སྐོར།༤་༡་༢།མཉམ་སེལ།ཡོང ་བསད་སྐོར།༤་༢་༢།ད་ལྟའྱི་
གནས་སྟངས་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༢༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།དངུལ་ཁང་འགུལ་མེད་ལུས་པའྱི་སྐོར།།༣་༡།གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ངེས་ཅན་བསྡུ་འབབ་ལུགས་
མཐུན་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར།༣་༣།རྱིས་ཞྱིབ་པས་ལམ་སྟོན་ལག་བསྟར་སྐོར།༤་༢་༢།ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༢༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༦
༢༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་ནས་རྱིས་གསལ་ཡོང་བསད་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་གསལ་ལྟར་མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་ལོ་མང་ནས་འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་
འཕོས་རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་སོར་ ༤༦༣,༡༦༢།༡༢ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པས་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་
ངེས་གནང་དགོས།
༢༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢་༡། ལོ་མང་སྔོན་གྱི་ཡོང་བསད་རྙྱིང་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས ་སོར་ ༣,༥༠༠།༠༠ མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༢༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢་༢། ལོ་མང་སྔོན་གྱི་སྤྲོད་བསད་རྙྱིང་པའྱི་ཐད། འཕོས་སོར་ ༧༢༥,༤༩༡།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་
སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༢། མཉམ་འབེལ་ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་རྣམས་ཡོང་རེ་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
ཡོང་རེ་མེད་པ་རྣམས་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་མཚམས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ཡོང་རེ་
ཡོད་པ་རྣམས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༢༽ སོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ་བཟོ་གྲྭ་དང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༢༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༥
༢༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡་༠།ཨར་ལས་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།༣་༡་༢།བོགས་ལེན་པ་མཉམ་གཉྱིས་མོས་གན་
ཡྱིག་མ་བཞག་པའྱི་སྐོར།༤་༡་༢།བཟོ་གྲྭའྱི་ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢་༡།བཟོ་གྲྭའྱི་སྤྲོད་བསད་སྐོར།༥་༡།བརྒྱ་ཆ་༡༥ངེས་ཅན་གཙང་
ཁེའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།༥་༢།རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་བརྒྱ་ཆ་༤འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར།
༢༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་༡༠༤༌ཇ༌༡རྱིས་སྙན་༡༌༢༌༡གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་
༡་༡།བྱུང་འཛིན་རང་པ་ལས་ཨར་གོན ་འབྱིལ ་འཛིན་མྱིག ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་མེད ་པའྱི་སྐོར །མང་རྱིས ་སྙན་ཐོ་༡༠༤༌ཇ༌༢རྱིས ་སྙན་
༣༌༡༌༡ཨར་གོན་སྦྱིལ་འཛིན་མྱིག་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།མང་རྱིས་སྙན་ཐོ་༡༠༤༌ཇ༌༣རྱིས་སྙན་༤༌༡༌༡ཡོང་བསད་སྐོར།
༢༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡།བརྒྱ་ཆ་༡༥ངེས་ཅན་གཙང་ཁེ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༢༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡་༡།ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་ཡོང་བསད་སྐོར།༣་༡་༢།བཟོ་གྲྭའྱི་ཡོང་བསད་སྐོར།༣་༢་
༡།ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་སྐོར།༣་༢་༢།བཟོ་གྲྭའྱི་རྱིས་གསལ་སྤྲོད་དགོས་སྐོར།༤་༢།རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་བརྒྱ་ཆ་
༤འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར།
༢༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡་༡།ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་བརྒྱ་ཆ་
༤འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར།
༢༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༣
༢༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡་༢། བཟོ་གྲྭའྱི་ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།
༢༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢་༡། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་འཕོས་སོར་ ༣༣༥,༥༩༥།༨༠
གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢་༢། བཟོ་གྲྭའྱི་སྤྲོད་བསད་ཐད། འཕོས་སྤྲོད་བསད་སོར་ ༧༧༩,༩༩༦།༢༤ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༣༽ སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༢༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༩
༢༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ ་ི རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ལོའ ་ི རྱིས་སྙན་
༣་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༢༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༡་༡།འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་བ་གཅོག་འཐེན་གནང་བའྱི་སྐོར།༡་༡་༢།ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་
གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༡།སོབ་ཡོན་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ནས་ཞུ་ལེན་བྱ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར།༣་༣།ར་འཛིན་དང་འགལ་འཛོལ་
གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུ་སྤྲོད་གནང་བའྱི་སྐོར།
༢༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢།ཁ་པར་འགོ་གོན་འཕར་སོང་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༢༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
ས་སྙན་ཨང་།༣་༢།ཁ་པར་འགོ་གོན་འཕར་སོང་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
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༢༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
༢༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན།
༢༤༽ མན་ཌི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༢༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༦
༢༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཨར་རྒྱག་ཁྱིམས་མཐུན་ཆགས་མེད་པའྱི་སྐོར།༤་
༡།ཡོང་བསད་སྐོར།
༢༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༢༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་གཙང་བཟོ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༣་༢།སྤྲོད་བསད་
སྐོར།
༢༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༣
༢༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་གཙང་བཟོ་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད།ལོ་མང་སྔོན་ནས་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་
ཟྱིན་པའྱི་དངུལ་ལྷག་སོར་༡༦༨༦༢༡།༤༢ལོ་ལྟར་རྱིས་ཁའྱི་ནང་གསལ་བཞྱིན་འདུག་པ་དེ་མུར་མ་བཞག་པར་
དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་གནང་ཕོགས་དགོས་
ཞེས་སྐབས་སྔོན་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ལམ་སྟོན་སྔ་རེས་གནང་འདུག་ཀང་ད་དུང་ཡང་གོ་མེད་ཚོར་མེད་དུ་ལྷག་
འདུག་ན་ཉྱིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་སོར་ ༢༥༧།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།
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༢༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། འཕོས་སོར་ ༡༧༨,༨༡༨།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
གལ།
༢༥༽ སོན་ཌོ་བཀྲ་ཤིས་གིང་བཟོ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༢༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣
༢༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༢༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༢༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༢་༡།ནང་སྱིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་ཡོད་མེད་སྐོར།
༢༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༡
༢༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་མཚམས་གང་མགོགས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༦༽ སྒང་ཏོག་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༢༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣
༢༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
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རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ཡོད་བསད་སྐོར།༣་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།༤་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༢༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༢༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༢
༢༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་སོར་ ༡,༨༥༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། འཕོས་སོར་ ༡༩༥,༤༡༤།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།
༢༧༽ སྒང་ཏོག་བོད་ཀི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༢༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༡
༢༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།སོར་ཉྱིས་ཁྱི་བརལ་ཏེ་དངུལ་རང་ཞུས་སྤྲོད་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༣་༢།གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་
འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།༡་༢་
༤།རྱིས་ལོ་སོ་སོའ ་ི འགོ་གོན་རྱིས་ལོ་རང་བཀག་ནང་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡།གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་
བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༢།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།
༢༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣༌༢སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་།བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སྐོར།
༢༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༡་༡།གཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་སྐོར།༡་༡་༢།སྔོ ན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་ལ་
དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་སྐོར།༡་༡་༣།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།༡་༡་༤།རྱིས་ལོ་
སོ་སོའ ་ི འགོ་གོན་རྱིས་ལོ་རང་བཀག་ནང་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༡་༡་༥།སོར་༢༠,༠༠༠་༠༠བརལ་ཏེ་དངུལ་རང་ཞུས་སྤྲོད་
གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༣།འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།༥།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་སྐོར།
༢༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༦
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༡་༧།འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༧་༢།གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁལ་
ཁྱིམས་སྱིག་སྐོར།༣་༢།རྒྱ་གར་གསོག་དངུལ་ལས་ཁུངས(EPF OFFICE )ལ་ཉེས་ཆད་ཕོན་ཆེ་སྤྲད་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་
སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།༥་༢།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།
༢༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༡་༧།འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༧་༢།གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁལ་
ཁྱིམས་སྱིག་སྐོར།༣་༢།རྒྱ་གར་གསོག་དངུལ་ལས་ཁུངས(EPF OFFICE )ལ་ཉེས་ཆད་ཕོན་ཆེ་སྤྲད་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་
སྐོར།༥་༢།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།
༢༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༣
༢༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་
ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས།
༢༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡,༥༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་
པ་དང་། སྤྲོད་བསད་རྙྱིང་སོང་རྣམས་སྤྲོད་ཁུངས་མེད་ཚེ་འགན་ལྷན་ནས་ལུགས་མཐུན་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ ་
ཞུས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༨༽ ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང་མཉམ་འབྲྲེལ།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༢༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣༣
༢༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༥
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།སྔ་འདོན་དངུལ་འབབ་ཕྱིར་སོག་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།རྱིས་ཁ་འཐུས་ཚང་མེད་རེན་རྱིས་
ཞྱིབ་དུས་འགོར་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།ཚོང་ཁང་གྱི་ཟོག་ལྷག་གནས་སྟངས་སྐོར།༡་༢་༦།ཚོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་གནས་སྟངས་
སྐོར།༡་༢་༧།ཚོང་ཁང་གྱི་ཁེ་གོང་གནས་སྟངས་སྐོར།༡་༢་༩།དངུལ་རང་ཞྱིབ་བཤེར་དང་རྱིས ་པའྱི་འགན་འཁུར་སྐོར།༡་༢་
༡༠།བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གནམ་ཐོག་འགྲུལ་བསོད་བྱས་སྐོར།༡་༢་༡༡།ཡུལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༢།སྔོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ ་དང་འབེལ ་བའྱི་སོན ་གནད་སྐོར །༡་༢་༡༣།རྱིས ་ཁ་འཐུས་ཚང་མེད ་རེན ་རྱིས ་ཞྱིབ ་དུས་འགོར་བྱུང་སྐོར།༣་
༣།དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།༣་༤།སྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༥།རྱིས་ཁ་འཐུས་
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ཚང་མེད་རེན་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་འགོར་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་༦།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།
༢༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༌༢༌༢བུ་བཅོལ་ཁང་ཉམས་བཟོ་འཐུས་གཙང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༡༌༢༌༦ཚོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་གནས་
སྟངས་སྐོར།༣༌༧རྱིས་ཁ་ཀམ་པུའུ་ཊར་Tallyནང་འཇོག་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༢༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༢༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་ཁྱི མས་ཡྱིག་ལྟར་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་
བའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།ལས་བྱེད་ནས་རྱིས་ཆད་དང་ཡོང་བསད་ཁག་གྱི་སྐོར།༡་༢་༧།གཞུང་དངུལ་ལོག་ཉར་གྱིས་སེར་བདག་བྱས་
པའྱི་སྐོར།༡་༢་༨།ཚོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༡།༢༽༣༽སྱིལ་པོལ་ Basketball ཐང་ཐེར་གྱི་ཐོག་
ཁེབས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།༣་༢།སོར་༣༣༧༨༠་༠༠འབབ་ཀྱི་རུམ་གདན་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་སྐོར།༣་༤།༢༠༡༤་་་༡༥ལོའ ་ི ནང་
ལས་བྱེད་ནས་རྱིས་ཆད་དང་ཡོད་བསད་སྐོར།༣་༥།འགོ་གོན་ལ་བསྱི་ཚགས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༦།ཟོག་ལྷག་ཁག་ཅྱིག་གཙང་
བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༢༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༧།གཞུང་དངུལ་ལོག ་ཉར་གྱིས ་སེར ་བདག་བྱས་པའྱི་སྐོར །།༣་༡།༢༽༣༽སྱིལ ་པོལ ་

Basketball ཐང་ཐེར་གྱི་ཐོག་ཁེབས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།༣་༥།འགོ་གོན་ལ་བསྱི་ཚགས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༦།ཟོག་ལྷག་ཁག་
ཅྱིག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།
༢༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༨
༢༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་
བའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་བཟོ་བསད་སོར་ ༡,༠༥༡།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༨་ཇ་༢༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༢་༣། ལས་བྱེད ་ནས་རྱིས ་ཆད་དང་ཡོང ་བསད་ཁག་གྱི་ཐད། རྱིས ་གཙང་ཟྱིན ་འཕོས ་སོར ་
༦༡༦,༨༩༣།༥༦ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༨། ཚོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་ཐད། ཚོང་དཔོན་གཅུང་ཚེ་རྱིང་གྱི་རྱིས་ཆད་ཡོང་
བསད་སོར་ ༢༢,༨༢༣།༥༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༢༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོར་ ༣༣,༧༨༠།༠༠ འབབ་ཀྱི་རུམ་གདན་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་དངུལ་འབབ་རག་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརོན་གནང་སྟེ་གཞུང་གུན་མྱི་ཕོག་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ།
༢༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭའྱི་བཟོ་བཅོས་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་ཕྱིར་
སོག་མ་གནང་བ་དང་། རོགས་ཚོགས་ལ་རོགས་དངུལ་གྱི་བྱུང་སོང་རྱིས་ཤོག་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཏེ་ཕུལ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
མ་འོས་པའྱི་སོད་ཉེས་ལ་སོང་འགན་ལྷན་ནས་ཞྱིབ་གཅོད་ནན་འདོ ངས་ཀྱིས་ཇྱི་འགབ་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་སོན་
གནད་དེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་བཀོད་མངགས་ཚ་ནན་གཏོང་དགོས།
༢༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤།༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ ་ི ནང་ལས་བྱེད་ནས་རྱིས་ཆད་དང་ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་
སོར་ ༩༥,༡༡༨།༤༩ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༨་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་ཁག་འཚེམ ས་ལུས་མེད་པར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས ་རྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༨་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༥༡༣༨།༥༠ མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་།གཙང་ཁེ་འབབ་སོར་ ༡༧༦༦༦།༠༠ ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
རྙེད་སོན་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༩༽ བལ་ཡུལ་སོག་ར་གོ་སིག་བདྲེ་དོན་ཚོགས་པ།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༢༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༣༥
༢༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༡
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།ས་ཆ་མྱིང་སྒྱུར་དང་ཚོང་འབེལ་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་ཆེད་ལོག་དངུལ་སྤྲད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།ཟ་
བཅའ་ཚོང་ཁང་གྱི་ལག་ཡོད་དངུལ་རང་ཉར་ཚད་གཏན་འབེབ་དང་རྱིས་ཁ་ཉར་ཕོགས་སྐོར།༡་༢་༥།རས་ཕོགས་དང་སོབ་ཡོན་
བགོ་འགེམས་མ་དེབ་དང་ལག་དེབ་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༨།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༼སྙན་
ཨང་༡་༢་༨།༡་༢་༡༢།༣་༨།བཅས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་གནས་གསལ་འདུག་ན་འགྱིགས་པའྱི་ཁོངས་སུ་བཏང་ཡོད་ཀང་།རྱིས་ཞྱིབ་
རེས་མའྱི་སྐབས་དངོས་བདེན་དེ་ལྟར་ཆགས་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་གལ་དང་།མེད་ཚེ་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་པས།དེ་དོན་ལ་གཞྱིགས་
པའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།༽ ༡་༢་༨།ཚོགས་མྱིའྱི་རས་ཕོག ས་དང་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་སྐོར།༡་༢་༡༠།ཐུག་པའྱི་ ལས་གཞྱི་

སྐོར།༡་༢་༡༡།དངུལ་ཁང་དང་དངུལ་ལྷག་འགུལ་མེད་ལུས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༢།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་
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གོན་སྐོར།༣་༣།ལོ་མང་སྔོན་གྱི་དངུལ་བུན་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༦།ཐུག་བཟོ་སེ་ཚན་གྱི་ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་གངས་
བཤེར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༨།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།
༢༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡༌༢༌༤ཟ་བཅའ་ཚོང་ཁང་གྱི་ཟོག་འབེལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡༌༢༌༦གཏའ་འཇོག་སོར་བྱུང་
འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར།༣༌༥དངུལ་ཁང་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།
༢༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ས་ཆ་མྱིང་བསྒྱུར་དང་ཚོང་འབེལ་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་ཆེད་ལོག་བརྔན་སྤྲད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༣། གཏའ་འཇོག་སོར་ ༤༨༠༠༠།༠༠ ལ་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་
སྐོར།
༢༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༧
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།གོ་སྱིག་ཁབ་ཁོངས་རྡོར་གྱིང་མགོན་
ཁང་རྱིས་ཁུར་སྐོར།༡་༢་༦།ཚོགས་མྱིའྱི་རན་ཕོགས་དང་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་སྐོར།༡་༢་༧།ཐུག་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།༡་༢་
༨།དངུལ་ཁང་དངུལ་ལྷག་འགུལ་མེད་ལུས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༩།སྔོན་རྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།༡་༢་
༡༠།སོག་ར་ Carpet Section སེ་ཚན་འབེལ་བའྱི་ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་དང་ཡོང་བསད་སྐོར།༡་༢་༡༡།ཚོང་ཁང་ཨང་གངས་

C:3 ཡྱི་ཁང་ག་དང་གོག་རྱིན་སོར་༣༡༣༢༦༨་༠༠བསྡུ་བཞེས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༢།ཨ་སྤུར་གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་ཡོང་
བསད་སྤྲོད་བསད་རྙྱིང་གས་སྐོར།༡་༢་༡༣།ཐུག་བཟོ་སེ་ཚན་གྱི་ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་གངས་བཤེར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༡་༢་
༡༤།རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་ཐོག ་བརྒྱ་ཆ༡འབབ་སོར་༡༥༧༦༥༦༢་༠༠གཙང་འབུལ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༡༥།སྔོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།༣་༡་༡།མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་ག་སོར་ ༨༢༤༥༩་༢༠ རྱིས་འཁུར་ཞུ་བསད་སྐོར། ༣་
༡་༢། མགོན་ཁང་གྱི་གོག་རྱིན་བྱུང་སོང་སྐོར། ༣་༡་༣། གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡་
༠། ཡོད་བསད་སྐོར། ༤་༢་༠། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༢༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༨
རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༦།ཚོག ས་མྱིའྱི་རན་ཕོགས་དང་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་སྐོར།༡་༢་༧།ཐུག་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
སྐོར།༡་༢་༨།དངུལ་ཁང་དངུལ་ལྷག་འགུལ་མེད་ལུས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༩།སྔོན་རྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་
སྐོར།༡་༢་༡༢།ཨ་སྤུར་གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་ཡོང་བསད་སྤྲོད་བསད་རྙྱིང་གས་སྐོར།༡་༢་༡༣།ཐུག་བཟོ་སེ་ཚན་གྱི་ལོ་མཇུག་ཟོག་
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ལྷག་གངས་བཤེར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༡།མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་ག་སོར་ ༨༢,༤༥༩་༢༠ རྱིས་འཁུར་ཞུ་བསད་སྐོར། ༣་༡་༢།
མགོན་ཁང་གྱི་གོག་རྱིན་བྱུང་སོང་སྐོར།
༢༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡༠
༢༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། བཀྲ་ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་ཏ་ར་ནས་ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་སོར་ ༡༧༡,༦༣༦།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་
ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། གོ་སྱིག་ཁབ་ཁོངས་རྡོར་གྱིང་མགོན་ཁང་རྱིས་འཁུར་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ཆེད་འཛུགས་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཙང་བཟོ་བྱེད་མུས་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་ཇ་དེ་མར་ལྗག་ཀློག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། རྱིས་སྔོན་ ༢་༢༤ ཞེས་པའྱི་ཚག་དེ་ཁོན་

ནས་ཀློག་གནང་གྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་དང་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་ཞེས་གསུང་དུས། རེས་མ་དེབ་ཐེར་གྱི་
ནང་ལའང་རེས་མ་ཚག་དེ་ཁོན་ནས་མེད་དུས། མར་དག་ཐེར་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཚག་དེ་ད་གྱིན་ནས་ཀློག་མ་དགོས་པ་གནང་རོགས་ཞེས་གསུངས་སོང་བསམ་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་དེབ་
འདྱི་ག་རང་ཕར་ཁུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་

ནས་ཀློག་བདེ་ན་ཀློག་རོགས་གནང། ཀློག་མ་བདེ་ནའང་ཕལ་ཆེར་འགྱིག་གྱི་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་གསུང་
རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚག་འདྱི་ཀློག་བདེ་དང་མ་བདེ་གང་བདེ་བྱེད་ནས་བཀླག་ཆོག་པར་གྱིས། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། སྔོན་འཕོ་ལས་མུ་འགོད་བྱ་རྒྱུ།
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༢༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠། སོག་ར་ Carpet Section སེ་ཚན་འབེལ་བའྱི་ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་དང་ཡོང་བསད་ཐད།
མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༡། ཚོང་ཁང་ཨང་གངས་ C.3 ཡྱི་ཁང་ག་དང་གོག་རྱིན་སོར་ ༣༡༣,༢༦༨།༠༠ བསྡུ་བཞེས་མ་
ཐུབ་པའྱི་ཐད། ལོ་མང་སོང་བའྱི་ཡོང་བསད་འདྱི་བཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་འགན་ལྷན་དང་འཛིན་སོང་
ནས་སྱི་གུན་དུ་མྱི་འགོ་བར་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ།
༢༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༤། རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་ཐོག་བརྒྱ་ཆ ༡ འབབ་སོར་ ༡,༥༧༦,༥༦༢།༠༠ གཙང་འབུལ་
དགོས་པའྱི་ཐད། བལ་སོར་ ༨༠༧,༥༡༥།༠༠ བལ་དོན་བརྒྱུད་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༩་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡༥། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། རྱིས་ལོ་རྱིམ་པའྱི་ནང་བཀའ་འཁོལ་
ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་གཏོང་བའྱི་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་ཡྱིན་པ་དང་འགན་ལྷན་ནས་ཀང་ཐག་གཅོད་གང་
ཡང་གནང་ལམ་བྱུང་མྱི་འདུག་ན། འགན་ལྷན་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཐག་གཅོད་ཇྱི་
འོས་ངེས་པར་གནང་ཕོགས་དགོས།
༢༩་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡་༣། གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་སྔ་རེས་ཀྱི་ལམ་
སྟོན་རྱིམ་པར་དོ་ཁུར་འགན་ལེན་གང་ཡང་མེད་པར་དེ་མུར་ལྷག་འདུག་ན། སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་མྱི་བྱེད་པར་མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།
༢༩་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་ཁག་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ནན་འདོངས་ཀྱིས་རྱིས་ལོ་རེས་མར་
གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞྱི་བའྱི་སྙན་ཐོར་གསལ་བ་བཞྱིན་སྱི་རྒྱུ་སེར་ཟས་བྱེད ་མཁན་དུ་ངོས་འཛིན་གྱིས་གཞུང་
འབེལ་གསར་ཤོག་ཐོག་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་སེལ་དགོས།
༢༩་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ།
༢༩་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོརབརྒྱ་ཆ ༡ འབབ་ཐད། མང་རྱིས་སྐབས་བཞྱི་བའྱི་སྙན་ཐོར་གསལ་བ་
བཞྱིན་འབུལ་འབབ་དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་
དོན་ཡྱིན་པས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།
༣༠༽ བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤིས་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
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༣༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༨
༣༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རོགས་དངུལ་དམྱིགས་སོ་ལྟར་བེད་སོད་མ་བྱས་སྐོར། ༣་༢། ཟོག་བཤེར་མ་གནང་རེན་པས་
ཟོག་ཆད་ཐོན་སྐོར། ༣་༣། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཕྱི་དངུལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།
༣༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༢
༣༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་སོར་ ༣༩༡,༦༧༨།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།
༣༠་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༡༢༠༩༨།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༡༽ སིར་བོད་ཚོགས་ཚོགས་པ། རིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥
༣༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༡
༣༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༧
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡་༠།གོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཚོ་སྣོན་བགོས་འགེམས་དང་ཁུངས་ལྡན་མྱིང་རགས་འགོད་
གནང་མེད་སྐོར།༣་༢་༠།སྣུམ་འཁོར་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༣་༣་༠།ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བྱུང་མེད་
པའྱི་སྐོར།༣་༤་༠།གུང་གསེང་དངུལ་སྒྱུར་འཕར་སོང་བསྡུ་བཞེས་དགོས་སྐོར།༤་༡་༠།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢་༠།སྤྲོད་བསད་
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སྐོར །༦་༡་༠།བསྡུ་དངུལ ་འབུལ ་འབབ།གཙང་ཁེའ ྱི་བརྒྱ ་ཆ།རོག ས ་དངུ ལ་བྱུ ང་ཐོག ་འཛིན ་ས ོང ་བརྒྱ ་ཆའྱི་སྐོར །
༣༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། རྱིས་སྙན་༣༌༥༌༠སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་སྐོར། རྱིས་སྙན་༣༌༦༌༠རོགས་དངུལ་བེད་
སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།
༣༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༢། སྱིག་གཞྱི་ཕག་བསྟར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣་༡། ཐོབ་གསེང་དངུལ་འབབ་ཕྱིར་སོག་
དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣་༢། ཐོབ་གསེར་དངུལ་བསྒྱུར་སྤྲོད་དགོས་སྐོར། ༥་༡། ཐུག་བཟོ་སེ་ཚན་གྱི་གཙང་ཁེའྱི་ཐོག་ངེས་ཅན་
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༣༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༧
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།སྣུམ་འཁོར་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༡་༢་༣།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་
དང་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༡།དུས་བཀག་
སེད་བཅོལ་ཀྱི་དངུལ་འབབ་དང་སེད་འབབ་སོར་༣༥༦༦༥༠་༠༠མང་བ་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར།༣་༢་༡།བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་
ནང་ཁ་སྣོན་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༤།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་དང་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་
པའྱིེ་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་འཕོས་༡༠༩༤༥༤་༥༣སྐོར།
༣༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།སྣུམ་འཁོར་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༡་༢་༣།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་
དང་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།རོགས་དངུལ་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༢་༡།བང་དོར་
སྱིག་གཞྱི་ནང་ཁ་སྣོན་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༤།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་དང་སྔོན་རྱིས་སྱི ག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་
དགོས་པའྱིེ་སྐོར།
༣༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༣
༣༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་དངུལ་འབབ་དང་སེད་འབབ་སོར་ ༣༥༦,༦༥༠།༠༠ མང་བ་རྱིས་
འཁུར་ཞུས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་དུ་འདྱི་རད་ཀྱིས ་གང་མགོག ས་རྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས།
༣༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་ལྷག་སོར་ ༣༩,༧༥༦།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།
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༣༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥།༠༣།༣༡ ཉྱིན་རྱིས་ཁག་གསུམ་ནང་སྤྲོད་བསད་ཁོན་བསོམས་
སོར་ ༡༦༡,༩༢༠།༠༠ གསལ་བ་རྣམས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོས།
༣༢༽ ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གིང་ལག་ཤྲེས་བཟོ་གྲྭ
རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༦
༣༢་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༩
༣༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༢་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༢་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༡། ཁང་ག་སོར་ ༢,༨༨༠།༠༠ བསྡུ་བཞེས་འཚེམས་ལུས་སོང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢་༢། རྱིས་ལོ་རང་
བཀག་ནང་ཁང་ག་རྱིས་ཁུར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྐོར། ༣་༥། འགན་ལྷན་གྱི་མཁེན་རོགས་མེད་
པའྱི་ཐོག་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༦། གནང་སེས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།
༣༢་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡༼རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༡༤༽བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་མྱིའྱི་ཕོགས་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་ཆད་སྐོར།༡་༢་
༡།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་གྱི་མ་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡།༼རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༦༽བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་མྱིའྱི་ལས་གའྱི་བརྒྱ་
ཆ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༣།རུམ་གདན་སྔ་འདོན་གྱི་ ཐོ་གཞུང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༧།འཚེམས་ལས་སེ་
ཚན་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སོན་སྐོར།༣་༨།དར་ལྕོག་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་ལོ་མང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར།༣་༩།མགོན་
ཁང་གྱི་ངོ་བོར་འགོ་འཛུགས་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༡༠།གཞྱིས་མྱིའྱི་སོད་གནས་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣་༡༡།ཚོང་ཤག་ནས་
སྦྱིལ ་འཛིན ་རྫུན་མ་ལེན ་སོལ ་ཡོད ་པའྱི་སྐོར །༤་༡།ཡོང ་བསད་སྐོར །༤་༢།སྤྲོད ་བསད་སྐོར །༥།༥་༢)བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།༥་༣།རོགས་དངུལ་བྱུང་བ་ནས་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་
༡དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་སྐོར།
༣༢་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་གྱི་མ་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༣།རུམ་གདན་སྔ་འདོན་གྱི་ཐོ་
གཞུང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༧།འཚེམས་ལས་སེ་ཚན་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སོན་སྐོར།༣་༡༡།ཚོང་ཤག་ནས་སྦྱིལ་འཛིན་རྫུན་མ་
ལེན་སོལ་ཡོད་པའྱི་སྐོར།
༣༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༡༠
༣༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སེད་ཁལ་སོར་ ༣,༢༢༢།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱིས་
སྣང་མེད་འཐུས་ཤོར་བྱུང་དབང་གྱིས་གོང་གུན་ཕོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་འབེལ་ཡོད་ནས་གུན་གསབ་བསྡུ་བཞེས་
དགོས་རྒྱུ།
༣༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ༼རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༦༽བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་མྱིའྱི་ལས་གའྱི་བརྒྱ་ཆ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཅོག་ཆ་མ་
གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས ་ཞྱིབ ་ལམ་སྟོན ་བཞྱིན་འབེལ ་ཡོད་རྱིས ་པ་དང་འགན་འཛིན་བཅས་ནས་འགན་ཁུར་རྐང་
བཞེས་ཀྱིས་དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
༣༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༨། དར་ལྕོག་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་ལོ་མང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༩། མགོན་ཁང་གྱི་ངོ་བོར་འགོ་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་འབེལ་ཡོད་
དཔོན་ཁག་ལ་སྙན་སྐུལ་གྱིས་མྱིང་བསྒྱུར་ཡོང་ཐབས་གནང་གལ།
༣༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༠། གཞྱིས་མྱིའྱི་སོད་གནས་གཉྱིས་དང་འབེ་བའྱི་སྐོར། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་
བདག་དབང་ཐོབ་ཐབས་གནང་གལ།
༣༢་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༢་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་འཕོས་ལྷག་སོར་ ༡༩༧,༥༩༧།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༢་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད།
༢༠༡༦།༠༣།༣༡ ཉྱིན ་དེ་སྔའྱི་གཙང་ཁེའ ྱི་ཐོག ་ངེས ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འབུལ་བསད་སོར ་
༡༧༥,༣༣༩།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།
༣༢་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ །༥་༢། ༼རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༤༽ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་
ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འཕོས་སོར་ ༢༡,༠༨༠།༣༧ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

134

༣༢་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༣། རོགས་དངུལ་བྱུང་བ་ནས་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས ་པའྱི་ཐད།
དཔལ་ལས་སུ་འབེལ་ལམ་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༣༽ ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༥
༣༣་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༡༢
༣༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༣།ངོས་སོར་དང་རྒྱབ་གཉེར་དོད་བསྡུ་ལེན་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༢།ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དང་
འབེལ་བའྱི་སྐོར།༣་༣།༡༽ཚལ་ཞྱིང་འདེབས་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་རོགས་དངུལ་སོར་༤༨༤༤༢།༠༠དང་།༥༽མྱིག་གཤག་
བཅོས་ཀྱི་སོར་༤༨༡༤༨།༠༠སྐོར།
༣༣་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༌༢༌༡རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་འཕོས་ལྷག་སྐོར། ༡༌༢༌༢བུ་ལོན་གཡར་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་
དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡༌༢༌༥དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་འབབ་ཁལ་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་སྐོར།
༣༣་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། འབབ་ཁལ་ TDS གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།
༣༣་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།༤་༡་༠།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢་༠།སྤྲོད་
བསད་སྐོར།
༣༣་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་ཐད།
༣༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༢
༣༣་ཇ་༡༽ རྱིས ་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོད་བསད་ཐད། འཕོས ་སོར ་ ༤,༨༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས ་རྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས།
༣༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠། སྤྲོད་བསད་ཐད། འཕོས་སོར་༨༦,༩༥༦།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།
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༣༤༽ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༣༤་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༢
༣༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༩
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར།རྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥ལ་རྱིས་སྙན་༡་༡་༢།དང་རྱིས་ལོ་
༢༠༡༢་་་༌༡༣ལ་རྱིས ་སྙན་༣་༡།ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཀྱི་ ཆོག ་མཆན་མེད་ཀང་ཞུ་ལེན་གནང་བའྱི་སྐོར།རྱིས་ལོ་
༢༠༡༤་་་༡༥ལ་རྱིས་སྙན་༡་༡་༢།དང་རྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༌༡༣ལ་རྱིས་སྙན་༣་༢།རྒྱ་གར་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་མྱིན་
སྐོར།རྱིས ་ལོ་༢༠༡༤་་་༡༥ལ་རྱིས ་སྙན་༡་༡་༢།དང་རྱིས ་ལོ་༢༠༡༢་་་༌༡༣ལ་རྱིས་སྙན་༣་༣།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་རང་
ཚོགས་སུ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༣།ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གསུམ་གྱི་རྱིས་ཁ་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱིས་ཟུར་ཉར་དགོས་སྐོར།༡་༢་༥།སྔོན་
རྱིས ་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར །༦་༢་༡།གཞུང་འབབ་གསོག་དངུལ་རྱིས ་ཁུར་གནང་རྒྱུ་འཚེམས་ལུས་སུ་གྱུར་
སྐོར།༡་༢་༤།ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།༨་༡།གཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་དགོས་སྐོར།
༣༤་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༩༌༢ སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༤་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༤་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།གན་ཡྱིག་ལྟར་དངུལ་བསྡུ་ལེན་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར།༣་༡།།ལམ་སྟོན་བཀོད་འདོམས་གནང་
ཡོད་མེད་སྐོར།༣་༢།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།ནང་གསེས་༣་༣་༡།སེད་ཁལ་ (TDS on Bank

Interest )ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༣་༢།རྱིས་སྙན་སེད་ཁལ་འགེངས་ཤོག་༡༦ཀ་དང་རྱིས་ཁ་ནང་གསལ་
སེད་ཁལ་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར།༨་༢་༡།སེད་ཁལ་ (TDS on Bank Interest) སྐོར།༨་༢་༢།རྱིས་སྙན་སེད་ཁལ་འགེངས་
ཤོག་༡༦ཀ་དང་རྱིས་ཁ་ནང་གསལ་སེད་ཁལ་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།རྱིས་སྙན་
༩་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༩་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།༨་༡།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།
༣༤་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།།ལམ་སྟོན་བཀོད་འདོམས་གནང་ཡོད་མེད་སྐོར།༣་༢།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་
པའྱི་སྐོར།༨་༡།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།
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༣༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༩
༣༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་

Praveen Thakur ནས་ཡོང་བསད་འཕོས་སོར ༢༧༢,༠༠༠།༠༠ ཉྱིན་

འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སོང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༤་ཇ་༢༽ རྱིས ་སྙན་ ༣་༣། ནང་གསེས ་ ༣་༣་༡། སེད་ཁལ་ (TDS on Bank Interest) ཡོང་བསད་རྱིས ་གཙང་
དགོས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣་༢། རྱིས་སྙན་སེད་ཁལ་འགེངས་ཤོག་ ༡༦ ཀ དང་རྱིས་ཁ་ནང་གསལ་སེད་ཁལ་མཐུན་གྱི་མེད་
པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།
༣༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༨་༢་༡། སེད་ཁལ་ (TDS on Bank Interest) ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༨་༢་༢། རྱིས་སྙན་སེད་ཁལ་འགེངས་ཤོག་ ༡༦ ཀ དང་རྱིས་ཁ་ནང་གསལ་སེད་ཁལ་མཐུན་གྱི་མེད་
པའྱི་ཐད། དོགས་ལན་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༤་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༤་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་་༩་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༤་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༩་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་འཕོས ་ལྷག་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས ་གཙང་བཟོ ་
དགོས།
༣༥༽ བསྟན་འཛིན་སྒང་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲྲེལ།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༣༥་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༤
༣༥་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༥་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༥་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
137

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡། ཚོང་བཅོལ་སྐོར། ༣་༢། ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་སྐོར། ༣་༦། འགན་
ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་བེད་མེད་ཀྱི་ཟོག་ལྷག་རྱིས་བསུབ་བཏང་སྐོར།
༣༥་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༢༠
རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།ཀུ་ཤུ འྱི་གནས་སྟངས་བསར་ཞྱིབ ་སྐོར །༡་༢་༣།གོས ་ཆོད ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར །༡་༢་
༤།དངུལ་ཁང་རྱིས་བེད་མེད་ལུས་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།རུམ་གདན་སོར་༡༤༢༦༠་༠༠ཚོང་བཅོལ་སྐོར།༡་༢་༧།སྔོན་རྱིས་བཀའ་
འཁོལ ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ ་གོན་སྐོར།༡་༢་༨།ཡོང ་བསད་བུན་ནག་དང་ངེས ་བརན་མེད་པ་སོར ་
༦༩༤༣༨་སྐོར།༡་༢་༩།དེ་གའྱི་ལས་ཟུར་ནས་ཡོང་བསད་སོར་༦༠༠༧་༠༠སྐོར།༡་༢་༡༠།ཀུན་བཟང་བསྟན་དར་ནས་ཡོང་བསད་
སོར་༥༡༢༨༡་༠༠སྐོར།༣་༡།གུང་སེང་ཐོབ་ཐང་ལས་བརལ་ཏེ་ཞུས་སྤྲོད་བྱས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།མཐའ་མའྱི་རྱིས་ཁ་ལུགས་མཐུན་
བཟོ་འདོན་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༤།དངུལ་རང་གངས་བཤེར་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༥།དེ་ག་རྱིན་འོས་ཚོང་ཁང་དང་འབེལ་
སོར་༡༤༨༣༠་༠༠གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར།༣་༧།ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༨།ཞལ་
ལག་འགོ་གོན ་སོར ་༡༨༩༨༠་༠༠ཁོང ས་ནས་སོར ་༥༠༤༠་༠༠་ལ་སྦྱིལ ་འཛིན ་མེད ་པའྱི་སྐོར །༣་༩།རྙྱིང ་སོང ་བུ་ལོན ་སོར ་
༢༩༦༦༧༥་༠༠གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༡༠།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་
བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།༥་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།༥་༢།གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་
སྐོར།
༣༥་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢།ཀུ་ཤུའྱི་གནས་སྟངས་བསར་ཞྱིབ་སྐོར།༡་༢་༨།ཡོང་བསད་བུན་ནག་དང་ངེས་བརན་མེད་པ་སོར་
༦༩༤༣༨་སྐོར།༡་༢་༡༠།ཀུན་བཟང་བསྟན་དར་ནས་ཡོང་བསད་སོར་༥༡༢༨༡་༠༠སྐོར།༣་༤།དངུལ་རང་གངས་བཤེར་གནང་
སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༨།ཞལ་ལག་འགོ་གོན་སོར་༡༨༩༨༠་༠༠ཁོངས་ནས་སོར་༥༠༤༠་༠༠་ལ་སྦྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར།
༣༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༡༦
༣༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༣། གོས་ཆོད་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༤། དངུལ་ཁང་རྱིས་བེད་མེད་ལུས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། མུ་མཐུད་འབེལ་ལམ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༥་ཇ་༤༽ ༡་༢་༦། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད།།དཔལ་འབྱོར་ཐད་ཀྱི་འགལ་ཚབ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་འགན་
ལྷན་ནས་ཐུགས་སྣང་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་གནང་ཕོགས་ཅྱིག་དགོས་རྒྱུ།
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༣༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༧། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། དཔལ་འབྱོར་
ཐད་ཀྱི་འགལ་ཚབ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ནས་ཐུགས་སྣང་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་གནང་ཕོགས་
ཅྱིག་དགོས་རྒྱུ།
༣༥་ཇ་༦༽ རྱིས ་སྙན་ ༡་༢་༩། ལས་ཟུར་ནས་ཡོང་བསད་སོར ་ཐད། ལས་ཟུར་ཚུལ་ཁྱིམ ས་རྡོ་རེ་ཡྱི་ཡོང་བསད་སོར ་
༤,༣༨༠།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༥་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། གུང་སེང་ཐོབ་ཐང་ལས་བརལ་ཏེ་ཞུས་སྤྲོད་བྱས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས ་གང་
མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༥་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། མཐའ་མའྱི་རྱིས་ཁ་ལུགས་མཐུན་བཟོ་འདོན་མེད་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས
༣༥་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། སོར་ ༡༤,༨༣༠།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
སྱི་པར་གོང་གུན་མྱི་འགོ་བའྱི་ཐད་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ།
༣༥་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༧། ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་ཐད།འབུལ་འབབ་གཅོག་འཐེན་
གྱིས་ས་གནས་རང་ཚོགས་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
༣༥་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༩། རྙྱིང་སོང་བུ་ལོན་སོར་ ༢༩༦,༦༧༥།༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་
ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༦,༢༢༡།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༥་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༠། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། སྱིག་དོན་
བཞྱིན་ཕག་བསྟར་གནང་གལ།
༣༥་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༥་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༥་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འབུལ་བསད་སོར་་༢,༨༥༥་༥༠ རང་
ཚོགས་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་གང་མགོགས་རྱིས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
༣༥་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ ༥་༢། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་འབབ་ཐད། འབུལ་བསད་སོར་ ༢༢༢,༧༧༦།༠༠ རང་
ཚོགས་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་གང་མགོགས་རྱིས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
༣༦༽ ལྡི་ལི་ཕིར་ཚོང་ཁང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༥
༣༦་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༥
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༣༦་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༦་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༦་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡། གཏན་འབེབས་ཚད་གཞྱི་ལས་བརལ་ཏེ་དངུལ་ཞུས་སྤྲོད་སྐོར། ༣་༦། ཕྱི་ཚོང་ཁལ་འབབ་ཉྱིས་
ཟློས་ཡོང་བསད་རྱིས་ཁུར་ཞུས་སྐོར། ༣་༨། གཞུང་གོན་ཐོག་ནས་རྒྱས་སྤྲོས་བྱས་སྐོར། ༣་༡༠། འཚེམས་བཟོ་འཕྱིན་ལས་
ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༡༡། ལས་བྱེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༢། རྱིས་གསལ་མེད་པའྱི་ཚོང་ཁལ་
སྐོར། ༣་༡༣། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་སོལ་མེད་སྐོར། ༣་༡༤། ཚོང་ཟོག་གྱི་སྤུས་ཚད་མ་ལྡན་པའྱི་དབང་གྱིས་
སེ་ཚན་ལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༦། བྱ་དགའ་རག་ཐོབ་ཆེད་སྐོར། ༣་༡༨། ཚོང་འབབ་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་འགོ་གཞན་ནང་
རྱིས་ཁུར་གནང་སྐོར།
༣༦་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ཚོང་ཁལ་ཡོང་བསད་སྐོར།༡་༢་༢།ཕྱི་ཚོང་ཁལ་འབབ་ཕྱིར་སོག་ཡོང་བསད་སྐོར།༡་༢་༣།སྱི་
མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།སྣུམ་གོན་གྱི་འབྱིལ་འཛིན་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་
སྐོར།༡་༢་༥།འཛིན་ཆས་བཟོ་བཅོས ་ལ་རྒྱབ་རེན་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༢།སྱིག་འགལ་གྱིས་སོར་༢༠༡༩་༠༠འགོ་གོན་
བཏང་བ་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༣།ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་
༤།གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་སྔ་འདོན་སོར་༡༡༧༦༠༠་༠༠གཡར་བའྱི་སྐོར།༣་༧།སེར་དོན་ཆེད་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་
ཁལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།༣་༩།བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་ངོ་སོང་སྐོར།༣་༡༥།༢༠༡༢་་་༡༣ལོའ ་ི སོང་ཁ་ཁག་ཅྱིག་གར་སོང་
ཆ་མེད་ཀྱིས་མྱིག་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡༧།ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་བོད་ཀྱི་ཟ་ཁང་གྱི་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།
༣༦་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༨
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༣།སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།༡་༢་༤།སྣུམ་
གོན་གྱི་འབྱིལ་འཛིན་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༥།འཛིན་ཆས་བཟོ་བཅོས་ལ་རྒྱབ་རེན་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༢།སྱིག་
འགལ་གྱིས་སོར་༢༠༡༩་༠༠འགོ་གོན་བཏང་བ་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༣་༤།གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་སྔ་འདོན་
སོར་༡༡༧༦༠༠་༠༠གཡར་བའྱི་སྐོར།༣་༧།སེར་དོན་ཆེད་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་
༩། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་ངོ་སོང་སྐོར། ༣་༡༥། སོང་ཁ་ཁག་ཅྱིག་གར་སོར་ཆེད་སྐོར།
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༣༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༧
༣༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ཚོང་ཁལ་ཡོང་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རེས་ལུགས་
མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། ཕྱི་ཚོང་ཁལ་འབབ་ཕྱིར་སོག་ཡོང་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁོལ་
ཐོབ་རེས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༣། ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་ཐད། འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཚེ་རྱིང་
དབང་ཕྱུག་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་གང་མགོགས་བཟོ་དགོས།
༣༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༥། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་ཐད། རྱིས་གསལ་
ལྟར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཕོགས་དེ་དག་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་
བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་། བཀའ་འཁོལ་བརལ་རྱིགས་ཀྱི་བྱུང་སོང་ཐད་ཇྱི་འགབ་ཐག་གཅོད་ངེས་པར་དུ་དགོས་
རྒྱུ།
༣༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡༧། ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་བོད་ཀྱི་ཟ་ཁང་གྱི་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་ཐད། ཟོག་གཉེར་བ་བསྟན་
འཛིན་དབྱངས་སྱིད་ནས་རྱིས ་གཙང་ཟྱིན ་འཕོས ་སོར ་ ༣༠༨།༡༥ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད ་ཀྱིས ་གཙང་མ་བཟོ་
དགོས།
༣༦་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༦་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢་༠ སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༧༽ ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༣༧་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༧
༣༧་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༣།ཆུ་རགས་རྱིག་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།༤་
༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༧་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༧་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འབབ་ཁལ་སོར་ ༥,༠༩༢།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།
༣༧་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༡
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༧་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༢
༣༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། ར་འཛིན་དང་འགལ་འཛོལ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་འཐོལ་སོང་བའྱི་ཐད། འཕར་སོང་སོར་
༤༦༠།༠༠ འབེལ ་ཡོད ་ནས་གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས ་ཀྱིས ་ནང་སྱིད ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིར ་སོག ་དགོས ་རྒྱུ་དང་།
༢༠༡༥།༤།༡ ར་འཛིན་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་གསོལ་ཕོགས་རྒྱགས་སྤྲོད་དགོས།
༣༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༣,༠༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༨༽ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༣༨་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༨
༣༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡།ཀ༽ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་འཐུས་གཙང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༡།ཁ༽ལས་གཞྱིའྱི་སྔ་
འདོན ་ལྷག་བསད་དུས་ཐོག ་རྱིས ་གཙང་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར །༣་༢།ཀ༽སྟངས་འཛིན ་གན་ཡྱིག ་བཞག་མེད ་པའྱི་སྐོར །༣་
༢།ཁ༽ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆའྱི་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་༢།ག༽བོགས་ལེན་པ་ནས་ TDS གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་
སྐོར།༣་༢།ཀ༽རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༣།ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་

(FCRA,2010) དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།༣་༦།སྱིག་འགལ་ཐོག་ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་ཕྱིར་སོག་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༧།ཡོང་
འབབ་རྱིས་འཁུར་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར།༣་༡༠།ར་འཛིན་དང་འགལ་འཛོལ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་འཐོལ་སོང་བའྱི་སྐོར།༣་
༡༣།དངོས ་ཟོག་མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་ཟོག་དེབ་ནང་དེབ་བཀོད་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར།༣་༢།ང༽འགྱིག ་ཤྱིང་གསར་འདེབས་སྐོར།༣་
༩།ཆག་ཡང་ཐོག་སོབ་འཇུག་གནང་ཡང་སོབ་ཡོན་འབུལ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར།
༣༨་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༡༌༢༌༥སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣༌༤ཡོང་བསད་རྱིས་བསུབ་དང་དངུལ་ལྷག་ག་སྒྱུར་
འཐུས་གཙང་མེད་པའྱི་སྐོར།༣༌༥ཅེག་འཛིན་དང་ཌབ་འཛིན་གནང་ཕོགས་སྐོར།༣༌༨འཚོ་སྣོན་སྤྲོད་བསད་དང་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་
མཐུན་མྱིན་སྐོར།༣༌༡༡སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སྐོར།
༣༨་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཟླ་ཕོགས་ནས་རང་འབབ་གསོག་དངུལ་གཅོག་ཆ་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཕྱི་རྒྱལ་
རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་འཐུས་ཚང་གཅོག་འཐེན་གནང་
མེད་པའྱི་སྐོར།
༣༨་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༥།བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐོག་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཕྱིར་ཚོང་སྐོར།༣་༣།རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི
རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར།༣་༦།བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།༤་༡།ཡོང་བསད་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༣༨་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་རང་རེའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་
མྱིན་སྐོར། ༦་༡།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༣༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༥
༣༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༥། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐོག་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཕྱིར་ཚོང་ཐད། གང་མྱུར་ས་འཐུས་སུ་བཀའ་
འཁོལ་དགོངས་སྐོར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༦། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ནང་གསེས་ཀ་དང་ང་
གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་མགོགས་ས་འཐུས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༣༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༧། འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་ཐད། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་
འཛོལ་འཆོར་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རྱིགས་མུ་མཐུད་གནས་ཚེ་དཀའ་རྙོ ག་ཆེན་པོ་འཕད་ངེས་ལ་སོང་འཛིན་
སོང་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།
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༣༨་ཇ་༤༽ རྱིས ་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས ་སོར ་ ༧,༡༣༤།༠༣ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས ་རྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས།
༣༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། འཕོས་སོར་་ ༥༡༨,༥༡༤།༥༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།
༣༩༽ འབུམ་སྲེ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥
༣༩་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢
༣༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༩་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༩་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༡་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༩་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༩་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༠
རྱིས་སྙན་ཨང་།
༣༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༠
༣༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་
༤༠༽

བསྟན་འཛིན་སྒང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༤༠་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས།༢༤
༤༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༣
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རྱིས ་སྙན་ཨང་།༣་༢།ཁེ་ན་ཌར་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ཚུད་པའྱི་ནང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ས་ཁང་ཞྱིབ ་འཇུག་དགོས ་
སྐོར།༣་༦།རྱིས་ཟུར་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།༣་༧།རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་དབུས་
རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར།
༤༠་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༨
རྱིས ་སྙན་ཨང་།༡༌༢༌༥མྱི་མང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབབ་དང་འབེལ ་བའྱི་སྐོར།༡༌༢༌༦འཚོ་སྣོན ་ཉྱིས ་ཟློས ་སྤྲད་པའྱི་
སྐོར །༡༌༢༌༨གཏའ་འཇོག ་བྱུང་འཛིན་མེད ་པའྱི་སྐོར །༣༌༡གཞུང་དངུལ་རྱིས ་ཁའྱི་ནང་རྱིས ་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར །༣༌༣

Shergaon ལམ་ཆེན ་གུན་གས བ་བར་ཁད་སྐོར །༣༌༤ ཟུར་རྱིས ་ Local Tibetan Solidarity Committee
སྐོར།༣༌༨སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་སྐོར།༤༌༡ཡོང་བསད་སྐོར།
༤༠་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༥
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཀུ་ཤུ་ཤྱིང་སོང་གྱི་སྨན་དང་ལུད་སོར་འགོ་གོན་བསྡུ་བསད་སྐོར། ༡་༢་༡༠། རྱིས་པ་ནོར་བུ་
དབང་འདུས་ནས་སྔ་འདོན་ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༡། ཕོགས་བསོད་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། ཉལ་ཁང་གྱི་ཞལ་ལག་
གནས་སྟངས་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། སོབ་ཡོན་ཉྱིས་ཟློས་སྤྲོད་པའྱི་སྐོར།
༤༠་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༤
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༣།སོབ་ཡོན་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ནས་ཞུ་ལེན་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར།༣་༤།འབབ་ཁལ་སོར་
༡༠༡,༢༩༧་༠༠གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར།༣་༧།སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།༤་༢།སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༤༠་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༣།སོབ་ཡོན་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ནས་ཞུ་ལེན་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར།༣་༧།སྔོན་རྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ལས་བརལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།
༤༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག༦
༤༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༢། གུན་གསབ་སོར་ ༥,༩༦༦,༨༧༤།༠༠ ལས་བསོམས་ནང་གསལ་མེད་པའྱི་ཐད། འབེལ་ཡོད་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༧། ཁེ་ན་ཌར་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ཚུད་པའྱི་ནང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ས་ཁང་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་
པའྱི་ཐད། ཁེ་ན་ཌར་གཞྱིས་སོས་ནང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གཞྱིས་སོས་ཆ་རེན་དོན་ཚན་ ༧ ནང་གསལ་བཞྱིན་གཞྱིས་
སྐལ་ས་ཁང་གཉྱིས་ཀ་གོང་སེ་བརྒྱ་དཔོན་བརྒྱུད་ས་གནས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཀ་ཀོར་མེད་པར་ངེས་འབུལ་
དགོས་རྒྱུ།
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༤༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༢། སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་ཁུངས་སེལ་ལག་ཁེར་མྱིག་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༤། འབབ་ཁལ་སོར་ ༡༠༡,༢༩༧།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་བཞྱིན་རེས་མའྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་དན་རགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༧༤༣,༤༥༣།༧༠ ཡོད་ཁུངས་ནས་ཙག་ཙིག་ཡོང་བསད་
རྙྱིང་པ་སོར་ ༢༧,༧༣༦།༧༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༠་ཇ་༦༽ རྱིས ་སྙན་ ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། འཕོས ་སོར་ ༧༡,༧༩༡།༣༢ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས ་རྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས།
༤༡༽

བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁྲེལ་ཕུན་ཚོགས་གིང་བཟོ་གྲྭ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥

༤༡་ཀ༽ རིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༦
༤༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༦
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་རམ་སྐོར།༡་༢་༣།གཞུང་གྱི་སྦག་སྦག་ཨང་ ༣༤༣༢ ཅན་གྱི་སྐོར།༣་
༡།ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་མྱིག ་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༣་༢།ནད་དགོངས་ཞུ་ཕོག ས་ཐད་སྱིག ་གཞྱི་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༣་
༤།འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁོལ ་མེད་པར་འཛིན་སོང་ནས་ཐད་ཀར་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་སྐོར།༣་༦།སེད་ཆུང་ཐོག ་དུས་
བཀག་སེད་བཅོལ་བཞག་པའྱི་གོང་གུན་སྐོར།
༤༡་ག༽ གྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡༌༢༌༤ནད་དགོངས་ལྷག་འཕོས་དངུལ་སྒྱུར་བྱས་པ་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།༥༌༢འཛིན་སོང་
བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་འབབ་སྐོར།
༤༡་ང༽ རིས་སྙན་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།༢
རྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་བྱེད ་ཚོར ་

Reserve Fund བགོ་འགེམས་ཞུ་ཆོག་མྱིན་སྱིག་གཞྱིར་

གསལ་ཆ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། བལ་གཞུང་ཁལ་བསྡུའྱི་ལས་བྱེད་ལ་ལོག་རྔན་སྤྲད་སྐོར།
༤༡་ཅ༽ དོགས་འདི་སོང་བ་གྲངས།༣
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡།ལག་ཐོག་ཁ་པར་ལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་སྐོར།༡་༢་༣།སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དགོས་པའྱི་སྐོར།༥་
༡བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༤༡་ཆ༽ དོགས་འདིའི་ལན་འདྲེབས་ཀིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༢
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རྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྔོན ་རྱིས ་སྱིག ་གཞྱི་དགོས ་པའྱི་ཐད། ༥་༡བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་
ཆ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༤༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཁག ༤
༤༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ལག་ཐོག་ཁ་པར་ལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་པའྱི་ཐད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟུར་པ་འཆྱི་མེད་རྡོ་རེ་
མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་ཐད། སྔོན་རྱིས་སྱིག་
གཞྱི་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ་སྱིག་དོན་བཞྱིན་འགན་ལྷན་ནས་སྟངས་འཛིན་ནན་འདོངས་གནང་ཕོགས་དགོས།
༤༡་ཇ་༣༽ རྱིས ་སྙན་ ༤་༡་༠། ཡོང ་བསད་ཐད། ༢༠༡༥།༠༧།༡༦ ཉྱིན ་རྱིས ་གསལ་ཕྱི་ཁག་ནས་ཡོང ་བསད་ཁོན ་སོར ་
༢༢,༢༨༨,༩༥༦།༡༦ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིམ་པས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༤ ༡་ཇ ་༤ ༽ ར ྱིས ་སྙ ན་ ༤ ་༢་༠། སྤྲ ོད ་བ ས ད་ཐད། ༢༠༡༥ །༠༧ །༡༦ ཉྱིན ་ར ྱིས ་ག ས ལ ་སྤྲ ོད ་བ ས ད་ཁ ོན ་ས ོར ་
༡༢,༥༡༥,༩༤༦།༢༡ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་
ཡྱིན།
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