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དཀར་ཆག 
ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། (༡ ཕྱི་ཚསེ་ ༢༤ ཐུན་དང་པ།ོ)  ༡༌༌༌༢ 
༢ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༢༌༌༌༥ 

༣ བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་འདྲེམས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། ༥༌༌༌༧ 
༤ དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲ་ོགྲེང་

དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད། 
༧༌༌༌༡༦ 

༥ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། 

༡༧༌༌༌༢༥ 

༦ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། ༢༥༌༌༌༢༥ 
༧ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པའྱི་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་། (༢༧ ཕྱི་ཚསེ་ ༢༤ ཐུན་གཉྱིས་པ།) ༢༦༌༌༌༤༢ 
༨ སངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ་བཞྲེས་མཁན་སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། ༤༣༌༌༌༤༥ 

 
༩ 
 

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པའྱི་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་མུ་མཐུད། ( ༥༤ ཕྱི་ཚསེ་ ༢༤ ཐུན་
གསུམ་པ། ) ( ༨༢ ཕྱི་ཚསེ་ ༢༤ ཐུན་བཞྱི་པ། ) 

༤༥༌༌༌༩༥ 

༡༠ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྲེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ། 

༩༦༌༌༌༡༡༤ 

༡༡ བོད་མྱིའྱི་སྱི་འཛུགས་ཀྱི་ཤྲེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ི
ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་ཤོག་གྲངས་ ༥༨༧ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་
པའྱི་གྲུན་དནོ་སན་ཐ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། 

༡༡༥༌༌༌༡༢༤ 

༡༢ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། ༡༢༥༌༌༌༡༢༥ 
༡༣ མཚུངས་མྲེད་ཚགོས་དྲུང་མཆགོ་ནས་དགངོས་ཤགོ་ཁག་དང་། བདུན་རྲེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སན་

སནོ།( ༡༢༨ ཕྱི་ཚསེ་ ༢༦ ཐུན་དང་པ།ོ ) 
༡༢༥༌༌༌༡༢༨ 

༡༤ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༤ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། ༡༢༨༌༌༌༡༢༩ 
༡༥ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༤ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༡༢༩༌༌༌༡༣༡ 
༡༦ ཆྲེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཅྱིག་འསོ་འདྲེམས་ཀྱི་ལས་རྱིམ། ༡༣༡༌༌༌༡༣༤ 
༡༧ དཔལ་ལྡན་ཤྲེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་

གནང་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤྲེས་རྱིང་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་ལན་འདྲེབས། 
༡༣༤༌༌༌༡༥༠ 

༡༨ དཔལ་ལྡན་ཤྲེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགྲེང་
དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད་བཅས། 

༡༥༡༌༌༌༡༥༣ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་
པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་ལྔ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། དྱི་བ་
དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་གསུམ་པ། དྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལགས། 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས། 
དྱི་ཤགོ 

དྱི་བ་ཨང་ ༣ 
གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༢ པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ནས་ ༢༩ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་
ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
༡ སུད་སྱི་ཁུལ་དུ་གནས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་གགས་ཅན་སྟག་སྣ་འཇྱིགས་མེད་བཟང་པ་ོ

ལགས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་དམ། 
༢  ཁོང་ཡུན་རྱིང་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙོན་ཁང་དུ་མནར་གཅོད་མོང་སྟབས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་ཐུགས་འདོད་ཁེངས་ངེས་ཀྱི་
 གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ། དའེྱི་ཐད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་རྟགོས་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

 
༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༢ པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་ 
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དྱི་བ་ཨང་ ༣ པའྱི་ལན། 
༡ སྟག་སྣ་འཇྱིགས་མེད་བཟང་པ་ོལགས་ད་ལྟ་རྒས་གས་ོཁང་དུ་དགུང་ལོའ་ིབབ་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ས་ོཙམ་ཡོད་འདུག་ཀང་
 བད་ེཐང་ངང་བཞུགས་བཞྱིན་པ་རདེ། 
༢ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སྟག་སྣ་འཇྱིགས་མེད་བཟང་པ་ོལགས་བཙན་བོལ་ལ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་ཁོང་གྱི་ཐུགས་

འདོད་བཞྱིན་ཕག་རོགས་གང་འསོ་ཞུས་ཡོད་པས་ཐུགས་བ་ོཁེངས་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་བཅས།། བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་
གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ལ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་དང་པ།ོ སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྩ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་དེ། ཚང་མ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གཙ་ོབ་ོདརེ། ལན་དང་པོའ་ིནང་དུ་རྒས་གསོ་
ཁང་དུ་དགུང་ལོའ་ིབབ་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ས་ོཙམ་ཡོད་འདུག་ཀང་བད་ེཐང་ངང་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་འདུག དནོ་དག་རགོ་རགོ་
ད་ེས་ོཙམ་ཡོད་དམ་བད་ེཐང་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚིག་གྱི་ཆ་ཞྱིག་རེད་ད།ེ དོན་ང་ོམ་ད་ེཤེས་རྒྱུ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཁོང་གྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེགང་འད་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དརེ། ཁོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ལ་ལ་ོའགའ་ཤས་སོན་ནས་བཤད་སྟངས་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འདུག ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁོང་ལ་ཕག་རོགས་གང་རུང་ཞེས་གསུངས་
འདུག  བས་ཙང་ཁོང་ལ་ཕག་རོགས་འོས་པ་དང་མ་འསོ་པའྱི་ས་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་དམ། འསོ་པ་དང་མ་འོས་པའྱི་ས་མཚམས་
ད་ེསྱིར་བཏང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ེབཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་རྩ་བའྱི་ཁངོ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱ་ཆའེྱི་དཔའ་བ་ོབོད་
མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མནར་གཅོད་མོང་མཁན་ཞྱིག ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོརེད། ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་
མང་པ་ོཞྱིག་བཙོན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་ཐ་ེཚོམ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག དངོས་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ད་ེཚོའྱི་ཐུགས་
འདོད་ཁེངས་པ་ཞྱིག་བ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བས་ཙང་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་གང་འོས་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་ཟེར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། 
གཟྱིགས་རྟོགས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་དམ། ཁོང་དགུང་ལ་ོཧ་ཅང་བགེས་པ་ོཡྱིན་ཙང་མ་འངོས་པར་ག་ར་ེབ་དགོས་པ་ད་ེངསེ་པར་དུ་
གཟྱིགས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། བས་ཙང་ད་ེཚ་ོགཟྱིགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེཚ་ོསྱིག་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་
མང་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཀང་། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེཡང་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་གཙོ་བོ་ད་ེམ་འོངས་པར་ཁོང་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཆར་གཞྱི་གང་སྱིག་ཡོད་དམ། ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་བད་ེསྲུང་གྱི་ངོས་ནས་
དགངོས་བཞེས་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོམཆོག དགུང་ལོའ་ིབབ་ཀྱི་ཟེར་བ་ད་ེཁོང་ ༡༩༢༧ ལོར་འཁྲུངས་འདུག ད་ལྟ་ཕྱི་ཚེས་བརྩྱིས་ན་ལོ་ ༨༩ 
དང་། བོད་ཚེས་བརྩྱིས་ན་ལོ་ ༩༠ ཟྱིན་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རྒས་པོ་ལོ་དགུ་བཅུ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁོང་གྱི་
གཟུགས་པོའ་ིགནས་བབ་དགུ་བཅུ་དང་བསྡུར་ན་ཕག་དང་བསྐོར་ར་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་བསྡད་འདུག དགུང་ལོའ་ིབབ་
ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཕག་རོགས་གང་འོས་བས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་རྒྱལ་
གཅེས་པ་ཁངོ་གྱི་རང་རྣམ་ནང་བྱིས་ཡོད་པ་ད་ེརེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ནས་ཁ་ོརང་བཙོན་གོལ་མ་ཐོབ་སོན་ལ་ཁོང་
གྱི་སྐོར་ནས་གནས་ཚུལ་གང་ཡོད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ། རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས། རྒྱལ་སྱི་ལ་
འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཁ་ོརང་བཙོན་གོལ་ཐོབ་པ་ད་ེལ་ཡང་ཕན་གང་ཙམ་ཐོགས་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེའྱི་རེས་ནས་ཁོང་
རང་ ༢༠༠༡༌༌༌༢༠༠༢ བར་ལ་ཨ་རྱི་དང་སུད་སྱི་ལ་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་བར་ལ་ལས་ཀ་གང་ཙམ་ཞྱིག་བས་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༢ 
ལ་སུད་སྱི་ལ་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གདན་འདནེ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། སུད་སྱི་ལ་ཕེབས་པ་རདེ། སུད་སྱིར་ཕབེས་ནས་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། འབེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་དང་འབེལ་ཡོད་ཆོས་ཚོགས་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་རོགས་
པ་བས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་དྷ་རམ་ས་ལར་ཐེངས་གསུམ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེདུས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགོ་
སོང་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་རོགས་པ་བས་ཡོད། མཐའ་ན་ཁོང་འདྱིར་སེབས་དུས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཁོང་ལ་ཞབས་ཞུ་
བསྒྲུབ་མཁན་ཞྱིག་བཏང་ཡོད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཤད་ན་ཁོང་དྷ་རམ་ས་ལ་ཡོང་ནས་གཏན་སྡོད་བེད་འདོད་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་པ་རེད། ད་ེནས་འབེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ཆེད་དུ་ཁང་མྱི་ཅྱིག་
བཞག་ནས་རོགས་པ་བས་པ་རེད། ད་ེནས་ངྷ་རམ་ས་ལ་གནམ་གཤྱིས་གང་མ་ོརེད་འདུག སྡོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
ནས། ཅོན་ཏ་ར་ལ་གོ་སྱིག་བས་ནས་ད་ེལྟར་རོགས་པ་བེད་རྒྱུ་བས་པ་རེད། མཐའ་མཇུག་ཁོང་སུད་སྱི་ལ་གཏན་སྡོད་བ་རྒྱུར་
ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་རེད། ད་ེནས་ཁོང་གྱི་འདོད་པ་ལྟར་སུད་སྱིའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཞག་པ་རེད། སུད་སྱི་རྒས་
གསོ་ཁང་དེར་སྨན་བཅོས་དང་ཁ་ལག་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་མཐུན་རེན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག  ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོས་
འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐུག་འཕད་ཆེད་དུ་ཕྱིན་འདུག ད་ེམ་ཟད་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་
ནས་ཆེད་དུ་མྱི་གཅྱིག་འབེལ་མཐུད་པ་ལ་བསྐ་ོགཞག་བས་ཏ་ེཁོང་ལ་རོགས་པ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཟད་རྒས་གསོ་ཁང་
དའེྱི་བོད་རྱིགས་བུ་མ་ོགཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་མངགས་ནས་རོགས་པ་གང་ཙམ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ད་ེགའྱི་
བོད་པ་ཚོས་ཀང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་དུས་ཚདོ་ལྟར་དུ་བོད་ཟས་བསལ་རྒྱུ་ལ་སགོས་པའྱི་ཞབས་ཞུ་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ོཐསོ་
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བྱུང་། རྒས་གསོ་ཁང་ད་ེལ་མྱི་གང་བྱུང་འགོ་ཆོག་ཆོག་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་ལྟར་མ་གཏོགས་འགོ་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག ཁ་ོཚོས་ད་ེ
ལྟར་ཞབས་ཞུ་ཞུས་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་ཁོང་ཚ་ོལ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལན་ད་ེག་རང་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོསྟག་སྣ་འཇྱིག་མེད་བཟང་པ་ོམཆགོ་གྱི་གནད་དནོ་དང་འཕསོ་ཏ་ེསྐར་རྟགས་
ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་གསུངས་ལན་ནས་ངའྱི་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། འདྱི་ལྟར་གསུངས་ལན་དང་ཆ་ཚང་ལྟ་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོར་ཁང་པ་གཅྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཁ་ོརང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འཇོག་མ་དགོས་པར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར་ཚོའྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་འདོད་ཡོད་མེད་ཁོང་ལ་ཡང་བསར་འདྱི་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དེ་འད་ཞྱིག་བད་ེསྲུང་གྱི་ངོས་ནས་
འཁོར་ཡོད་དམ་མེད། ཁོང་ཉྱིད་དགུང་ལོ་མཐོ་བོ་རེད། ཕ་གྱིར་ཁོར་ཡུག་དང་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཆ་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། 
ཚུར་འདྱིར་ཕེབས་ན་བོད་པ་མང་ས་དང་ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཞུགས་གནས་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགངོས་པ་བཞེས་ཡདོ་དམ་མེད། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁངོ་སུད་སྱི་རྒས་གས་ོཁང་ལ་ཕབེས་སྐབས། སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་པ་ཁོང་ཆེད་དུ་
བཅར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེདུས་ཁངོ་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་སུད་སྱི་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་པ་རདེ། 
ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་ཁང་པ་འདྱི་བརྒྱབ་ཚར་རེས་ཁོང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཁོང་གྱིས་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར་དགུ་བཅུ་གསུམ་ཚོགས་པས་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་ཁོང་གྱི་རང་རྣམ་དེ། ཨྱིན་ཇྱི་
དང་ཧྱིན་དྷྱི། རྒྱ་ཡྱིག་བཅས་སུ་པར་བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བས་ཡོད། རྒྱ་ཡྱིག་ད་ེརྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་
རདེ། ཧྱིན་རྱི་ད་ེདཔ་ེམཛདོ་ཁང་གྱིས་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་རདེ། ཨྱིན་ཇྱི་ད་ེ ICT རགོས་པའྱི་འགོ་ནས་བསྒྱུར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོ
ཡང་ཁོང་གྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕག་རོགས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆད་ཀྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་རོགས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་བཀའ་བནོ་གྱི་འོས་
འདམེས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ་བཀྲམ་གནང་རགོས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ་སྙན་སནོ་གནང་རགོས། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགོངས་དནོ་སྱིད་སངོ་གྱི་རང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་
བཀའ་བོན་ཇྱི་དགོས་ཀྱི་འོས་དམྱིགས་མྱི་འགོའ་ིམཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་ལྟར། ཕན་གྱི་
བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བནོ་འསོ་དམྱིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལ་ོརྒྱུས་འབུལ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ། 
༡ མཚན།   ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛནི་ཟླ་སནོ། 
༢ འཁྲུངས་ལ།ོ  ༡༩༨༡།༩།༢༣ 
༣ ད་ལྟའྱི་བཞུགས་ཡུལ། དྷ་རམ་ཤཱ་ལཱ། 
༤ ད་ལྟའྱི་ཕག་ལས།  སྱི་འཐུས་ཟུར་འཕལ། 
༥ ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས། གསར་འགྱུར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ M.A ཐོན་རེས་སར་ཡང་ཨྱིན་ཡུལ་ནས་ M.A ཐོན་པ་
དང་། ད་ལྟ་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་གཉེར་བེད་མུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༢ བར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་
སྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ་ིལས་
འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སྐབས་ ༡༥ དང ༡༦ པའྱི་སྱི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐནོ་བྱུང། བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅྱིག་པར་གསལ་བའྱི་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་རོགས་ཚང་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་མྱིང་དནོ་གནང་བ་དརེ་དགག་བ་ཡདོ་དམ། དགག་བ་གནང་མཁན་གཉྱིས་འདུག སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་མཚན་སྣ་མང་ཡོད་པ་ནང་ནས་གང་ནས་འག་ོའཛུགས་མྱིན་ཐ་ེཚོམ་ཞྱིག་
གྱི་ངང་ནས་ཞུ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སངོ། ཡྱིན་ནའང་སྟབས་བད་ེཔའོ་ིཐགོ་ནས་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ཐགོ་མར་
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ད་ེལ་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་བཀའ་བོན་ཕག་རོགས་རྣམས་འདེམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མ་སྱི་
མོས་ལ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ལས་འཇུག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ལ་བཏང་འདདོ་མ་བྱུང་བའྱི་བསམ་
བ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དགག་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 དགག་བ་ཞུ་དོན་གཉྱིས་པ་ནྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་ཁ་སང་སོན་གྱི་གནས་སྟངས་རྣམས་མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་
ནས། ད་ེརྱིང་ངའྱི་དགག་བ་ཞུས་དོན་ནྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མ་ལ་སོ་སོའ་ིརྣམ་དཔོད་གང་ཡོད་པ་འདྱི་རང་དབང་དང་
གསང་བའྱི་ཐགོ་ནས་འདནོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ངའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ོ
སོའ་ིརྣམ་དཔོད་བེད་སདོ་བཏང་རྒྱུའྱི་ལེགས་སསེ་ཤྱིག་ཕུལ་བའྱི་ཚུལ་དུ་ངས་དགག་བ་བས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕལ་ཆེར་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་ད་ེཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ག་
དྲུག་པའྱི་ནང་གསསེ་གསུམ་པ། གལ་ཏ་ེསྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་བཀའ་བནོ་མྱི་འག་ོསུ་ཡང་རུང་བར་དགག་བ་བྱུང་ན། དགག་བ་
གནང་མཁན་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་དང་། སྱིད་སོང་གྱིས་ད་ེལ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གྲུབ་མཚམས། 
བག་ོགེང་མ་དགོས་པར་ང་ོཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསང་བའྱི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏ་ེའོས་འདེམས་བ་དགོས་ཤྱིང། ད་ེལ་ང་ོཡོད་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་ཉུང་བ་འོས་ཤོག་ཐོབ་ན་བཀའ་བོན་དུ་འོས་ཐོན་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། ཟེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་
དང་། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚགི་ད་ེརསེ་ལ་ཀོག་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དགག་བ་བྱུང་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་འག་ོའཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་ཐོག་
ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་སྱི་མོས་བྱུང་ན་བསམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དགག་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས་ཚད་མཐོན་པའྱི་ངང་ནས་རྒྱབ་སོར་
གནང་བའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཟརེ་ན་ད་ེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁངོ་རང་མ་བསྐོས་གོང་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་
བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཡོད་པ་དང། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གཙོར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་
ལས་གནང་དགོས་ཡདོ་ཅསེ་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་མྱི་བ་ེབག་པ་གཞན་ལ་ཞུས་པ་ལྟར། ཁངོ་ལའང་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡང་ཁས་
ལེན་གནང་བའྱི་འོས་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང། 
གཙ་ོཆ་ེཤོས་བདོ་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་བོད་མྱི་ཚསོ་མངནོ་འདདོ་གྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བཀའ་བནོ་གྱི་འགན་འདྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་
ནས་སྐུ་ལས་བསནོ་གྱི་ཡོད་པ་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེསོང་ཙང་ཚད་མཐོན་པོའ་ིངང་རྒྱབ་སརོ་གནང་རགོས་ཞསེ་ར་ེའདུན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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འསོ་ཤོག་གྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེའག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་བཀའ་བོན་གྱི་འསོ་འདམེས། འདེམས་
ཐནོ་དམ་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་སྱིད་སངོ་དེས་རང་གྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགོས་སུ་བཀའ་བོན་ཇྱི་དགསོ་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་
བར་མྱི་འགོའ་ིམྱིང་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་གསལ་བའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་སགས་འབུལ་རྒྱུ་དང། དེའྱི་ཐོག་སྱི་མོས་བྱུང་ན་སྨོས་མེད། མ་བྱུང་ཚ་ེསྱི་མོས་མ་བྱུང་བའྱི་འོས་
གཞྱི་སོ་སོའ་ིཐོག་ང་ོཡོད་སྱི་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་གསང་བའྱི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་འོས་འདེམས་བེད་དགོས། ང་ོཡོད་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འསོ་ཤོག་ཐོབ་ན་བཀའ་བོན་དུ་འོས་ཐོན་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་སུ་སྱི་
མོས་སམ་མང་མོས་ཐོན་པའྱི་རྱིགས་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་བོན་དུ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། སྱིད་སོང་གྱིས་བཏོན་པའྱི་འོས་གཞྱི་
ཡོངས་རོགས་སམ་གང་རུང་ལ་མང་མོས་མ་ཐོབ་ཚེ་འོས་གཞྱི་གསར་པ་སྱིད་སོང་གྱིས་གོང་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་
འབུལ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་བོན་གྱི་འདེམས་ཐོན་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་དུས། ཚང་མས་བ་ོལ་ངེས་ཡོད་པ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡང་འསོ་ནང་དུ་འགྱིག་རྟགས་བརྒྱབ་རགོས་གནང་། འསོ་ན་འསོ་དང་མྱི་འསོ་ན་མྱི་འསོ་ཞསེ་ཁ་གསལ་
པོར་བསོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོས་ཤོག་བཀྲམ་གནང་རོགས། འོས་སྒམ་མར་སྟོན་རོགས་གནང། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་
ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ ༤༣ ཡོད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ད་ེསྱི་འཐུས་ ༢༡ ལ་བརྩྱིའྱི་ཡོད། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདེམས་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་མྱི་འགོ་སྟོན་པའྱི་
བཀའ་བནོ་ད་ེལ་འསོ་པའྱི་འསོ་གངས་ ༡༨། མྱི་འསོ་པའྱི་འསོ་ཤོག་གངས་ ༢༧། རྩྱིས་མེད་ ༢། ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་བནོ་མྱིང་
དནོ་གནང་བ་ད་ེབཀའ་བནོ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དགསོ་ངསེ་མ་ཐབོ་ཙང་མར་ཟག་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང། ཞྱིབ་
གཤེར་ལས་དོན། ཅ་༽ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དང། བཀའ་ཤག་
གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 
 དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཁ་སང་གྱི་བག་ོགེང་ཐགོ་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་དགསོ་ཆགས་སོང། རྩ་བའྱི་སྱི་
འཐུས་གསར་པ་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ར་སའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙ་ོ
དང་ཚགོས་གཞོན་གཉྱིས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པས་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་ཟརེ་ནས། ད་ེའད་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ལ་སྐབས་ད་ེདུས་འབལེ་བ་བས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོས་ག་གང་ནས་
སྤྲད་ཀྱི་འདུག སྟངས་འཛནི་སུས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེགསལ་པ་ོབལྟ་དགསོ་ཡདོ་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་གང་ཟག་སྱི་འཐུས་ད་ེལ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དགག་བ་མེད་པའྱི་ཡྱི་ག་ེགནང་རགོས་གནང་གསུངས་སོང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དགག་བ་
མེད་པའྱི་ཡྱི་གེ་གནང་སོལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བནོ་མཆགོ་ནས་ལན་འདབེས་གནང་རགོས། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ཁག་གྱི་ཉམ་ཐག་འདེམས་སྒྲུག་གནང་
རྒྱུ་ད་ེགནས་ཚུལ་རྱིང་ཐུང་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་བརྒྱུད་ནས་འདྱི་བརྩད་བེད་ཡོང་
དུས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཚད་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་གྱི་གང་ལ་འཛིན་དགོས་པ་རདེ། ད་ེཙམ་མ་ཟད་ཉམ་ཐག་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་ད་ེཚའོྱི་
རྱིགས་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། སོང་ཙང་ང་ཚ་ོལའང་ཚོར་སྣང་ད་ེལྟར་
ཡོད།  ད་ེའདའྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོམ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས་བར་ལམ་བཀའ་ཤག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ི
ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་ནས། ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ། ད་ེསའྱི་ས་གནས་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ར་ེ
ར་ེཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་འག་ོའཛནི་ནྱི་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་མྱི་བཞྱི་ལྔ་
ག་ཚོད་དགོས་མྱིན་མྱི་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གྲུབ་བ་ད་ེས་གནས་སོ་སོ་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་རེད། སྐབས་རེར་བསམ་ཚུལ་
ནང་ལ་དངངས་སྐྲག་ཏན་ཏན་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ད་ེཡར་མ་བསེབས་པར་སེབས་མྱི་དགོས་པ་མང་པ་ོ
འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་དུས་རྒྱུན་སེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་
བཀའ་བསྡུར་ས་ཕྱི་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན། ཆསེ་མཐའོ་ིཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགང་ཕུལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ལ་ཛ་དག་གྱིས་
ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་གེང་གཞྱི་བྱུང་བའྱི་མཚམས་ལ་འཕལ་དུ་ས་གནས་ས་ོསརོ་ཕབེས་ནས་འཕལ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས། ད་ེ
ཡང་གནས་སྟངས་གང་འད་རདེ་འདུག དའེྱི་ལྟ་རྟགོས་ཆེད་དུ་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་དྲུང་གཞནོ་ས་མྱིག་གཅྱིག་དང་དའེྱི་ལས་རོགས་
གཅྱིག་བས་ཏེ། ལས་བེད་གཉྱིས་ཟུར་དུ་ས་གནས་སྒང་ལ་བསྐོར་བསོད་བེད་རྒྱུ་དང་། འག་ོསོང་ཡང་ལ་ོརེས་མ་ནས་བཟུང་སྟེ། 
སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་བླུགས་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་གཅྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཉམ་ཐག་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་ནས་ལས་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ། 
 ར་སའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་དཀའ་ངལ་ཅན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ངེས་པར་དུ་མཐུན་རེན་སོར་སྤྲོད་གནང་
དགསོ་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་ཕལ་ཆེར་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ལ་ཧ་ལམ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་དང་། ཉྱིན་རའེྱི་ལྟ་ོདུས་
གསུམ་ཆ་ཚང་བ་བཟའ་རྒྱུ་ཨ་ཡོད་བསམ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་སྟེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེད་དུང་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེ་དང་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་སོང་གནང་ཕོགས་སྟེང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལྟོ་གོས་
གསུམ་ད་ེསྤུས་དག་པ་ོགང་འད་ཡོད་མེད་ལ་ཁྱད་པར་ཕན་བུ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། དུས་གསུམ་ཟ་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་བརྟནེ་
དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་བསྡད་པ་ཕལ་ཆེར་ཨ་ཡོད་བསམ་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཡོད་མེད་ལ་
མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་གོ་སྐབས་ས་ཕྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་
བཀའ་ཤག་ལ་ཆ་བཞག་ན། བོད་ནས་ཚུར་འབརོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཁ་སང་ངའྱི་ལས་བསྡམོས་ནང་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་
རྒྱུ་བྱུང། དཔེར་ན། དེ་ས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དེ་ལོ་གསུམ་རེད། ད་ེནས་ལྔ་དང་ལྔ་ནས་བརྒྱད་ལ་བཟོས་པ་རེད། 
བརྒྱད་ནང་ལ་མང་ཆ་ེབ་རང་མག་ོཐནོ་པའྱི་གནས་འབབ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡོད་ན་
ལ་ོཚད་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེཙམ་མེད་དུས། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ནང་ཕབེས་ན་མར་ལ་བཞུགས་སའྱི་ག་ོསྐབས་ག་
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དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕ་ེབསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚདོ་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཤེས་ཡོན་
ག་ཚོད་ཤེས་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་གང་ལྟར་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་ག་ཚདོ་བསྡད་པའྱི་རྱིང་གྱི་འཚ་ོགོས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རདེ། 
 ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ར་ས་ཁུལ་ལ་བོད་ནས་ཚུར་ལ་ཕེབས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་
ཡོན་དང་ཆ་རནེ་མ་འཛམོས་པའྱི་རེན་གྱིས་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ལ་ལས་ཀ་རག་མྱིན་ཐད་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡོད་དུས་བཀའ་
ཤག་ནས་བར་ལམ་དགོངས་པ་ཆ་ེབཞེས་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་མར་འགན་འཁྱི་གནང་ནས། འཛནི་གྲྭ་གསུམ་པ་ནས་
ལྔ་པ་བར་སོབ་སངོ་བདེ་ས་ཡདོ་པ། ལྔ་པ་ནས་བརྒྱད་པ་དང་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུྱིས། ད་ེརསེ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་བརྒྱུད་ནས་ཕབེས་
པ་ཡྱིན་ན་ཕེབས་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ཆ་ཚང་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ར་ས་ Mcleod ཁུལ་ལ་ Tibet Charity ཡྱིག་ཚང་ནང་
ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བདེ་རྒྱུའྱི་སྟེང་ལ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད། མྱི་གཞན་ཡྱིན་ན་སོབ་སོང་བེད་པའྱི་
སྐབས་ལ་ཕར་ག་སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་ཚུར་ག་ལེན་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་ཕར་ཁང་དདོ་དང། ད་ེཚ་ོཟླ་ར་ེར་ེལ་སྒོར་ ༢༠༠༠ ནས་ 
༢༥༠༠ སོབ་སོང་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ཕར་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་ནས་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་གསལ་བསགས་བཏང་བའྱི་
སྐབས་ལ། ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ལ་ང་ཚའོྱི་ཞབས་སྟགེས་ད་ེབཞྱི་བཅུ་ཞ་ེགངས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་
ལྔ་ཅུ་ང་གངས་བྱུང་དུས། སོག་པ་ཡྱིན་ན་བ་ོཕམ་བེད་ཀྱི་རེད། ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཆ་ཚང་ཡར་བཅུག་ཅེས་ལབ་དུས། 
ཟླ་རེར་ཉུང་རུ་ཉུང་རུ་ཕྱིན་ནས་ཐོག་མ་ང་ཚོའྱི་རོགས་ཚོགས་ལ་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད། དགོས་པ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། བོད་ནས་
ཚུར་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད། ད་ེཚོའྱི་མདུན་ལམ་ཡག་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ཡུལ་འགའ་ཡོད། 
འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་ཡྱིན། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་སོབ་སོང་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཐོན་པ་དང་མཉམ་དུ་ལག་འཁྱེར་གང་ཙམ་
ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་ཐབས་འཚོལ་བ་རྒྱུར་ཆ་རེན་ཚང་ཡོང་དུས་ཕན་ཐགོས་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་བཞྱིན་རོགས་ཚོགས་
ཐོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ནས་དངུལ་གནང། དངུལ་གནང་རེས་ལས་གཞྱི་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་ལ་མཐའ་
མའྱི་གྲུབ་འབས་ཕུལ་དགོས་དུས། མྱི་ལྔ་ཅུ་ང་གངས་ནས་མྱི་ལྔ་དྲུག་མ་གཏོགས་ལྷག་མེད་དུས། རོགས་ཚོགས་ལ་ང་ཚོའྱི་ལོ་
རྒྱུས་འབུལ་རྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ལ་
བརྟེན་དགོས་ཡོད་དུས། རོགས་ཚོགས་རེ་ཟུང་དེ་ཚོས་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན། སྱི་ཡོངས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོཕོགས་སྟེང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྩ་བའྱི་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་
དགསོ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགངོས་འཆར་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། ང་ཚའོྱི་འཛིན་སོང་ངསོ་ནས་གང་
ཐུབ་གནང་དགསོ་པ་ད་ེཁ་སང་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རདེ། སོང་ཙང་གང་ཐུབ་ཞུས་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཅསེ་
སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་ནང་ལ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན། ས་ཁང་སྟོང་པ་ཡོད་
པའྱི་རྱིགས་བགོ་སྤྲོད་བ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་སྤྲོད་སའྱི་རྱིགས་ད་ེའད་མྱིན་ཞེས་མང་པོ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་ནྱི་གནས་
སྟངས་གང་ཙམ་ཡོད་པ་ཚརོ་ཐབོ་པ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སངོ། རྩ་བའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་གཙ་ོབོར་བདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ས་གནས་ས་ོས་ོལ་ས་ཁང་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཟུར་དུ་བཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ཁངོ་ཚ་ོ
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ལ་ལས་དོན་བེད་སྒོ་ཚང་མ་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གནང་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དང་པ་ོཡོང་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱི་དང་མྱིན་ལ་བརྟནེ་ཐབོ་དགོས་ས་ལ་ཆད་པ། ཐབོ་མྱི་དགོས་ས་
ལ་ལྷག་པ་ད་ེའད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་འགྱིག་གྱི་མེད་དུས་ས་གནས་གང་དུ་ཆགས་ཡོད་མེད་སྙན་སངེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་
གནས་ལ་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་རྩད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡར་རྩྱིས་ལེན་པའྱི་གཞྱིས་ཁང་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ལས་པའྱི་ས་ོཔ་ོའདུག སྒ་ོསྒེའུ་
ཁུང་རུལ་བ་དང། ཐོག་གྱི་ར་མ་རྣམས་ཆག་ནས་ཆར་ཆུ་མ་འཚོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་དུས། བཟ་ོབཅོས་གང་ཙམ་ཞྱིག་
གནང་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕབེས་སོང། ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བཟ་ོབཅསོ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལུགས་བསམ་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགཙང་ས་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་མཁན་གྱི་
ལས་བེད་ཉུང་བའྱི་རེན་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང། ས་གནས་ལ་མར་བཀོད་རྒྱ་བཏང་ནས་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་ཐད་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་ bed bug མང་པ་ོཡོད་པར་བརྟེན་རྒས་འཁོགས་
ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཕག་རོགས་ཐོག་ནས་ད་ེལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཀང་
ཕལ་ཆེར་བཟ་ོསྟ་ེཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེདང་འབེལ་གང་གནང་དགོས་ཡོད་མེད། ཏན་ཏན་ང་ཚོར་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་དོན་དག་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དྱི་བ་ད་ེར་ས་ཁུལ་ལ་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ས་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
གང་ཙམ་ཁྱིམས་མཐུན་ཆགས་ནས་བསྡད་ཡོད། སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་འཆར་གང་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ཁརོ་ཡུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ས་ཁང་ཅྱིག་ཟུར་དུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་སྒང་ལ་ཡདོ་བསྡད་པའྱི་ཁང་པ་དའེྱི་ནང་
ལ་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཙང་བཟ་ོབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཁང་མྱི་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་ཕར་
ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས། ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆུང་ད་ེཟུར་དུ་ཁང་པ་རང་བདག་ཆགས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་རེད་
ཅེས་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོན་དན་སོང། ཁང་པ་འདྱི་བར་ལམ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་མྱིང་འགྱུར་ཐུབ་མྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་
གང་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མར་ས་ཁང་ད་ེསྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ལ་
གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། འབེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སོ་སོའ་ི
ཐོག་ལ་ས་ཕྱི་ཞུ་གཏུག་བས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་བར་ལམ་ས་ཆ་དེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཚུར་མྱིང་
བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་བདག་དབང་། མཐའ་མའྱི་བེད་སོད་བ་རྒྱུ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དེའྱི་བདག་དབང་དང་མ་འོངས་བེད་
སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ད་ེཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལེན་ཟྱིན་པ་རེད། སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་
བར་ལམ་ང་ཚོས་བོད་པའྱི་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ Chamber of Commerce མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་གནང་ནས། 
སྐབས་ད་ེདུས་ནང་སྱིད་ལ་དངུལ་ད་ེཙམ་མེད་དུས། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ Chamber of Commerce ཁ་ོཚོའྱི་ཚོང་
གྱི་སྡེ་ཚན་ཐོག་ལ་ཐོག་རྩེག་བཞྱི་ལྔ་ག་ཚོད་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འགོ་སོང་ད་ེཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཆ་ཚང་བཏང་། དེའྱི་རེས་ལ་
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བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཚུར་རང་བདག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འག་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོ
ཐགོ་ལ་རྱིམ་པས་མུ་མཐུད་ནས་གང་ལྟར་འབད་བརྩནོ་ཞུའྱི་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་པའྱི་ལམ་ཁོམ་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ལས་
ལྷག་ཅྱིག་ང་ཚོའྱི་སེམས་ནང་སེམས་ངེས་ཆེན་པོ་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་རེས་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་མང་པོ་བས་ཡོད་པ་རེད། 
P.R.M གྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སནོ་མ་འབུམ་ ༧༥ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
ས་ཆ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་ས་རོང་ནས་ཀ་བ་བཙུགས།  དེའྱི་ཐོག་ལ་གདུང་མ་བཏང་ནས་རྒྱ་ལམ་ལ་གནོད་སོན་མེད་
པར་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ས་སྟོང་ཕོགས་སུ་ཕར་རྒྱ་སེད་བ་རྒྱུ་ཡན་ཆད་ནས། དཔེར་ན་ D.C ལ་སྙན་གསེང་ཞུས། D.C ངདེ་གཉྱིས་
གཅྱིག་པོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཁུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐོར་བ་གསུམ་བཞྱི་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བརྒྱབ་ཡོད། སོང་ཙང་ས་
ཆའྱི་བདག་པ་ོད་ེད་ལྟའྱི་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ལ་ཤྱིང་ནགས་ཡོད་མདེ་ལ་མ་
ལྟོས་པར་ས་ཆའྱི་སྒང་ལ་གང་བྱུང་འཛུགས་བསྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་མྱི་འདུག ད་ེ
ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཟློས་གར་ལ་འགོ་ས་དང་། T.C.V ལ་ཕར་འག་ོསའྱི་
ལམ་ཁའྱི་གཡས་གཡོན་ད་ེདག་ལའང་ས་ཆ་ཡར་ཏོག་ཙམ་བཟས་ནས་ཀ་བ་སང་། ར་ོརྩྱིག་བས་ཏ་ེཐབས་ལམ་འགའ་མྱི་འདུག་
གམ་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། བར་ལམ་ D.C ཡྱིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཨོཾ་ཟ་ཁང་ཡོད་ས་ད་ེནས་མར་ཆ་ཚང་ས་ཆ་
ད་ེཅུང་ཙམ་རྒྱ་སདེ་བཏང་ནས་ཕ་ོབང་གྱི་གསང་སོད་ཡོད་སའྱི་གྱིང་ད་ེནས་ཕར་ལམ་ཁ་བཟ་ོནས་ད་ེལྟར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ། ད་
ལྟ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེ Municipal committee ལ་ D.C གྱིས་བཀའ་གནང་ནས་འཆར་འགོད་ཅྱིག་ད་ེས་འགོ་
བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། ད་ལྟ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ས་ལུ་སྒར་གྱི་ས་ཆ་སུམ་མད་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རང་དབང་རག་པ་
ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་བར་ལམ་ང་རང་གྱིས་ཏན་ཏན་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སོང། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཡ་གྱིར་གཟྱིགས་བསྐོར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ས་ལུ་སྒར་ལ་བསེབས་ཡོད། བས་ཙང་སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚ་ོཞྱིབ་
ཕའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་། བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ས་གནས་ལ་ས་ཀ་ཊ་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེཆ་ེཆུང་ཇྱི་ཙམ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཀ་ཊར་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་ཁང་མྱི་ལྔ་དྲུག་ཡོད་བསྡད་པ་གཅྱིག་འདུག ས་ཆ་ཀ་ཊ་
བརྒྱད་ད་ེཆ་ཚང་ཚུར་ལྕགས་རྱིས་བསྐོར་ནས་ཁུངས་བཙན་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག ཁ་ོརང་ཚའོྱི་དངུལ་གྱི་ཆ་རནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་ས་ཀ་
ཊར་བཞྱི་ལས་ཉ་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བརྒྱད་ད་ེཆ་ཚང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག ས་ཆ་ལ་བལྟ་རུ་
འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་མ་འོངས་པར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཅྱིག་རེད་འདུག སོན་མ་དགུ་བཅུ་ག་ོགངས་
ཀྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ལ་དགོངས་པ་གང་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ལྷ་ོཕོགས་ལ་ལྷ་ོསྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་བང་ཕོགས་ལ་བང་སྱི་
ཟརེ་བ་གཅྱིག ད་ེནས་བང་ཤར་ཁུལ་ལ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞསེ་པ་རེད། ད་ེནས་ལྷ་ོཕགོས་
ལ་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེདངོས་སུ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཕན་ཐགོས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་སྡ་ེ
ར་ལྡུན་ཁུལ་དུ་བང་ཕགོས་ཀྱི་བང་སྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རེད་ད།ེ ད་ེཙམ་གྱིས་ནུས་པ་མ་བྱུང་ནས་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ག་ོ
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རྒྱུ་མེད་པར་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟ་བུ་ཡལ་ཕྱིན་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་ཕྱིར་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་འཛུགས་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད། ད་ེཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་གནས་
བབ་ཅྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡ་གྱིར་ཡྱིག་ཚང་དང་ད་ེདག་ཆ་ཚང་འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་
འདུག སོང་ཙང་ཁ་སང་རབོ་ཙམ་ཞྱིག་ངས་ཡར་ནས་ཁས་བངས། ད་ེནས་ཚུར་ཡངོ་སྟ་ེབཀའ་ཤག་ལ་ངག་ཐགོ་གྱིས་སྙན་གསང་
ཞུས་ཏ་ེས་ཆ་ཀ་ཊ་བརྒྱད་ཙམ་ད་ེལ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་གནས་ཀྱི་འདུག ད་ེང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་
ཞུས་ཏ་ེས་ཆ་ཀ་ཊ་བརྒྱད་ད་ེཆ་ཚང་ཉ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་འཕསོ་ཚོགས་ཁང་ལམ་སེང་བརྒྱག་མ་ཐུབ་ཀང་། ད་ལྟ་ཕར་ལ་ཡོད་
པའྱི་ཁང་པ་ནང་ཁུལ་གྱི་བཅད་ད་ེགཏོར་བ་ཡྱིན་ན་ཚགོས་ཁང་ལ་ག་ོཆདོ་ཀྱི་འདུག གཟའ་ཉྱི་མ་གུང་གསེང་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་
སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་དགོས་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཁ་འཐོར་རྱིགས་ད་ེཚོར་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་སོབ་ཁྱིད་བ་རྒྱུ་དང་། སས་བརྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གྱི་
དགོན་པ་དང་ད་ེདག་ད་ེརུ་ཡོད་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱིས་ནང་དནོ་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་སོང་། འཁལོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ས་ཆ་ཀ་ཊ་བཞྱི་ཡྱི་རྱིན་པ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་ད་ེནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ནས་ཡར་ཕུལ་ཏེ་ས་ཆ་ཀ་ཊ་བརྒྱད་ད་ེཆ་ཚང་ཉ་ོརྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། མ་འོངས་དེའྱི་ཐད་ལ་རྱིག་
གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་བསྐྲུན་དང་མྱི་བསྐྲུན་ཟེར་བ་ད་ེཁ་སང་སྱིམ་ལའྱི་ས་ཁུལ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས་
ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་རེད། གཏརོ་མ་ཆ་ེཆུང་ཇྱི་ཙམ་བཞེང་དང་མ་བཞེང་ད་ེརྩམ་པ་མང་ཉུང་ལ་རག་ལུས་
ཀྱི་རེད། རྩམ་པ་མང་ཙམ་ཡོད་ན་གཏོར་མ་ཆེ་ཙམ་བཞེང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྩམ་པ་ད་ེཙམ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གཏོར་མ་ཆེན་པ་ོབཞེང་
དགོས་བསམ་ཀང་བཞེང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཆ་མེད་ཙང་ཡོང་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག མ་འོངས་གང་གནང་དགོས་མྱིན་རྱིམ་པས་གཟྱིགས་རྒྱུ་
ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་ད་ེབད་ེསྱིད་གྱིང་གྱི་ས་ཆའྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེབར་ལམ་བརྒྱད་
བཅུ་ག་གངས་ནས་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། དརེ་དངསོ་གནས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རདེ། དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་པ་རདེ། 
ང་དང་སྐུ་ང་ོབཀའ་ཟུར་ངེད་གཉྱིས་སྡེ་ར་ལྡུན་ལ་མར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ་མ་གྱིར་མྱི་མང་གྱིས་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཚོགས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞན་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག ངེད་གཉྱིས་ལ་
ཚོགས་གཏམ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རེད་འདུག ཁང་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེ Indra Gandhi ནྱི་མེད་པ་ཆགས་ཚར་སོང། 
Rajiv Gandhi ཡང་མེད་པ་ཆགས་ཚར་སོང་། ག་དུས་རག་གྱི་རདེ་ཅེས་པའྱི་དྱི་བ་ད་ེའད་བསེབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་
གྱི་ཁང་པ་འཛུགས་བསྐྲུན་བེད་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ད་ེབསམ་བོའ་ིནང་ལ་འཁོར་བ་དང་ལམ་སེང་ལས་ཀ་འག་ོའཛུགས་ཏ་ེབ་ཆོག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་གྱིའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འཕལ་ཕུགས་
རྒྱང་གསུམ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག སྡ་ེར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ ༧༌༩ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསའྱི་འཆར་
གཞྱི་ད་ེཇྱི་ལྟར་བཏྱིང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ེཀ་དགུའྱི་སྒང་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ ཆ་ཚང་ཁ་བཀྲམས་ནས་ས་ཆ་ད་ེཤུགས་ཆེན་པ་ོ
འཕ་ོབརླག་བཏང་འདུག སོང་ཙང་ཕྱིས་སུ་ང་མ་སུ་རྱི་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲུང་ཆ་ེལ་ཡོང་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་
མ་བཅར་གོང་དུ། ས་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན། སྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་ས་ཆར་གོང་ཇྱི་ཙམ་གནས་ཀྱི་ཡོད་
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མེད་ངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ Crore བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་གནས་བསྡད་སའྱི་ས་ཆའྱི་སྒང་ལ་འཛུགས་
བསྐྲུན་བེད་རྒྱུ་ད་ེ Crore གཉྱིས་གསུམ་གྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོསོང་འབུམ་
བརྒྱད་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཕལ་ཆརེ་ཁང་པའྱི་ས་ཕག་ཡར་བསང་རྒྱུ་ཙམ་ལས་རྩྱིག་རྨང་ད་ེཆ་ཚང་བཏྱིང་གྲུབ་པ་ཞྱིག་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གོང་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ ད་ེཨེ་ཀར་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐོག་
རྩགེ་བསང་ནས་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེལྷག་ཡོང་བ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་མ་འངོས་པར་
ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་རེན་ཅྱི་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་
སྡོད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཞེས་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཐོག་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་
འཆར་གཞྱི་འདྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་འཁོལ་གསར་པ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་ནས་ཞུས་
བཞག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ཉྱིས་སྟངོ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་མ་ཚར་དུས། ཉྱིས་སྟོང་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་
ད་ེལོ་ལྔ་དྲུག་ནང་ལ་ཚར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རང་ལ་མར་སྙན་གསང་ཞུས་ཏེ། དབུས་
གཞུང་རང་གྱིས་མངའ་སྡ་ེལ་བསྐུལ་ལྕགས་ནན་པ་ོགནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་
བཀའ་འཁོལ་ཐོན་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཆགས་སོང་ན་ང་ཚསོ་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། དེར་ས་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་
གང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེའདྱི་ལྟར་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེས་ལྷག་པ་དའེྱི་ཐོག་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་ནས་ཕུལ་ཐུབ་
ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྕགས་ཤོག་བསང་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེའད་བཟོས་ཏེ་ཕུལ་ཨེ་ཐུབ་བལྟས་ནས་གང་ལྟར་དོན་དག་ཨུ་ཏར་ཁན་
མངའ་སྡེའྱི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཆ་ཚང་སེལ་བ་ཡྱིན་ཟེར་བའམ། མཇུག་སྱིལ་བ་ཡྱིན་ཟེར་
བའྱི་བཀའ་ཤག་ལའང་དགོངས་པ་ད་ེཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ཀང་ད་ེག་རང་འབད་བརྩནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ས་ཁུལ་ས་ོས་ོལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་པའྱི་ལས་བསྡམོས་ཤྱིག་ནང་
སྱིད་ལ་འབོར་བྱུང་ལ་རྱིམ་པས་འབོར་རྒྱུའང་སྡོད་ཡོད་ཀྱི་རེད། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་གང་གསལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལོ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་གབས་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཀང། གང་ལྟར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཡོང་བར་འབད་བརྩནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ཤུག་གསེབ་དང་ཟློས་གར་གྱི་གཡས་གཡོན་ས་ཆ་བེད་མེད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་
རྱིགས་ད་ེཚུར་རྩྱིས་བངས་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུ་མེད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་ཡང། ཟློས་གར་ཁུལ་
ལ་ས་ཆ་བེད་མདེ་ཡོད་པ་ངས་གསལ་པ་ོཤེས་མ་སོང། ཤུག་གསེབ་ཀྱི་ཁུལ་ལ་ས་ཆ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ དའེྱི་ཐགོ་
ལ་ད་ེསནོ་ལས་ཤག་བསནོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་བཟུང་བ་རེད། འདྱིར་ང་རང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཀ་ལས་མཁན་མང་
པ་ོཞྱིག་ལས་ཤག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བུད་མེད་མང་པ་ོཞྱིག་གོང་གསེབ་ཀྱི་ནང་ལ་སྡོད་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་
རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔརེ་ན་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
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ལས་བེད་ཕོགས་མཐའ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོའྱི་ཁང་དོད་ཁ་ོནར་ང་ཚོས་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཤྱིག་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འཛུགས་བསྐྲུན་བེད་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཤག་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལན་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་གབས་ཡོད་མེད་གང་ཤེས་ཏེ། དཔེར་ན་ཤེས་རྱིག་
དཔར་ཁང་གྱི་ས་ཆར་ཆ་བཞག་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཐག་ཆོད་ནས། བདག་དབང་ང་རང་ཚོར་རག་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེནས་གང་སྱིད་སྱི་ཐབ་འོག་གྱི་ས་སྟོང་ཕན་བུ་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོད་ེགཉྱིས་པ། གསུམ་པ་དརེ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་
ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་འཚུགས་བསྡད་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ཐགོ་ལ་ལས་ཤག་རྒྱ་ཆ་ེཙམ་བསནོ་ཐུབ་པ་ཡག་པ་ོམེད་དམ་བསམ་པའྱི་
དགངོས་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ལའང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་ང་ཚསོ་ལག་ལནེ་དུ་འཁལེ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་རཇ་པུར་དང་དའེྱི་མཉམ་ལས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཏན་ཏན་གང་བཅག་བཅག་ལྷོད་གཡེང་མ་སོང་བར་བེད་ནས་
ཐག་གཅདོ་གནང་རགོས་གྱིས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་འཆར་ད་ེསར་ལས་ལྷག་ཕྱིན་ཡོད་དམ། ད་ེནས་ཚོང་འགེམས་དང་ཚོང་གྱི་ཐོག་ལ་
དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། སེས་ལྡན་སོ་ནམ་ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་བས་
ཡོད་ཅེས་ཏན་ཏན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀང་ད་ེདང་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཏན་ཏན་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། ཕྱིས་སུ་
ཞྱིང་ཁའྱི་སྒང་ལ་སྟོན་ཏགོ་བཏབ་པའྱི་ཐནོ་སདེ་དང་བཀའ་ལས་བརྒྱབ་བཞག་པའྱི་འག་ོགོན་གཉྱིས་བསྡུར་ཡོང་དུས། ཞྱིང་པ་མང་
པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་ང་ཚོས་ཤྱིང་འབས་ཡོད་པའྱི་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་སེས་ལྡན་ས་ོནམ་ཐོག་ལ་ཕར་
འགོ་རྒྱུར་ཁ་བསྒྱུར་ལྟ་བུ་བས་ནས་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་གངས་ ༣༣༡ གྱིས་ཨེ་
ཀར་ ༡༤༧༥ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཤྱིང་འབས་ཀྱི་སསེ་ལྡན་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་བས་ཏ་ེགང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོའགོ་ཡྱི་ཡོད། ཁོམ་རའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་སེད་གང་བྱུང་
བཞག་པ་ད་ེསསེ་ལྡན་ས་ོནམ་ང་ོམ་རདེ་འདུག་ཟརེ་བའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆགོ་མཆན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆགོ་མཆན་ད་ེཚ་ོ
ཐོབ་པར་ཕལ་ཆེར་ཉྱིས་སྟོང་དྲུག་ཙམ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་བསོན་ནས་ལ་ོར་ེརེར་འབུམ་གཉྱིས་
ནས་གསུམ་ཙམ་ཕག་འཁྱེར་ད་ེཐོབ་ཕྱིར་འག་ོསོང་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཕག་ཁྱེར་ཐོབ་པ་ད་ེཡང་འག་ོསོང་བཏང་ནས་ཐོབ་
པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཕར་ས་གནས་ལ་དངོས་སུ་སྟོན་ཏོག་བཏབ་བཞག་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དེར་ལག་འཁྱེར་རག་པར་ཆ་རནེ་མང་
པ་ོཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སེས་ལྡན་སོ་ནམ་གང་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག ལུད་ད་ེཚ་ོཇྱི་ལྟར་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་
སོགས་ཀྱི་ཆ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཚང་བའྱི་རེས་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལ་ལག་འཁྱེར་ད་ེསྤྲོད་ཆོག་
པའྱི་འགན་དབང་ལྟ་བུ་ཆ་ཚང་རག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཚོང་བསྒྱུར་བེད་ཕོགས་ད་ེལའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐོན་
འབབ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ཆ་རེན་དེ་ལག་འཁྱེར་དེའྱི་འོག་ནས་འཛོམས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
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ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏོང་མ་དགོས་པར་ནང་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གར་རང་ལ་ཕར་ཚུར་ཉ་ོཚོང་བེད་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་སར་ལས་ལྷག་ཅྱིག་མེད་ཀང་། ཉམས་ཆགས་གང་ཡང་ཕྱིན་མདེ་ཅསེ་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བསམ་ཡས་གྱིང་གྱི་ས་ཆ་ད་ེས་བརྟན་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་གང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་
དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེར་གནང་རྒྱུ་ཞེ་དགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ས་བརྟན་
བཟསོ་ཚར་བའྱི་ཁུལ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྱི་ཁྱབ་བནོ་ཆནེ་མཆགོ་སྐབས་དརེ་བདོ་མྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་
ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་རེད། ད་ེའདའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་ལུང་པའྱི་མྱིང་ཡང་གསར་དུ་བཏགས་ནས། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དེ་
གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གྱི་ནང་དུའང་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་འགོ་ནས་ས་བརྟན་ཇྱི་ཙམ་གནས་མ་གནས་
ཟརེ་བ་ད་ེང་རང་ཚ་ོམར་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚསོ་ཡུལ་ཁྱིམས་ད་ེཙམ་གྱིས་བརྩྱི་སྲུང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐགོ་ལའང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཁྱིམས་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་ཁུར་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་མཉམ་དུ་ལབ་རྒྱུ་དང་གེང་རྒྱུ་
མེད་པའྱི་སྒང་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ས་བརྟན་ཆགས་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཆགས་ཀྱི་རེད། སོང་
ཙང་ད་ལྟ་ས་བརྟན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཐགོ་ལ་རགོ་ད་མང་པ་ོཆགས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ས་བརྟན་ཡོད་པ་དེའང་ས་བརྟན་མེད་
པ་ཞྱིག་ལ་འག་ོམ་སྱིད་པ་མ་རེད། ས་བརྟན་ཡོང་དང་མྱི་ཡངོ་ཟེར་བ་ད་ེམར་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་འགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མ་ལ་
འགན་འཁྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ་དན་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་ད་ེལ་གཙོག་ཆུ་འགོ་ལམ་ཡག་པོ་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནང་འཆར་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་
ཡང། ད་ེད་ལྟའྱི་ཕན་ལ་གཙགོ་ཆུ་འག་ོལམ་འགག་འདུག དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབེལ་ཡོད་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ལའང་སྙན་གསང་ཞུས་ཡོད་མདགོ་མ་རེད་ལ་ནང་སྱིད་ལའང་གང་ཡང་སྙན་གསང་མ་བྱུང། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་དུས་མ་གྱིའྱི་གཙོག་
ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར་དརེ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་འདྱི་གསར་འབོར་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཆབ་སྱིད་དང་ད་ེའདའྱི་
ཐགོ་ལ་རྒྱ་ཆ་ེསའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆ་ཤས་ཀང་གཏྱིང་ཟབ་ཙམ་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་བ་གཞྱིར་
བཟུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ནང་སྱིད་ཀང་འབེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གང་བཀའ་ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གང་ལྟར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མའྱི་དགོངས་འཆར་དའེྱི་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཞྱིབ་
ཚགས་པ་ོཡོང་གྱི་མྱི་འདུག རྒས་གས་ོཁང་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། དཔེར་ན་མ་སུ་རྱི་ཐརེ་འདོན་གནང་སོང། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་
གཙང་ས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཏན་ཏན་སྐུ་ངལ་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་ར་རམ་སའྱི་ཉ་ེའཁྱིས་ཀྱི་ལམ་ཁའྱི་
ཟུར་དུ་གཙགོ་པ་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས། ལམ་ཁའྱི་སྒང་ལ་དྱི་ངན་གྱིས་ཁྱབ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
གཅྱིག་དང་། ད་ེནས་བོད་ནས་ཚུར་འབརོ་བའྱི་གསར་འབརོ་ལ་སྡོད་ཁང་མེད་པ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་འཁུར་གནང་
རགོས་ཞེས་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས། ད་ལྟ་ཁྱོན་བསྡམོས་པའྱི་ཁ་སང་དང་ད་ེརྱིང་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཚོས་དྱི་བ་ ༢༢༧ གནང་འདུག ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོདོན་ལ་གནས་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། ལས་ཀའྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་ལ་ཆ་བཞག་
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ནའང་སེམས་ལ་སེམས་འགུལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཐེབས་སོང། སོང་ཙང་རྩ་བའྱི་ང་ཚ་ོཚང་མ་མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་བལྟ་སོང་བེད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཚང་མ་དང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། ལས་བསྡོམས་ནང་གང་ཡོད་བསྡད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལས་དོན་ད་ེཚ་ོརྱིགས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ལོ་གཅྱིག་དང་ལོ་གཉྱིས་ནང་ག་ཚོད་ཐུབ་མྱིན། དགོངས་འཆར་ད་ེརྱིང་གནང་བ་རྣམས་ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་དོན་དག་
གྲུབ་སོང་ཞེས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་འབབ་ཅྱིག་རྩ་བ་ནས་ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ལྷོད་ཡངས་མ་ཤོར་ནས་
སར་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་
འདེབས་གསལ་བཤད་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥་་༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་
སུ་ཡོད་པ་རདེ། སྙན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་གུས་ཕག་སོན་དུ་ཕུལ་པའྱི་ཐོག་
ནས། 
 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ 

༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས། 
༡་༠ ལས་དནོ་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སནོ། 
༡་༡ བདོ་མྱིའྱི་འཛནི་སངོ་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚགོས། 
ཀ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡོང་

ཐབས་གལ་འགངས་གཙ་ོབཟུང་བ་རྒྱུ་དང༌། དབེ་བསལེ་མདེ་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྩྱིས་ཁ་ཚགོས་པའྱི་རྩྱིས་ཁངོས་
སུ་ཟླ་བསྱིལ་རྩྱིས་འཁུར་གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཞུ་སྒ་ོདང༌། ལ་ོརེའྱི་འབབ་ཁལ་སྙན་ཤོག་དུས་འབུལ་འཐུས་ཚང་ཞུས་དང་ཞུ་
མུས་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕྱི་དངུལ་བརྒྱུད་ལེན་དགོས་རྱིགས་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་མ་
འགལ་བའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཐགོ་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཁྱིམས་སྱིག་ནང་གསལ་ལྟར་ཕྱི་དངུལ་ལནེ་བེད་ཇྱི་
བས་ཀྱི་སྙན་ཤོག་གཏན་འབེབས་ལྟར་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་ཐགོ་སྙན་འབུལ་ཞུས་ཡདོ། 
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ཁ སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇགོ་གྱི་ལས་དནོ་འག་ོམུས་ལ་ཕན་པར་ལ་ོའདྱིར་ཚགོས་པའྱི་རྩྱིས་
ཁངོས་སུ་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ཞལ་འདབེས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧་༨༧ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ག དྷ་ས་ཁུལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སད་ར་ོབཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ་འདོན་འགེམས་ཞུ་མུས་ལྟར། འདྱི་ལོའ་ིནང་
ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༢༤ དང་སྱིག་འཛུགས་གངས་ ༤ ལ་མཐུན་རེན་གསར་དུ་སོར་སྤྲོད་ཀྱིས་ཁྱོན་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ 
༧༡༣༣ དང་སྱིག་འཛུགས་གངས་ ༡༤༨ ལ་ར་ོབཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ་གངས་ ༤༠༣༦༩ འདོན་འགེམས་ཞུས་
པས་མང་ཚགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 

 
༡་༢ ྋགངོ་ས་མཆགོ་གྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརྩ། 
ཀ དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་ཟུང་འབེལ་གྱིས་ལོ་ལྟར་སྨན་སྱིན་སྐོར་བསོད་ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་ཡོད་པ་ལྟར། འདྱི་

ལོའང་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་དང༌། ཝ་ར་ཎ་སྱི། རྩ་མཆོག་གོང་བཅས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ བར་ཉྱིན་གངས་ ༨༡ རྱིང་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བཅོས་ཐབས་ཀྱིས་ཉ་ེའཁོར་ཡུལ་མྱི་
དང་གནས་བསྐོར་བ་སོགས་ཁྱནོ་ནད་པ་གངས་ ༡༠༧༧ ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་རནེ་ནར་གཏངོ་བས་པའྱི་འག་ོགོན་ཧྱིན་
སྒོར་འབུམ་ ༢་༤༨ སོང་ཡོད། 

ཁ སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསགོ་འཇོག་གྱི་ལས་དནོ་འག་ོམུས་ལ་ཕན་པར་ལ་ོའདྱིར་བདོ་མྱི་སུད་ཚངོ་
ཚགོས་པ་ཁག་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདབེས་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༨༦༨༩༠་༠༠ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུངཡདོ། 

ག གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་ཞུས་པའྱི་ལོ་རེའྱི་སེད་འབབ་བྱུང་བ་ནས་ལོ་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སོན་རྩྱིས་དགོས་དངུལ་ལ་ཕན་པར་འབུལ་མུས་བཞྱིན་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༩༨ ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། 

༡་༣ སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ། 
ཀ རགོས་དངུལ་ག་ོསྱིག 
༡ རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་

ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢༣་༩༨ ཐབོ་སོན་བྱུང་ཡོད། འདྱེི་ཁངོས་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་རྣམས་ཀྱི་སྣ་ེལེན་དང་ལྟ་
སོང་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧་༥༠ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་གྱི་སོབ་ཡོན་དང་བོད་
ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་སོབ་གཉེར་ལྷན་ཚོགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༩་༢༩ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སྡོད་ཁང་དང་
བགེས་ཤག་གསར་རྒྱག ད་ེབཞྱིན་རྒན་གསོ་ཁང་བདུན་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༩་༦༠ ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གཙོས་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ 
༤༩་༥༨ འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འཕོད་བསྟེན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༥་༦༩ ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་
གོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༣༢ བཅས་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད། གོང་གསལ་རོགས་དངུལ་ཐོག་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༥༦ 
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བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མྱིའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང༌། ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་
འགེམས་ཀྱིས་ལས་དནོ་ལག་བསྟར་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

༢ ནརོ་ཝ་ེཆོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནོར་ཝ་ེགཞུང་ནས་སབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་ལས་དོན་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཁྱོན་ཧྱིན་སྒོར་ས་
ཡ་ ༢༢་༧༩ ཞུ་སོན་བྱུང་ཁོངས་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་དོན་དྱིལ་བསགས་ལས་གཞྱིའྱི་
ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་  ༡་༥༣ དང༌། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན། 
བུད་མེད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༢༣ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་བུ་ཕྲུག་ཤེས་ཡོན་
ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦་༤༣ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལས་
རྱིགས་སོང་བརར་དང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༨་༡༨ བོད་མྱིའྱི་
ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༦༣ སྱི་ཚོགས་དངུལ་ཁང་ཆུང་གས་འཛུགས་
རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༢༠ དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༣༠ ལས་
འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༥༠ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འག་ོགོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ 
༠་༧༩ བཅས་བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགེམས་ཀྱིས་ལས་དོན་ལག་བསྟར་
འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡདོ། 

༣ ཡ་ོརོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བོད་ནང་གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་གོང་སེལ་ལས་
གཞྱིའྱི་དུས་ཡུན་ལ་ོགསུམ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ལ་ོལ་ོརྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཨྱིན་ཡུལ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ཁྱོན་ཧྱིན་སྒོར་
ས་ཡ་ ༢་༢༥ བྱུང་ཡོད་པ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྀའ་ིཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་
ཡ་ ༡་༧༡ དང༌། ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༥༤ བཅས་རོགས་དངུལ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་
འགེམས་ཀྱིས་ལས་དནོ་ལག་བསྟར་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

༤ ཨ་རྱི་ཨནེ་ཨྱི་ཌྱི་རགོས་ཚགོས་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ཁྱབ་ཁངོས་འགེམས་སྟོན་ཁང་འཕལེ་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་དུ་ཧྱིན་སྒོར་ས་
ཡ་ ༡་༥༣ རགོས་རམ་ཞུས་སོན་བྱུང་ཡོད། 

༥ ཕེཊ་རྱིཀ་ནའ་ོམན་རོགས་ཚོགས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་སེལ་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཧྱིན་
སྒོར་ས་ཡ་ ༦་༠༩ ཞུས་བསྩལ་བྱུང་བ་ནས་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༧༨ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ས་
གནས་འག་ོའཛནི་རྣམ་པའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༥༡ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཚགོས་འདུ་
དང་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་དོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༨༧ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་སོབ་ཕྲུག་རྣམ་པར་འགོ་ཁྱིད་སོང་
བརར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༩༣ བཅས་རོགས་དངུལ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགེམས་
ཀྱིས་ལས་དནོ་ལག་བསྟར་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 
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༦ ཨའ་ེཡེམ་རགོས་ཚགོས་ནས་སབས་བཅལོ་བདོ་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༤་༢༥ རགོས་དངུལ་བྱུང་བ་ནས་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༧༥ དང༌། འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་སུ་འཕདོ་བསྟེན་ག་ོརྟོགས་ཁྱབ་སེལ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ བཅས་འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་
ས་ོསོར་བགོས་འགམེས་ཀྱིས་ལས་དནོ་ལག་བསྟར་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

༧ བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ལེས་ཨ་ེམྱིས་གྲུས་རགོས་ཚོགས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་
༣༨ ཁ་ེན་ཌ་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཚགོས་པ་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༧༢ དང༌། ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩ་ནས་ཧྱིན་སྒོར་
ས་ཡ་ ༡་༣༥ བཅས་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད། 

༨ ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ནས་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩ་བརྒྱུད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་དང་ད་
རྒྱ་སྲུང་སབོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༦༠ གནང་སནོ་བྱུང་ཡོད། 

༩ རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཨྱིས་ཊེལ་རགོས་ཚགོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་
ས་ཡ་ ༡་༢༡ གནང་སནོ་བྱུང་ཡོད། 

ཁ ལས་འཆར་དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སངོ༌། 
༡ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འཆར་ལས་པ་རྣམས་ལ་ལས་འཆར་བཟོ་འགོད་དང༌། ལས་འཆར་

སྟངས་འཛིན་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཕོགས་སྐོར་ཟབ་སོང་ས་རེས་ཐེངས་གསུམ་ག་ོསྱིག་ཞུས་པས་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་
བྱུང་ཡདོ། 

ག བདོ་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ། 
༡ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཁག་ལ་ཁྱད་ལས་པའྱི་དགོས་མཁོ་ཇྱི་ཆེར་འགོ་བཞྱིན་པར་༸དཔལ་ལྡན་

བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་
བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་དོན་ཡོངས་རགོས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་ཁོངས་སུ་ཟླ་
བསྱིལ་ཞུས་པ་དང༌། ད་བར་རྒྱ་བལ་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་གངས་ ༦༠ ནས་གོ་
སྐབས་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཁོངས་ནས་ལོ་འདྱིར་ཁྱད་ལས་པ་གངས་ ༡༥ ནས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་གོ་སྐབས་ལེན་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ང འཆར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས། 
༡ ༸དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ཞེས་པའྱི་བོད་སྐད་

མྱིང་བང་ད་ེའཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཞསེ་པར་བསྒྱུར་གནང་བ་དང༌། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཞསེ་པ་ད་ེ
ཟུར་དུ་མྱི་དགོས་པར། ལས་ཁུངས་དེའྱི་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་དང་ལས་བེད་བཅས་པ་ལས་དོན་ཡོངས་རོགས་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་སྡ་ེཚན་དང་ལྷན་དུ་ཟླ་བསྱིལ་གྱིས་འཆར་བྱུས་ཚོགས་



20 
 

ཆུང་གྱིས་ལས་འཆར་ཁག་གནད་སྨྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཐགོ་འཆར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས་ནས་
མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གསར་གཏོད་གནང་ཡོད། ལས་འཆར་རྣམས་ཀྱི་བཟ་ོའགོད་
སོམ་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ལས་ཁུངས་ཚང་མའྱི་ལས་འཆར་ཇྱི་ཡོད་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། དེ་
བཞྱིན་དགོས་ངསེ་ཞྱིབ་འཇུག་རྣམས་སར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་དག་ེམཚན་མཐངོ་ཆསོ་སུ་ཡདོ། 
འདྱི་ལོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་འཆར་གངས་ ༢༤༧ 
ཕུལ་འབརོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སགས་འཆར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས་ནས་ལག་བསྟར་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐབོ་བྱུང་
ཡོད། 

༡་༤ བདོ་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་དནོ། 
ཀ ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར༌། 
༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་དྷ་སྟངེ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭར་སོབ་ཕྲུག་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རུ་ཚགོས་ཐགོ་མ་ད་ེའག་ོ

འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ནང་ཚོང་རྱིག་སྡ་ེཚན་གྱི་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༡ ནས་
མཉམ་ཞུགས་དང༌། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་སབོ་ཕྲུག་ས་ོསོའ་ིཚངོ་ལས་འཆར་གཞྱི་ཁག་འད་མྱིན་སོབ་
གྲྭའྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་འགེལ་བརོད་གནང་སྟ་ེསོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་སྐོར་ག་ོརྟོགས་རྒྱ་མྱི་ཆུང་བ་ཞྱིག་ཐབོ་
པའྱི་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 

༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་སེད་སྱིང་སོང་བརར་ཐོན་བའྱི་ཚོང་པ་གསར་པ་བདུན་ནང་
ཁུལ་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་འགན་བསྡུར་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་ཏེ་ཁོང་རྣམས་ལ་ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ཆེད་ས་བོན་མ་
དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་རེ་དང༌། སེད་མེད་བུན་གཡར་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ར་ེབཅས་མཐུན་རེན་སོར་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། 

༣ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༥ ནས་བདུན་ཕག་གསུམ་རྱིང་ཨ་ོམ་ེརྱི་ཡར་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་མཐུན་གྱུར་འགོ་
དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྣ་ེཁྱིད་སོབ་གཉརེ་ཁང་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་
དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༤ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་འདུ་འཛམོས་
དང་པ་ོདྷ་སར་འཚགོས་བསྐོང་ཞུས། སྐབས་དརེ་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁདོ་ནས་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་པ་གངས་ ༨༠ 
ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། འདུ་འཛོམས་སྐབས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པའྱི་མ་དངུལ་རོགས་སོར་གཟེངས་
རྟགས་འབུལ་ཆདེ་ཚངོ་ལས་འཆར་གཞྱི་འགན་བསྡུར་ནང་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་གངས་ ༢༣ བྱུང་ཁངོས་ནས་ཡར་
ཐནོ་ཚོང་པ་གསར་པ་གངས་ ༡༠ འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་རེས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་རྒྱུས་ལོན་
རསེ་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་པ་གསར་པ་བཞྱི་ལ་མ་དངུལ་རོགས་སརོ་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ཆདེ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་ཡོད། 
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༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཉྱིན་གངས་བཅུའྱི་རྱིང་དྷ་ས་དང༌། ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔ། ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང༌། 
མཐ་ོསོབ་ཐོན་པའྱི་ན་གཞོན་བཅས་མང་ཚོགས་ ༥༠༠ སྐོར་དང༌། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་སྱིར་སྡེ་དགེ་
དང༌། ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་བཅས་སུ་མང་ཚོགས་ ༢༠༠ ཙམ་ལ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་མཐུན་རེན་དང་
འཚང་སྙན་འབུལ་ཕགོས་སྐརོ་མྱི་འག་ོཆདེ་བཅར་གྱིས་ག་ོརྟགོས་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༡་༥ སནོ་རྩྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 
ཀ བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད། ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྀ་དནོ་

ཚན་ ༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལ་ོའཁོར་སོན་རྩྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། 
བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཇྱི་གནང་ལྟར་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་ཕུལ་ཏེ་འདྱི་བརྩད་ལ་གསལ་བཤད། སོན་རྩྱིས་གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་འགྲུབ་རེས་ང་ོབཤུས་ཆ་ཚང་རེ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པར་
ཁུངས་འགམེས་ཞུ་སྒ་ོདང་འབལེ་བའྱི་སནོ་རྩྱིས་ལས་དནོ་མཐའ་དག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

ཁ སནོ་རྩྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང༌། ཁ་བསྒྱུར་
ཞུ་ཤོག་ཕུལ་འབོར་ཁག་ལ་སྱིག་མཐུན་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཇྱི་ཐོབ་ཐགོ་མའྱི་སནོ་
རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བསྣན་ཏ་ེམཐའ་མའྱི་སནོ་རྩྱིས་བསྡམོས་འབོར་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགསོ་འཐུས་
ཚང་ཞུས་ཡོད། 

ག དངུལ་རྩྱིས་དང་སོན་རྩྱིས་བཟ་ོའགོད་ཚད་ལྡན་བྱུང་ཐབས་སུ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྩྱིས་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་
ཚོགས་འཛོམས་ཀྱིས་སོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང༌། སོན་རྩྱིས་འབུལ་ཕོགས་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆར་སྣོན་འཕྱི་ལེགས་བཅོས་
ཇྱི་དགསོ་ག་ོབསྡུར། གོས་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་དནོ་ཚན་ཁག་གངོ་རྱིམ་ལ་སྙན་གསན་གྱིས་ལམ་སྟནོ་ཇྱི་
ཕབེས་ལྟར་ཁུངས་ཁྱབ་ཞུས་ཏ་ེལས་དནོ་ཞུ་བར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 

༡་༦ ཡངོ་འབབ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་དནོ། 
ཀ རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ལོའ་ིམཐའ་མའྱི་སནོ་རྩྱིས་སུ་སནོ་རྩྱིས་མ་དངུལ་གྱི་ཚདོ་དཔག་ཡོང་འཆར་སྒརོ་ས་ཡ་  
 ༥༦༥་༤༡ ལ་ཕན་པར་དངསོ་སུ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༤༧་༦༠ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེཁོངས་ནས་འག་ོགོན་དངོས་
 སོང་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༠༦་༢༨ བས་ཏེ་ཡང་སྙྱིང་རགས་རྩྱིས་ནང་གསལ་འཕར་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༤༡་༣༢ བེད་ཀྱི་
 ཡོད། 
ཁ རྩྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་

འཛནི་སོང་དམྱིགས་རྟནེ་བརྒྱ་ཆའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བསྡད་ཡདོ་རྱིགས་ལ་བར་འདདེ་ཞུས་ཏ་ེལ་ོའདྱིར་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ 
༣་༧༦ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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ག རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་
བཅས་བརྒྱུད་དང་བངས་དཔ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༩༠་༦༢ བསྡུ་འབུལ་
བྱུང་ཡདོ་པ་ཚདོ་དཔག་ལས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠་༦༢ མང་བ་བྱུང་ཡདོ། 

༡་༧ གཞུང་གནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 
ཀ ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་ནས་དགོས་དངུལ་སོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་ཞུ་ལེན་བ་དགོས་རྱིགས་ཀྱི་

འག་ོགོན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། ཕྱི་ནང་སྱིག་མཐུན་དངུལ་རྩྱིས་འགོད་ཉར་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཞྱིབ་ཚགས་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

ཁ ལས་བེད་གསར་བསྐ་ོདང༌། གནས་སར་བཅས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་གསར་པ་གཏན་འབེབས་
དང་བསར་བཅོས། ཟླ་དྲུག་ར་ེམཚམས་སུ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཡུལ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་དང་བསྟུན་ཏ་ེཡུལ་ཐང་
འཕར་ཚད་ཇྱི་བྱུང་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་དང་མཇུག་སོང་ལས་དནོ་འཐུས་ཚང་ཞུས། 

ག ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དངུལ་རྩྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགསོ་ཐམས་ཅད་སྱིག་
མཐུན་བྱུང་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། འསོ་མཐུན་རྱིགས་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་བརྒྱུད་འབུལ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡདོ། 

ང ས་གནས་དང་ཕགོས་བཞུགས་བགསེ་ཡོལ་དང༌། ནང་མྱིའྱི་བགསེ་ཕགོས་བཞེས་མཁན་རྣམས་ལ་ཟླ་ར་ེདང་ཟླ་གསུམ་
ས་ོསོར་བགེས་ཕོགས་དུས་ཐོག་བག་ོའགེམས་དང༌། ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་འབུལ་གཏངོ་ཞུ་སྒ་ོའཐུས་ཚང་ཞུས་
ཡོད། 

ཅ རྩ་དགོངས་དང་བགེལ་ཡོལ་ཞུས་བསྩལ་ཁག་གྱི་བགེས་ཕོགས་དང་གཟྱིགས་གསོལ། གསོག་དངུལ། མཐུན་རེན་
གཞན་བཅས་སྱིག་མཐུན་རྩྱིས་བསྐོར་དང་ཞུ་སྤྲོད་བ་དགསོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

ཆ གཞུང་གྱི་ཕེབས་འཁོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འགན་འཁུར་དང༌། ལས་བ་ཁ་ལོ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉྱིན་རེའྱི་ལས་
འགན་བཀདོ་སྱིག གཞུང་འཁརོ་བདག་གཅེས་བཟ་ོབཅསོ་ཞུ་དགསོ་བཅས་འཐུས་ཚང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༡་༨ ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆས་མཁ་ོའདནོ། 
 བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ལོ་རེའྱི་ཡྱིག་ཆས་དང་ཀམ་པུ་ཊར་པར་སྐྲུན་སྣག་ཚ་བཅས་

དགསོ་མཁ་ོདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྡེབ་ཚངོ་པ་ནས་མཁ་ོའདནོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་དང༌། ལས་དནོ་འདྱི་
ཐགོ་ནས་ལ་ོའཁརོ་འདྱིའྱི་འག་ོགོན་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༣་༤༦ བསྱི་ཚགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༡་༩ དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་བཟ་ོའགམེས་ཀྱི་ལས་དནོ། 
ཀ ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་ཞུ་བསྡད་གངས་ ༣༤༠༢ ཡོད་པའྱི་ཐོག་འདྱི་ལོར་ 

༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གསར་བཟོའ་ིའགེངས་ཤོག་གངས་ ༣༢༩༩ འབོར་བ་བཅས་བསྡོམས་དཔ་དེབ་
གསར་པ་བཟ་ོདགོས་གངས་ ༦༧༠༡ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདྱི་ལོའ་ིནང་དཔ་དེབ་གངས་ ༣༠༤༣ བཟོས་ཏ་ེའགེམས་
སེལ་ཞུས་ཡོད། གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པས་དོགས་འདྱི་སོང་བར་ལན་འདེབས་འབོར་བསྡད་གངས་ ༢༨༦༥ 
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འགེངས་ཤོག་ཉྱིས་ཟློས་འབོར་བ་གངས་ ༦༦༢ ཕུད་འཕོས་བཟ་ོབསྡད་གངས་ ༡༣༡ ལྷག་ཡོད། རྩྱིས་ལོའ་ིམཚམས་
བར་ཁྱོན་ལག་དབེ་གངས་ ༡༤༩༠༧༣ བཟསོ་འགམེས་ཞུས་ཟྱིན། 

ཁ ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ནོར་བཅོས་ཞུ་བསྡད་གངས་ ༢༠༧ ཡོད་པའྱི་ཐོག་འདྱི་ལོའ་ི
ནང་ནོར་བཅོས་ཞུ་མཁན་གངས་ ༡༩༤༤ འབོར་ཡོད་པ་བསྡོམས་ནོར་བཅོས་ཞུ་དགོས་གངས་ ༢༡༥༡ ནས་འདྱི་
ལོའ་ིནང་ནོར་བཅོས་ཀྱིས་ཁུངས་སྤྲདོ་ཟྱིན་པ་གངས་ ༡༦༦༠ དང༌། གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པ་ས་གནས་སུ་དོགས་
འདྱི་ཞུས་པར་ལན་མ་འབོར་བ་གངས་ ༤༩༠ ནོར་བཅོས་བསར་བཟ་ོབ་བསྡད་གངས་ ༡ ཆགས་ཡོད། རྩྱིས་ལོའ་ི
མཚམས་བར་ཁྱོན་ལག་དབེ་གངས་ ༡༡༦༣༣ ནརོ་བཅོས་བསར་བཟ་ོཟྱིན་ཡདོ། 

ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་བར་ལག་དེབ་བོར་བརླག་གྱིས་བསར་བཟ་ོབ་བསྡད་གངས་ ༤༠༢ ཡོད་པའྱི་
ཐོག་འདྱི་ལོར་འགེངས་ཤོག་འབོར་བ་གངས་ ༢༧༥ བསྡོམས་པས་ཁྱོན་བོར་བརླག་བསར་བཟོ་ཞུ་དགོས་གངས་ 
༦༧༧ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདྱི་ལ་ོབསར་བཟ་ོཞུས་པ་གངས་ ༢༣༩ གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པ་ས་གནས་སུ་དོགས་
འདྱི་ཞུས་པར་ལན་མ་འབོར་བ་གངས་ ༤༣༨ དང༌། བཟ་ོབསྡད་གཅྱིག་ཀང་མེད། རྩྱིས་ལོའ་ིམཚམས་བར་ཁྱོན་ལག་
དབེ་གངས་ ༡༢༠༢ བོར་བརླག་བསར་བཟ་ོཟྱིན། 

ང ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཞུ་བསྡད་གངས་ ༩ ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ོ
འདྱིར་འགེངས་ཤོག་གངས་ ༡༢༠ འབོར་ཡོད་པ་བསྡོམས་ཁྱོན་དཔ་དེབ་བཟོ་དགོས་གངས་ ༡༢༩ ནས་ལོ་འདྱིར་
ཁུངས་སྤྲད་ཟྱིན་པ་གངས་ ༣༩ དང༌། གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པ་ས་གནས་སུ་དྭོགས་འདྱི་ཞུས་པར་ལན་མ་འབོར་
བ་གངས་ ༢༢ དཔ་དེབ་བཟ་ོབསྡད་གངས་ ༦༨ ཆགས་ཡོད། རྩྱིས་ལོའ་ིམཚམས་བར་ཁྱོན་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་
དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་གངས་ ༦༢ བཟསོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

ཅ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སྡོད་བདོ་མྱི་རྣམས་
ཀྱི་སོ་སོའ་ིགཏན་སྡོད་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་མྱིང་ཇྱི་གསལ་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཏུ་མྱིང་བསྒྱུར་ཆེད་ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་
འབོར་བ་གངས་ ༡༤༧༡ ནས་ཞུས་སྤྲད་ཟྱིན་པ་གངས་ ༡༣༦༣ དང༌། བཟོ་བསྡད་གངས་ ༡༦ གནས་དོན་ཁ་
གསལ་མེད་པ་ས་གནས་སུ་དོགས་འདྱི་ཞུས་པར་ལན་མ་འབོར་བ་གངས་ ༩༢ ཡོད། རྩྱིས་ལོའ་ིམཚམས་བར་ཁྱོན་
ལག་དབེ་གངས་ ༡༣༦༣ མྱིང་བསྒྱུར་ཞུས་ཏ་ེའགེམས་སལེ་ཞུས་ཡདོ། 

ཆ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་
ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་ཡུན་གསར་པ་གཅྱིག་འགྱུར་འགོ་འཛུགས་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་དོན་སར་
ལྷག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སད་གསར་འདམེས་བྱུང་བའྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམས་ལ་ར་ས་དང་བད་ེསྱིད་གྱིང༌། སྒང་ཏགོ སལེ་ཀབོ་
བཅས་ས་ཁག་བཞྱི་རུ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་དཔ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་དང་རྒྱུན་གོན་རྩྱིས་ཁ་བཟ་ོཉར། དང་བངས་དཔ་དངུལ་
ལག་དབེ་བཟ་ོཕོགས་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་ཟབ་སོང་གནད་སྨྱིན་ཞྱིག་དང་རྩྱིས་འབལེ་ལམ་སྟོན་ལག་དབེ་འགེམས་སེལ་ཞུས་
ཡོད། 
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ཇ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱི་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོདང་ནོར་
བཅོས། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཏན་སྡོད་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གསལ་གྱི་མྱིང་དང་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་ནང་གསལ་བའྱི་མྱིང་གཉྱིས་མྱི་
མཐུན་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། དཔ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཆག་ཡང་གྱི་ག་ོསྐབས་ཞུ་ལེན་སོགས་ཀྱི་ཐད་མང་ཚགོས་
ལ་གསལ་བཤད་དང་ག་ོབཀནོ་ལམ་སྟནོ་གནང་སད་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་གཅྱིག་
མང་ཚོགས་ཆེ་བའྱི་ས་གནས་སུད་སྱི་དང༌། ཎྱི་རར་ལེན། སེལ་ཇེམ། ཨ་རྱི་དང་ཁ་ེཎ་ཌ་བཅས་སུ་སྐོར་བསོད་གནང་
ཡོད། སྐབས་དརེ་སུད་སྱི་ནས་མྱི་གངས་ ༡༣༠༠ ཙམ་དང༌། བང་ཨ་རྱི་དང་ཁ་ེན་ཌ་ཁུལ་ནས་མྱི་གངས་ ༡༥༠༠ ཙམ་
ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེདཔ་དེབ་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དཔ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཆག་ཡང་
གྱི་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་ཁྱོན་མྱི་གངས་ ༥༣༢ བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་དཔ་དངུལ་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་
༠༥ བསྡུ་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ། བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་བཅས་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆ་ེབཞེས་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་
ཞུས་ཏེ་ལེགས་གསོའ་ིབསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཆབས་ཅྱིག་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བསེད་ཡོང་བའྱི་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕོགས་མཚུངས་དང་བངས་དཔ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་བ་རྒྱུ་འདྱི་རང་ཉྱིད་བོད་དོན་ལ་མཉམ་
ཞུགས་ཁར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བརྩྱི་མཐངོ་དང་ངསོ་འཛནི་ཐུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་གལ་ཆ་ེཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཚང་
མས་མཁྱནེ་གསལ་ལྟར་ད་དུང་རྱིམ་པས་བདོ་མྱི་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ལ་ཕུལ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྐབས་སུ། དྱི་བ་དང་གསལ་
བཤད་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གྱི་གོང་གསལ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་
སནོ་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་བག་ོགེང་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པ་རེད། གོས་འཆར་འདོན་
མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 
༄༅། །དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་
ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ 
༢༤ ལ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། བགོ་གེང་གྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། བགོ་གེང་གྱི་དུས་
ཚདོ་ད་ེམྱི་ར་ེལ་སྐར་མ་ ༡༥ རྱིང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། དང་པ་ོཤོག་ངོས་ ༤ པ། ག༽ 
བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ། དེའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསར་གཏོད་དང་། ད་ེའདའྱི་
ཐགོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། འདྱི་འག་ོབཙུགས་ནས་ད་ལྟར་བར་དུ་ལ་ོརྱིམ་པ་བཞྱིན་ཏུ་འཕར་ཆགས་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལ་ོརྱིམ་
པ་བཞྱིན་འདས་པའྱི་རྱིང་མང་རུ་མང་རུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། ཡང་ན་ཉུང་རུ་འག་ོཡྱི་འདུག་གམ། དེའྱི་
ནང་ནས་འདྱིར་ལས་ཀ་ཞྱིག་གནང། ཕྱི་ལོག་ལ་ཕར་ཕེབས་ཚར་བ་ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སྱི་ཚོགས་
ནང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པ་ོཐནོ་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེནང་བཞྱིན་གང་ཟག་བ་ེབག་པ་ས་ོས་ོལའང་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་ཉམས་མངོ་དང་བསབ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པའྱི་མངནོ་རྟགས་གསལ་པ་ོད་ེའད་ཡོད་དམ། 

ཤོག་ངསོ་ ༦ པའྱི་ནང་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་འདུ་འཛོམས་དང་པ་ོཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདེ། 
རྩྱིས་ལོ་སོན་མའྱི་ནང་ཡར་ཐོན་ཚོང་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཆེད་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་གངས་ ༢༣ བྱུང་འདུག་ ༡༠ 
འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་འདུག འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་གནང་ནས་ལས་གཞྱི་
གསར་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་རེད། ད་ལོ་ལོ་སོན་མ་ལས་ཚོང་ཁང་ཆེ་ཙམ་དང་དོ་སྣང་བེད་མཁན་མང་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ། 
 ཤོག་ངོས་༨ {ཁ}ངའྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ད་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམ་པ་ལ་མཐུན་རེན་སོར་རྒྱུ་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་གྱི་
ཐུགས་འགན་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་འཐབ་རྩོད་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེདང་འབེལ་བ་ཆགས་
ཡོད་ཀང་མེད་ཀང་རྟགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔརེ་ན་སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་རྣམ་པ་གངས་སྱིད་དུ་ལས་ཤག་ཡདོ་མཁན་དང་མེད་མཁན། 
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ལས་ཤག་མ་འདང་པ། དྷ་རམ་ས་ལ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་མེག་ལོར་གྷན་ཇྱི་དང་ནོར་གྱིང་སོགས་ལ་ཕབེས་དགོས་མཁན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དབར་ཁ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཆར་ཆུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརདེ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སྒ་ོསོགས་ལ་རྟག་
པར་ཕབེས་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཆྱིབས་འཁརོ་གྱི་ག་སྱིག་ཡག་པ་ོམེད་པའྱི་
བཟ་ོའད་པ་ོཅྱིག་རེད། ལས་བེད་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ལས་མང་པ་ོབརྒྱབ་ཏ་ེགནས་རྱིམ་འཕར་བ་ལ་བརྟེན་ཡོད་པ་རེད། སོན་
མ་ང་གངས་སྱིད་ལ་ཡོང་དུས་བཤད་སལོ་ཅྱིག་འདུག ཟུང་དྲུང་ཡན་ཆད་ལ་རྐང་པ་མེད་པ་རེད། དྲུང་གཞནོ་མན་ཆད་ལ་ཁ་མེད་
པ་རེད་ཟེར་བ་ཅྱིག་འདུག ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རླངས་འཁོར་ད་ེའདའྱི་ནང་འགོ་དགོས་ན་ཟུང་དྲུང་ཡན་ཆད་ཚོར་
འཛུལ་ས་ཡོད་པ་རདེ།  ཐུགས་སྤྲ་ོད་ེའད་གཏོང་དགསོ་དུས་དྲུང་གཞནོ་མན་ཆད་འག་ོས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ནང་དནོ་གཅྱིག་པ་རདེ། 
ཟུང་དྲུང་ཡན་ཆད་ག་པར་འག་ོདགོས་ནའང་འག་ོས་འདུག བས་ཙང་སྱི་སོད་རླངས་འཁོར་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་ར་ེཟུང་ཞྱིག་ག་སྱིག་
བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོད། དངུལ་ཐབས་འཚོལ་མང་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་
ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོལ་གཟྱིགས་ཏ་ེཕག་ལས་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོདགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་སོང་། 

ད་ེནས་མར་ཤོག་ངོས་ ༩ པར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཕ་ོའགྱུར་བྱུང་བ་དང་ད་ེཚོར་ཟབ་སོང་
སྤྲད་པའྱི་སྐརོ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱིས་འདུག ཟབ་སོང་སྤྲདོ་སའྱི་ས་ཆ་གསུམ་བྱིས་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་མྱི་
ལ་ཟབ་སོང་སྤྲད་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་འབྲུག་ཡུལ་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ཚུར་སྐད་གཏོང་ཆོག་གྱི་རེད། གལ་སྱིད་
བས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་བས་ཏ་ེམ་བས་པ་རེད། ཐོག་མར་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་མ་བཟོས་སོན་
ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ཏ་ེའཆར་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་མཁན་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་རདེ། ད་ེགཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་སྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་བཏང་ནས་ཚང་མ་འཕ་ོའགྱུར་དུས་གཅྱིག་ལ་བཟསོ་
པ་རདེ། བས་ཙང་དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ནམ། ནརོ་བཅོས་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་འདུག 

དངོས་གནས་བས་ན་ནོར་བཅོས་ཉུང་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། སོན་མ་ནོར་ཡོད་ཙང་བཅོས་པ་རེད། ཡང་བསར་
ནོར་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། འདྱིའྱི་ནང་བལྟས་ཡོང་དུས་ས་ལོ་ ༢༠༧ དང་ད་ལོ་ ༡༩༤༤ བྱུང་སོང་ཟེར་དུས། འདྱི་ཚོ་ལ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་རེན་དང་མཐུན་རེན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ངསོ་ནས། ད་བར་དུ་ནརོ་བཅསོ་གནང་ཚར་བ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ནས། དངསོ་གནས་ནརོ་བཅོས་ད་ེ
གང་འད་བྱུང་ཡོད་མེད་བརྩད་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབས་འདུག་སྙམ། བར་སྐབས་ཅྱིག་ལ་སེལ་ཀོབ་ལ་བོད་གཞུང་མང་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ཚར་རེས་ཚིག་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ནོར་བཅོས་རེད་དམ་བཟོས་བཅོས་རེད་ཟེར་བའྱི་
ཚིག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ནོར་ནས་བཅོས་པ་རེད་དམ། ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་བཟོས་ཏ་ེབཅོས་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་གསལོ་ཇའྱི་བར་སེང་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ་
བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནོར་བཅོས་དང་བཟ་ོབཅོས་ཟེར་དུས། དོན་དག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་འདྱི་ལ་
བཞག་ནས་ནརོ་བཅོས་རདེ་དམ་བཟ་ོབཅསོ་རདེ་ཅསེ་གསུང་པ་ཙམ་མྱིན་པར། འདྱི་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དགསོ་པའྱི་གནད་
དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་གཤམ་དེ་ལ་རྩྱིས་ལོའ་ིམཚམས་བར་ཁྱོན་ལག་དེབ་
གངས། ༡༡.༦༣༣ ནོར་བཅོས་བསར་བཟ་ོཟྱིན་ཡོད། དེའྱི་ཚིག་ད་ེནོར་བཅོས་བས་པ་ལ་རང་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ། ཡང་ནརོ་བཅོས་ཤྱིག་བས། ཡང་གཞན་དག་ཅྱིག་བས་པ་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཅྱིག་ད་ེཕལ་ཆེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གནས་སྟངས་
འད་མྱི་འད་ཁྱད་མཚར་བོ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཉེ་ཆར་ངའྱི་སར་མྱི་ཞྱིག་སེབས་སོང་། མྱིང་དང་ས་ཆ་དེ་ཚོ་འབོད་མ་
དགོད་པ་གྱིས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ངའྱི་བུ་མོའ་ིལག་དེབ་འདྱི་ནོར་བཅོས་བེད་དགོས་འདུག དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཡན་ཆད་སར་ཕྱིན་ཡོང་དུས། གནང་རོགས་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་སར་གང་བེད་ནས་ཡོང་བ་
ཡྱིན་ཞེས་སྐད་ཆ་དྱིས་དུས། ཁྱོད་རང་དཔེ་ཇུས་གཏོགས་ཚ་བོ་དང་མྱི་ཚང་མ་ལ་དཔེར་མང་པོ་བཤད་ཐུབ་མཁན་རེད་ཅེས་
གངས་ཅན་སྱིད་གཤངོས་ཀྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཟརེ་གྱི་འདུག དསེ་ན་ཁྱདེ་སར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག 

ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དུས་དོན་དག་གཙ་ོབ་ོདེ། སོན་མ་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེསོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་གཏོང་བའྱི་གནས་
སྐབས་སུ། གཞྱིས་ཆགས་ལ་འཛིན་གྲྭ་ ༡ ནས་ ༢ བར་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན། དརེ་གཏངོ་དུས་སབོ་གྲྭ་གཞན་དུ་གཏོང་དུས་ཤསེ་ཚད་
ཀྱི་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ནས་ལ་ོད་ེམར་སར་བཞག་འདུག ལ་ོ ༢ ཕབ་བཞག་འདུག གཞུག་ལ་སོབ་གྲྭ་ལ་འག་ོགྱི་འདུག ཁོང་
ཚོས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ དང་དེའདའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ད་ེནང་བཞྱིན་བཟོས། དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་སོན་མ་ཏག་ཏག་བཟོས་ཡོད་པ་
རེད། བཟོས་ཡོད་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་སོབ་གྲྭའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་དེ་ཚོ་ཁུར་ཡོང་ནས་ནོར་བཅོས་བས་འདུག  ནོར་
བཅོས་བས་རེས་སུ་ཡང་གནས་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་ལག་དེབ་སེར་པ་ོདང་ད་ེནང་བཞྱིན་སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ད་ེ
ཚ་ོདངོས་གནས་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ེཕར་ནོར་བཅོས་བེད་དགོས་པ་རེད། མ་བེད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་མྱིས་
ཟརེ་ཡངོ་དུས། 

ཡང་ཕར་ནརོ་བཅོས་བ་རྒྱུར་འག་ོགྱི་ཡྱིན་ཞསེ་པ་ད་ེརདེ་འདུག ད་ལྟ་གང་ཁུར་ཡངོ་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ལག་དབེ་ང་ོམ་ཁུར་
ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཁྱེན་གྱི་རེད། སབས་
བཅོལ་ལག་དེབ་དེར་ ༡༩༨༡། ༡༩༨༢ ག་དུས་སེས་པ་རེད་ཟརེ་ཡོད་ན། གང་ཞྱིག་ལ་སེས་ཟེར་ཡོད་ས་རེད། སེས་ཤེས་པ་དེའྱི་
ནང་དཔར་བཤུས་བདེ་དུས། དང་པ་ོདཔར་བཤུ་བས་ནས་ད་ེམར་བསུབ། དའེྱི་སྒང་ལ་ཁ་ོརང་ཚསོ་ ༨༢།༨༡ བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་



28 
 

ན། འདྱི་རེད། ༨༡ ལོར་སེས་པ་དེ། ༨༤ ལོར་སེས་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཅྱིག་ད་ེབསུབ། བཞྱི་བཟསོ། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ལ་དཔར་བཤུས་དེ་སྤྲོད། དག་མཆན་ (Attested) བཀོད་མཁན་དེས་ད་ེང་ོམ་རེད་ཅེས་སྤྲོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ས་རེད། 
ནརོ་བཅོས་བདེ་དུས་ད་ེའད་བས་ནས་བཀདོ་འདུག 

ཉ་ེཆར་ ༨༤ ད་ེའཁུར་ཡོང་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག ཁྱེད་རང་གྱི་བུ་མ་ོད་ེལ་སབས་
བཅོལ་ལག་དེབ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད་དམ། སོན་མའྱི་དཔར་བཤུས་འདྱི་རེད། ད་ལྟའྱིདཔར་བཤུས་འདྱི་རེད་ཅེས་པ་ད་ེགནས་
སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཚོ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་དུས་ལ་ཤེས་དགོས་པ་མ་གཏོགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རང་རང་གང་
བེད་སྡོད་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་ད་ེའད་ཡོད་ས་རེད། ང་ལ་གང་དང་གང་བེད་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་འདྱི་ཁྱེད་རང་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་བས་
འདུག རབ་ཆེན་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་ཁྱིམས་ཐོག་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ད་ེའདའྱི་འགེལ་
བཤད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ནོར་བཅོར་ད་ེགང་འད་བས་ཏ་ེཡོང་གྱི་ཡོད་ན། ད་དུང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག ད་ེལ་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ། 

མཐའ་མ་ད་ེལ། བར་སྐབས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ལག་དེབ་གསར་པ་བཟོས་པ་དང་
ནརོ་བཅོས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཆདེ་དུ་ཕབེས་གནང་། ངས་སནོ་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། གོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ནས་ཕེབས་གནང་སྟེ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགནང་། ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལའང་
འཆམ་འཆམ་ཕེབས་ལོང་མེད་པ་ད་ེའད་བས་ཏེ་དཀའ་ལས་གནང་ནས། མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། 
གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ཡོད་པའྱི་ཐ་ོད་ེའདྱིར་གནང་འདུག ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེད་ེསནོ་ནས་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གསར་པ་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་གོས་
ཚགོས་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚོས་དྱི་བ་མང་པ་ོཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་དོན་གཙ་ོབ་ོདེ། སནོ་མར་
ང་ཚསོ་གོས་ཆོད་རྱིམ་པ་ཁ་ཤས་བཞག་ཏ་ེཆག་ཡང་བས་པའྱི་དུས་ཚདོ་ད་ེལོག་བཀར་ཞྱིག་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བདོ་
མྱིའྱི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་གཏན་འབེབས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༡༨ ཆ་རེན་འོག་ནས་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆག་ཡང་བཀའ་འཁོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། 

ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་གསུང་རྒྱུ་དེ། ད་ེབཞྱིན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དཔ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཆག་ཡང་གྱི་ག་ོ
སྐབས་བཞེས་མཁན་ཁྱོན་མྱི་གངས་ ༥༣༢ བྱུང་ཡོད་པ་ནང་ནས་དཔ་དངུལ་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ཡ་ ༣ དང་ཁྱི་ ༥ བསྡུ་ལེན་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་རྩྱིས་ལ་ོདའེྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག གང་ནས་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ནས་ཆ་ཤས་ཆག་ཡང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་བེད་སྡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་གངས་ཀ་ད་ེག་ཚད་རེད། 
དའེྱི་ལམ་ཁ་ད་ེཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚང་མས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་ག་ཚད་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 



29 
 

 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ཚགི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་ལས་བས་པ་ད་ེས་མ་ོནས་སྒ་ོབརྒྱབ་ཟྱིན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཆ་ེབཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཚངོ་ལས་གངོ་འཕལེ་གཏོང་ཆདེ་དུ་
ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པ་ནང་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭར་
སོབ་ཕྲུག་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རུ་ཚགོས་ཞསེ་གསུངས་འདུག འདྱི་ག་ར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༢ ཁ་པའྱི་ནང་ལ། བོད་མྱི་སུད་ཚོང་ཚོགས་ཁག་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སྒོར་ 
༢༨༦,༨༩༠ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སུད་ཚོང་ཁག་ནས་གསུངས་འདུག མྱི་མང་ནང་སུད་ཚོང་ཁག་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག  
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡར་འབོར་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་ཡོང་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་གནང་རོགས་
གནང་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེགང་འད་རདེ་ཅེས་ནས་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོསྡོད་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེསུད་ཚོང་ཁག་ནས་
བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་དམ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་བས་ན་ཉྱིས་ལྡབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག མྱི་
མང་ནང་བརབ་གསྱིག་འད་པ་ོཞྱིག ས་གནས་མ་གྱིའྱི་ཚངོ་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་སུད་ཚངོ་ཞལ་འདབེས་ཞསེ་བསྡུ་ན། ཚོང་
བརྒྱབ་རྒྱུར་ཕེབས་པའྱི་རེས་ལ་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་ད་ེདག་ཁྱྱིམ་ཚང་སོ་སོ་ལ་བསྐོར་ར་རྒྱག་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་
གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཕེབས་ཡོང་དུས། མྱི་མང་གྱིས་མ་བཟདོ་ནས་གནང་དགསོ་པ་ད་ེའད་ཆགས་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ས་
གནས་ཁག་ནས་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་ན་ས་གནས་ཁག་རང་ནས་བསྡུ་རགོས་བགྱིས། 

ཡང་ས་གནས་ཁག་ནས་བསྡུ་མ་དགསོ་པ། ས་གནས་རང་བཙན་ཚགོས་ཆུང་རང་གྱིས་ས་གནས་ཡངོས་རགོས་ལ་ས་
གནས་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བསྡུ་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱིའྱི་ནང་བྱུང་བ་དེ་ 
༢༨༦,༨༩༠ གསུངས་འདུག ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་དེས་ཚད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་
ཆར་སུད་ཚོང་ཚོགས་པའྱི་སྱིད་སྡུག་གྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ཁག་ ༡༦༥ ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། ང་ཚོས་མྱི་ཚང་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ནང་
ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་ཚང་ ༣༠༤༠༠ ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་བེད་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར། 
མ་གྱིར་ཚོང་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་དུས་ཞལ་འདེབས་ཤྱིག་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་གྱིས་མང་པ་ོགནང་གྱི་རེད་དན་གྱི་
འདུག སུད་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་ཡར་ཕེབས་པའྱི་རེས་ལ་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དེར་ཚོང་རྒྱག་བཞྱིན་
པའྱི་སྐབས་དང་མཚུངས་པ་གནང་བ་ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་སྱིད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ནས་བསྡུ་གྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ནས་བསྡུ་རོགས་གནང་། མ་གྱིར་སུད་ཊར་ཚོང་སར་བསྡུ་གྱི་ཡོད་ན་ད་ེརང་ལ་བསྡུ་རོགས་གནང་། ད་ེབཟ་ོ
རགོས་གནང་མ་གཏགོས་མང་ཚགོས་ནང་ལ་འཁྲུག་སྡདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཤོག་གངས་དང་པོའ་ིཁ་པའྱི་ནང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསུངས་གནང་འདུག བཙན་བལོ་བོད་
མྱིའྱི་དངུལ་རྩྱིས་ལ་ཕན་པའྱི་ཆེད་དུ་ས་ཡ་ ༧ དང་ཚགས་ ༨༧ གསུངས་འདུག སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། 
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སྱིར་བཏང་དའེྱི་དངུལ་འཛནི་གནང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚསེ་ ༣༡ བར་དུ་གཏན་འཇགས་
མ་དངུལ་ནང་དངུལ་ག་ཚད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དགོས་འདྱི་ཕབེས་པའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆགོ་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ། དྱི་བ་དང་པ་ོད།ེ བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ཁྱད་ལས་
དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་གོང་མས་དམྱིགས་བསལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཕྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་བོད་པ་ཡྱིན་པ། སོབ་སོང་ཡག་པ་ོཡོད་པ། ཁྱད་ལས་སྐོར་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ད་ེདག་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་
དང་སྱིག་འཛུགས་བར་ལ་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོང་བ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞསེ་ཏ་ེབྱུང་བ་རེད། ཐགོ་མ་འག་ོབཙུགས་
ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢་་་༢༠༡༣ ནང་ཡར་ཞུགས་བེད་མཁན་མྱི་ ༩ བྱུང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ཡྱི་ནང་ལ་མྱི་ ༡༣ བྱུང་
འདུག ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ཡྱི་ནང་ལ་མྱི་ ༢༡ བྱུང་འདུག  ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལ་ོམྱི་ ༡༧ བྱུང་འདུག ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་རྩྱིས་ལའོ་ི
ནང་མྱི་ ༡༠ བྱུང་ཡདོ། ཁྱོན་བསྡམོས་པ་ཡྱིན་ན། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་མར་ཆག་འདུག་མ་གཏོགས་འཕར་འཕར་བ་བསྡད་འདུག 

ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཕག་ལས་གཙ་ོབ་ོད་ེསོབ་གྲྭ་ནང་དག་ེརྒན་གྱི་དང་བངས་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རདེ། སྨན་ཁང་ཁག་ནང་སྨན་
ཞབས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཡྱིག་བསྒྱུར་དང་། སྐད་བསྒྱུར་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་
པ་རདེ། ཀམ་པུ་ཀྲར་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རདེ། རྱིགས་འད་མྱི་འད་མང་པ།ོ གང་ལྟར་མདརོ་
དོན་ཡང་སྙྱིང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་དགོས་མཁ་ོདང་འཚམ་པ། ལྷག་པར་དུ་ཚན་པ་འདྱིའྱི་ངོས་ནས། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་
ཚང་མ་ལ་དགོས་མཁ་ོགང་ཡོད་མེད་ད་ེཕར་བཀའ་འདྱི་ཞུས། དགོས་མཁ་ོཚུར་གསུངས་པ་ད་ེད་རྒྱའྱི་ཁག་ནང་ཁྱབ་བསགས་
བས། ཁྱབ་བསགས་བས་རེས་དང་བངས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ང་ལས་ཀ་འདྱི་ལ་དབྱིངས་ཡོད། འདྱིར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་
གསུང་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་ཚུར་འབལེ་བ་གནང་ནས། འབལེ་བ་གནང་བའྱི་རསེ་ལ་ཚན་པ་འདྱིའྱི་ལས་བདེ་དང་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩ་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚ་ོའཛོམས་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བས་རེས་མྱི་སྣ་འདེམས་སྒྲུག་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཁྱད་ལས་དང་བངས་
ཞབས་ཞུ་ད་ེའད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་མ་ཟད། ཁོ་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས། སྱི་ཚོགས་
གནས་སྟངས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལྷན་ཁང་གང་དུ་ཕྱིན་ཀང་དེའྱི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཤེས་ཏེ། 
བོད་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སྱི་ཚོགས་ཡག་པོ་མགོ་འཚོས་རྒྱུ། ཕར་སོ་སོའ་ིལུང་པར་ཕྱིར་ལོག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཚོགས་ལ་
ཐུགས་ཕན་སསོ་རྒྱུ། བོད་པའྱི་སྐརོ་ལ་འགེལ་བཤད་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་མཁན་སྱི་སྒེར་གཉྱིས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་འདུག 
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དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཚོགས་ཆེན་སྐོར་ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ཚོང་རྒྱག་རྒྱུ་མྱིན་པ་ད་ེཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་དགོས་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ 
billionaire དང་ billionaire དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་དེ། ཚོང་ད་ེཡང་ང་ཚའོྱི་དེང་དུས་ཀྱི་ཚོང་ལས་ནང་བཞྱིན་མ་
རདེ། བོད་པའྱི་ལྟ་བ་དང་སདོ་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཚངོ་རྒྱབ་སྟ་ེཁ་ེཕན་གཅྱིག་པུའྱི་བསམ་བ་ོམ་ཡྱིན་པར་སྱི་ཚགོས་ལ་
ཕན་ཐོགས་པ་ཁོར་ཡུག་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ད་ེའདའྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་ཚོང་འདྱི་རྱིག་པ་གསར་
པའྱི་ཚོང་། entrepreneurship རྱིག་པ་གསར་པའྱི་བསམ་བ་ོའཁུར་ཏེ་ཚོང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརྒྱག་རྒྱུ། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་ཆུང་
ཆུང་ནས་འག་ོའཛུགས་ཏ་ེམ་འོངས་པར་ཆེན་པ་ོཆགས་ཏ་ེསོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཕན་པ་མ་ཟད་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ལས་
ཀའྱི་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ཡག་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིག་འཛུགས་ལའང་མ་འོངས་པར་ཞལ་འདེབས་རྒྱག་
རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོབཟུང་ནས་ཚོགས་ཆནེ་དང་པ་ོད་ེན་ནྱིང་འཚགོས་པ་རདེ། ཚགོས་ཆནེ་གཉྱིས་པ་ད་ེཁ་སང་
ཉ་ེཆར་འཚོགས་ཚར་ཙམ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ནང་སནོ་མའྱི་སྐབས་སུ་དང་། ད་ལོའ་ིའདྱིའྱི་ནང་དུའང་ཁྱབ་བསགས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབས་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་ ༨༠ ལྷག་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་རེད། ད་ལན་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཡྱི་གེ་བཏང་སྟེ་ཚོང་གཏོང་ཤོག་ཅེས་ཞུས་ཏེ་གང་ལྟར་ཚོང་པ་མྱི་ ༡༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་འབོར་ནས་དེའྱི་
བརྒྱུད་ནས་གཙ་ོབ་ོད།ེ རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཚངོ་པ་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། 

ལྷག་པར་དུ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡདོ་མཁན་གྱི་ཚངོ་པ་ད་ེརྣམས་ལ་ང་ཚསོ་སདེ་
སྱིང་གྱི་སོང་བརར་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ལ་ཕུལ་ནས་སོང་བརར་ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཚོང་ལས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་
ཡར་འཁུར་ཤོག་ཅེས་ལབ་ནས། འཆར་གཞྱིས་ལ་གོང་དུ་ལས་བསྡོམས་ནང་ཡོད་པའྱི་འབུམ་ ༡ ད་ེསེད་མེད་རང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་
དང་། འབུམ་ ༡ ད་ེརྔན་པ་སྤྲདོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱིས་བཟསོ། ད་ེཡང་འབུམ་ ༢ གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཁ་ཐུག་མ་བཞག་ནས་འབུམ་ ༢ 
རག་པ་བེད་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཆ་རེན་སྐྲུན་ནས། ཆ་རེན་དང་པ་ོགཉྱིས་པ་གསུམ་པ། ཆ་རེན་ཚང་གྱིན་ཚང་གྱིན་ལ་ཁྱི་ ༥ 
འབུམ་ ༡ མར་གོད་ཀྱིན་གོད་ཀྱིན་བེད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་
ཐགོ་ལ་ཕྱི་ནང་གྱི་མཁས་པ་མང་པ་ོདང་རྒྱ་ག་གཞུང་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏ་ེརྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཚོང་དང་། རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ཁ་ེཕན་ག་ར་ེཡོད། ང་ཚོས་ག་ར་ེལེན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་ཁོང་ཚོས་བཀའ་སོབ་གནང་ནས། ད་ེའད་བས་ནས་
ཚོང་པ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ད་ེག་རང་ལ་མ་བཙུགས་ཀྱི་རྔན་པ་གསོལ་རས་གནང་
རྒྱུ། 

མང་གཙ་ོདུས་ཆེན་ཉྱིན་མ་ོདེར་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དངུལ་འཛིན་ཆེན་པ་ོབཟོས་ནས་ཡོད་པ་ད་ེམར་རྒྱུ་དེ། ཁ་ོ
རང་ཚ་ོམ་རྩ་དང་པ་ོཐོབ་མཁན་ལ་འབུམ་ ༤ འགའ་ཤས་ལ་ ༡ འགའ་ཤས་ལ་ ༣ ད་ེའད་རག་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེཡང་སོ་སོས་
འཆར་གཞྱི་ཡར་ཕུལ། དེ་ནས་ཟུར་དཔང་གྱི་འདེམས། ཟུར་དཔང་གྱིས་བདམས་ནས་སོན་འགོ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་
བཅས་རྱིམ་པ་གསུམ་བས་ཏ་ེམཐའ་མ་དེར་ཟུར་དཔང་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་གཅྱིག་དང་རྒྱ་གར་རང་རང་བདམས་ནས། 



32 
 

ཡང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་བས་ཏེ་བདམས་ནས་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་ད་ེཚ་ོརྔན་པ་གནང་རྒྱུ་དེའང་དངུལ་
འབུམ་ ༤ ཡྱིན་ནའང་རེད། ༡ ཡྱིན་ནའང་རེད། ༥ ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་སོ་སོ་
རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་ཚོང་ད་ེརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ན། གལ་སྱིད་ཚོང་རྒྱག་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་
ཁང་ཡྱིན་ན་འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་དངོས་སུ་སྒ་ོཕེས་དགོས་རྒྱུ། དེབ་བསེལ་དགོས་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁལ་ཕུལ་
རྒྱུའྱི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ pan card ཞེས་པ་དེ་དགོས་རྒྱུ། དེ་དག་ཚང་བ་མེད་ན་ང་ཚོས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱིམས་
མཐུན་རང་བས་ཏ་ེཕུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་ད་ེའདའྱི་ལམ་སྟོན་བྱུང་བ་རདེ། རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་
མྱི་འདུག་སྟ་ེལ་ོགཉྱིས་མ་གཏོགས་ཕྱིན་མདེ་དུས། མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་ཆནེ་པ་ོའག་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

ད་ེནས་ལས་བེད་གསར་བསྐ་ོདང་གནས་སར་གནས་རྱིམ་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ལས་ཤག་
སྐོར་གསུངས་པ་རེད། ད་ེདང་འབལེ་ནས་གཙ་ོབ་ོད་ེང་རང་ཚའོྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་
བཞྱིན། ང་ཚོས་ལས་ཤག་གྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་ཐངེས་མ་ཁ་ཤས་བྱུང་ནས་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་
གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚ་ོརྒྱ་གར་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་བཞུགས་མ་དགསོ་པ། ལྷག་པར་དུ་ཁང་
དདོ་སར་ནས་མ་འོངས་པར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་ཆ་ེརུ་འག་ོདུས། ཁང་པ་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། ལས་ཤག་དེའྱི་
ནང་ཡོད་དུས། ཁང་དདོ་ཕུལ་མ་དགསོ་པའྱི་དགངོས་པ་ད་ེའད་བཞེས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་རདེ། 

སྱི་སོད་རླངས་འཁོར་ག་ོསྱིག་བས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོད་ེའད་ལ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཕེབས་འཁོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ཚང་མ་ལ་ཕུལ་ཐུབ་ཐབས་མེད་དུས། གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱིས་ཟུང་དྲུང་ཡན་དང་ད་ེ
འདའྱི་དབ་ེབ་ཕེས་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ཆེད་མངགས་ཞུས་པ་གང་ཡང་མ་རེད་དེ། ད་ེའདའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཆགས་ནས་འགོ་
བསྡད་དུས་སྱི་སདོ་རླངས་འཁརོ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ང་རང་གྱིས་ཤེས་རྟགོས་ལ། ང་སནོ་མ་དྷ་རམ་སར་ལ་ོ ༢༡ ཕྱིན་
པ་རདེ། སནོ་མ་སྱི་སདོ་རླངས་འཁརོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་སྐབས་ད་ེདུས་ཤོག་ལབ་དུས་ཡོང་མཁན་མེད་པ་དང་། གཅྱིག་སྐར་
མ་ལྔའྱི་སནོ་ལ་ཕྱིན། གཅྱིག་སྐར་མ་བཞྱིའྱི་རསེ་ལ་ཕྱིན། ཕར་བས་ཚུར་བས་རྱིམ་པས་རྱིམ་པས་སྱི་སདོ་རླངས་འཁརོ་ད་ེརྩ་བའྱི་
གོང་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྱིམ་པས་དའེང་མེད་པ་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། 
བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏ་ེམ་འོངས་པར་གནང་རྒྱུ་གང་ཡོད་ཀང་གནང་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྱིག་འཛུགས་
འགའ་ཤས་ལ་སྱི་སདོ་རླངས་འཁརོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་བེད་སདོ་བས་ན་མ་འགྱིག་པ་དང་ཡོད་པ་མ་རེད། སམ་བ་ོཊ་ལ་གཡར་
རགོས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན་གཡར་སྱིད་ཀྱི་རེད་ད།ེ ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེརྱིང་ངས་འཕལ་དུ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། 
རྱིམ་པས་བཀའ་ཤག་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ནས་ད་ེའད་བ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཟབ་སོང་གྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ང་ཚོས་ས་གནས་ཁག་གསུམ་
ལ། ལྷ་ོཕོགས་སེལ་ཀོབ། རྒྱ་གར་བང་ཤར་དྷ་རམ་ས་ལ། གཅྱིག་སྒང་ཏོག་ལ་ཕུལ་བ་རེད། འབྲུག་གྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་
འཐུས་མྱི་ཚང་མ་སྒང་ཏོག་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཐུབ་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ། 
བལ་ཡུལ་ལ་ཟབ་སངོ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག མྱི་འག་ོགཏན་འབེབས་དང་ཚང་མ་བས། ས་ལོའ་ིསནོ་རྩྱིས་ནང་ཡོད་པ་རདེ། 
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ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་བལ་ཡུལ་དུ་ས་ཡོམ་གྱི་རེན་ངན་བྱུང་ནས་བཅར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལོའ་ིསོན་རྩྱིས་འག་ོབཞྱིན་
པའྱི་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏ་ེརྱིང་མྱིན་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུའྱི་བང་བསྱིགས་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ནོར་བཅོས་རྩྱིས་གཞྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ནོར་བཅོས་འདྱི་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ནརོ་བཅོས་མང་པ་ོབེད་དགོས་པ་ད་ེགོས་ཚགོས་རྱིམ་པའྱི་ནང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་
ནས་གཞུང་གྱིས་གནང་བཞག་པའྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཡང་ཡང་བསར་བཅོས་བེད་མ་དགོས་
པའྱི་དོན་དུ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་ཏེ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་ལམ་སྟོན་ས་ཕྱི་རྱིམ་པ་གནང་ནས་ལམ་སྟོན་ཁ་ོརང་ཧ་ཅང་
མཐུག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དོན་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ནོར་བཅོས་བས་པ་ལ། ནོར་བཅོས་རྱིམ་པ་དང་པ་ོ
གཉྱིས་པ། ནརོ་བཅོས་གཉྱིས་པ་སབེས་དུས་རྩ་བ་ནས་ངསོ་ལནེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་
གནང་རྒྱུ་དེ། ནོར་བཅོས་གཉྱིས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ནོར་བཅོས་དང་པ་ོབས་ཚར་ན་ནོར་བཅོས་གཉྱིས་པ་ང་ཚོས་རྩ་བ་ནས་
ངོས་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དང་པ་ོབེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ཞྱིག་གྱིས་ནོར་བཅོས་བས། ཡང་ནོར་བཅོས་ཚུར་པར་སོག་
བརྒྱབ་ན་ནརོ་བཅོས་གཉྱིས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནརོ་བཅོས་གཉྱིས་པའྱི་རྱིགས་རྩ་བ་ནས་ངསོ་ལནེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ེའད་མ་བས་པའྱི་རེན་གྱིས་བོད་མྱི་ཁ་ཤས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས། མདོར་ན་ནོར་
བཅོས་དང་པ་ོད་ེང་ཚོས་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནོར་བཅོས་མང་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་རེན་གཅྱིག འགའ་ཤས་ཀྱིས་སོན་མ་སོན་མའྱི་དེབ་
རྱིང་པ་ལ་བཟ་ོབཅོས་རྒྱག་མཁན་ད་ེའད་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ནོར་བཅོས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རེན་
དཔང་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་དང་། 

ད་ེབཞྱིན་སོ་སོས་འགེངས་ཤོག་ཏག་ཏག་བཀང་དགོས་པ། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་རྟགས་
བཀོད་ཡོད་པ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ། དཔང་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་སར་ནས་ད་ེལ་
དག་མཆན་འཁོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ད་ེའདའྱི་དཔེ་མཚོན་བྱུང་ནས་ནོར་བཅོས་དང་
པའོ་ིསྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་ཕུལ་དུས་ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་ཀ་ང་ཚ་ོལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་ལྟ་དུས་ཁ་ཁ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ནོར་བཅོས་དང་པ་ོམ་གཏོགས་གཉྱིས་པ་རྩ་བ་ནས་ངོས་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
འདའྱི་ནོར་བཅོས་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནོར་བཅོས་དང་པ་ོཡྱིན་པ་དང་ཆ་རེན་ཚང་ན་ང་ཚོས་ཞུ་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ནོར་བཅོས་རྩྱིས་གཞྱི་དཔ་ེམང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ནོར་བཅོས་ཉུང་བ་ཡོང་བ་ལ་
ཆདེ་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ད་ེཡང་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བ་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཟསོ་པ་ད་ེནརོ་བཅོས་ཉུང་རུ་འག་ོབའྱི་ཆདེ་
དུ་བཟསོ་པ་རདེ། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དཀའ་ངལ་སལེ་ཆདེ་དུ་ནརོ་བཅོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཆདེ་མངགས་བཟསོ་པ་རདེ། དའེང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་དགོངས་པ་བཞསེ་ཏ་ེམངགས་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ནོར་བཅོས་ཀྱི་ཐད་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་
དང་བསར་ཞྱིབ་ནན་པ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ཏན་ཏན་ཕར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིན་ནས་འབེལ་
ཡོད་ལས་བེད་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུན་འབེལ་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གང་འད་ཞུ་
དགོས་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ། གང་ལྟར་མྱིང་མ་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་བདེ་
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སྡུག་ཞུ་བར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཐུབ་པ་དང་། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཆ་རེན་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན། 
ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ནརོ་བཅོས་བས་པ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སྐུ་ང་ོདཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་གོང་མ་དང་ཕག་སེལ་ལས་བེད་ཕབེས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆག་ཡང་གྱི་
སྐོར་དེ་རེད། ང་ཚོའྱི་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༡༨ པའྱི་ནང་གསེས་ལྔ་པ་ལྟར་བས་པ་དེར་མྱི་ ༡༢༠ ཉྱི་ཤུ་བྱུང་
འདུག བཅ་ོབརྒྱད་ནང་གསསེ་བཞྱི་པ་ད།ེ གངས་ ༥༣༢། བསྡམོས་ནས་ ༦༥༢ ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ 
༡༨ ནང་གསེས་ལྔ་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་གངས་ ༡༢༠། བཅོ་བརྒྱད་ནང་གསེས་བཞྱི་པ་ནང་བཞྱིན། ༥༣༢ ཆག་ཡང་གྱི་རྱིམ་པ་
གཉྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེནང་ད་ེའད་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚངོ་སྒ་ོབརྒྱབ་ཚར་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་
སྐབས་ལ་ར་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་སབོ་གྲྭ་ལ་སོབ་མས་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རུ་ཁག་བཙུགས་ཞསེ་པ་ད་ེགང་རདེ་དམ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཚོང་གྱི་རྩྱིས་གཞྱི་ད་ེཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི་ CBSE སོབ་གཞྱི་ནང་
ལ་ entrepreneurship རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཚོང་ལས་ཀྱི་སོབ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འད་བ་ང་ཚོས་སོབ་གཞྱི་
གསར་པ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བས་ཏེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་གྱི་གང་ལྟར་ཚོང་དང་རྩྱིས་ཀྱི་སོབ་མ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ཆདེ་མངགས་ང་ཚའོྱི་འདྱི་ནས་ལས་བདེ་ཆདེ་མངགས་ཡར་བཅར་ནས། 

ར་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་ཚོང་དང་རྩྱིས་ཀྱི་སོབ་མ་ཚང་རུབ་རུབ་བས་ཏ་ེཁོང་ཚ་ོལ་ཚོང་དང་རྩྱིས་ཀྱི་རུ་ཁག་བཙུགས་ནས་ད་ེ
ཚ་ོལ་ཚོང་ལས་རྱིག་པ་གསར་པའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོསྟངས་ལམ་སྟོན་བས་ནས། ད་ེའདའྱི་སྒང་ལ་ལམ་སྟོན་འབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་བེད་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསནོ་མ་བས་ཚར་ནས་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ལ་ོ ༢ དང་ ༣ ཙམ་འག་ོཚར་བ་རདེ། ཉ་ེཆར་མོན་གྷ་ོལ་གསར་པ་
བཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསོབ་ལ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་མའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་རུ་ཁག་བཙུགས་ནས་མ་འོངས་པར་
བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་གཞུག་ལ། ལས་ཁང་ལས་བདེ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། ས་ོསོས་ཚོང་གཉརེ། ས་ོསོས་ཚོང་ཡག་པ་ོཆགས་ནས་ས་ོ
སོའ་ིམྱི་མང་ལ་ལས་ཀ་སྤྲོད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གཞུང་ལ་ཞབས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་འད་བཟུང་ནས་དེ་འདའྱི་རུ་ཁག་
བཙུགས་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད་ེཟྱིན་བསྡད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཆདེ་མངགས་སོབ་མ་ཚོར་ཚངོ་གྱི་
རྱིག་པའྱི་ལྟ་བ་གང་མཐ་ོརུ་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཉམས་མོང་གསོག་ཆེད་དང་དེའྱི་རྱིགས་གསར་པ་སེལ་ཆེད་དུ་རུ་ཁག་འཛུགས་
ནས་འག་ོསྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྱིང་མྱིན་ང་ཚའོྱི་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་སབོ་གྲྭར་ཚངོ་རྩྱིས་ཡོད་ས་ཚང་མ་ལ་ད་ེའདའྱི་འཆར་གཞྱི་
བང་སྱིག་ནས་འག་ོསྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སུད་ཚོང་གྱི་སྐོར་ད་ེགསུངས་པ་རེད། སུད་ཚོང་གྱི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེའབུམ་ ༢ དང་སྟོང་ཁག་ ༨༠ ལྷག་
ཙམ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་འབུམ་ ༢ སྟོང་ཁག་ ༨༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེས་གནས་རང་བདེན་སོ་སོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཡོད་པ་ད་ེམ་རེད། འདྱི་སུད་ཚོང་ས་གནས་གཅྱིག་པུ་རེད་འདུག ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གང་ལགས་ཞ་ེན་སུད་ཚོང་ས་གནས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་མདེ་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་སྱིད། གང་
ལྟར་མདོར་དོན་ཡང་སྙྱིང་འདྱིར་ཡོད་བསྡད་པ་དེ། Dalhousie ཡྱིན་པ་ Gandhi nagar ༤༣༠༠ Gurgaon དང་ལྡྱི་ལྱི་
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རྱིང་པ་ནས་ ༤༢༢༢༠ Indore ས་གནས་ནས་ ༣༩༠༠༠ UP ཡྱི་ས་ཆ་ Barali ནས་ ༢༠༠༠ Rajasthan ཡྱི་ 
Bachanar ནས་ ༨༠༠༠ Gujurat ཡྱི་ Varodhara ནས་ ༥༠༠༠ ད་ེབཞྱིན་ Gujurat ཡྱི་ Nalakant Mahadev 
Mandir  ནས་ ༥༠༠༠ Jaipur ནས་ ༣༡༠༠༠ Danpat ནས་ ༧༢༠༠ Nazir ནས་ ༡༢༨༠༠ Mumbai ནས་ 
༡༠༠༠༠ Sagar ནས་ ༩༡༠༠ Hazira Bagh ནས་ ༥༤༦༠ Jodhpur ནས་ ༣༥༣༠༠ Gaweylar ནས་ ༤༤༠༠ 
Gorakpur ནས་ ༡༡༠༠༠ Alwar ནས་ ༥༠༠༠ Varanasi ནས་ ༡༥༠༠༠ Tatanagar ནས་ ༡༠༠༠༠ Allahbad 
ནས་ ༡༠༢༠༠ Patna ༡༢༠༠༠ བསྡམོས་ནས་འབུམ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཞུ་བ་དང་སགས་ནས། སུད་ཚངོ་
ཚངོ་ས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོརདེ། གང་ལྟར་ཕུལ་གྱི་མེད་ན། ད་ེའད་ཕུལ་རྒྱུར་དགངོས་
པ་བཞེས་རགོས་གྱིས། ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དགསོ་བསམ་སོང། 

དེ་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐོར་དེ་གསུངས་པ་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་དེ་དམྱིགས་ཡུལ་གལ་ཆེན་པོ་བཅངས་ནས། ང་ཚོས་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་དང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཞེས་རྣམ་པ་
གཉྱིས་སུ་ཕེས་ནས་རྩྱིས་ནང་གསོག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྩྱིས་ལོའ་ིམཚམས་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེས་ཡ་ ༢༤༤། བརྒྱད་འབུམ་ ༥༩༨༨༢ དཔ་ེ ༥༧ ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ེབསགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གཙོ་བོ་དེ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ནང་བཞྱིན། མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ཡག་པོ་བསགས་ཏེ་གང་
མཚམས་ཤྱིག་ནས་དེའྱི་སདེ་ཀ་དེས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སངོ་ཐུབ་ཐབས་ཤྱིག དསེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་སོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རདེ་ད་ེརྒྱུན་གོན་རྩྱིས་གཞྱི་ད་ེནས་གཏངོ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དསེ་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་སར་ཐབས་ལ་དགོངས་
པ་བཞེས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་སུད་ཚོང་གྱི་དངུལ་ད་ེམ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ནང་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལག་དེབ་
སོན་པོའ་ིདངུལ་དེའང་ད་ེནང་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ངས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ད་ེཚ་ོལྷག་མེད་དན་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༦ པ་ནང་ལ་ར་སྟེང་བོད་
ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་ལ་ཚོང་ལས་ཟབ་འཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་གནང་འདུག ད་ེགསལ་བསགས་གནང་ནས་བས་པ་རེད་དམ། 
གང་འད་བས་ཏེ་འདེམས་སྒྲུག་གནང་བ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནས་ཉེ་ཆར་ཚོང་པའྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་འདྱིར་
འཚོགས་པ་རེད། ད་ེལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་མྱི་མང་པ་ོབཅར་དགོས་བྱུང་འདུག མ་འོངས་ཟབ་
སོང་ལ་དཔ་ེཆ་བཞག་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་མྱི་བཅུ་བཅུ་ཞེས་དུད་མྱི་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཤྱིག་འདྱིར་བཅར་དགོས་བྱུང་ཡདོ་
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ས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ད་ེའདའྱི་འགོ་སོང་དང་མ་གྱིའྱི་མྱི་འབོར་ཆེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ནས། བྱུང་ན་མ་གྱིའྱི་ཉེ་འགམ་ལ་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། 

དེའྱི་ནང་བཅར་མཁན་ཚང་མ་ཚོང་རང་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཞེས་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོང་པ་
རང་གྱི་ཟབ་སོང་ལ་བཅར་མཁན་ད་ེདག་ཚོང་རྒྱག་མཁན་དང་། མ་ཕྱིན་ནས་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ད་ེརང་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་
དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ེསར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་རྱིམ་པས་ར་ེ
སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟར་ཡང་བསར་དུ་བཀའ་བནོ་གསར་པ་ཡྱིན་དུས་ར་ེབ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་རང་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་དངུལ་
རྩྱིས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་སབས་བཅོལ་དངུལ་རྩྱིས་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་ནས་ད་ེམེད་པ་བཟོས་པ་རེད། ས་གནས་
ཁག་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དེའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། སབས་བཅོལ་དངུལ་རྩྱིས་ད་ེམེད་དུས། དངུལ་ཕར་ཚུར་ཟླ་བ་
དྲུག་གྱི་གཞུག་ལ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་བར་དུ་ད་ེག་རང་གྱི་སྒང་ལ་སྡོད་དགོས་དུས། ག་སྒྱུར་གཏོང་རྒྱུ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོདངསོ་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ག་ོཡྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཡང་བསར་སབས་བཅོལ་དངུལ་ད་ེལྟག་
ལོག་རྒྱག་པར་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེདངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། 
དང་པ་ོབཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ས་གནས་ཁག་ལ་སབས་བཅལོ་དངུལ་མདེ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་དང་། དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཚུར་ལྟག་ལོག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་
རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ལས་བསྡམོས་སྙན་སོན་ཞུས་པའྱི་སྐབས། ག་ོབུར་དུ་རྩྱིས་
ཁའྱི་འགོ་ལུགས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་ཐོག་ལ། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་རྩྱིས་ཁའྱི་འབྱི་སོལ་
འདྱི་ནང་སེབས་ཏ།ེ ག་ོབུར་དུ་རྣམ་རྟགོ་གྱི་འགྱུར་བ་འདྱི་བཀག་སྟ།ེ ད་ེཐད་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་བྱུང་སོང། ཤོག་གངས་གཉྱིས་
པའྱི་ ༡་༣ སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ། འདྱིའྱི་ནང་འབྱི་སོལ་ལ་ ཀ པའྱི་སྡེ་པ་ ༡ གཤམ་ནས་ཡར་རྩྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་
གསུམ་པར། གོང་གསལ་རོགས་དངུལ་ཐོག་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་མེད། འབུམ་ ༥༦ ཞསེ་བཀདོ་གནང་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ཏོག་ཙམ་ག་ོ
ནོར་བྱུང། འདྱི་རེས་སུ་ཡང་བསར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཆུ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་བཞྱིན་ཐད་ཀར་བཀགས་སོང་སྟེ། 
ངའྱི་བསམ་བ་ོདརེ་འགག་ནས། དརེ་ཉན་པའྱི་སྐབས་སུ། ཡང་བསར་ད་ེལས་དཔ་ེམཚནོ་ད་ེབས་ཀང་མང་བ་ཐནོ་སོང། 
 དཔེར་ན། དེའྱི་འོག་དེ། ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་མེད། འབུམ་ ༣༠ ཐམ་པ། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་དཔེ་མཚོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག འདྱི་ཐགོ་སམེས་ན། ས་ཡ་འདྱི་འཆར་གཞྱི་དང། འག་ོགོན་ཕྱིན་པ་ད་ེའབུམ་སུམ་ཅུ་ལས་ཕྱིན་མདེ་པའྱི་ཚདོ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་
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ནས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་འདྱི་རྩྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ས་ཡ་མེད་འབུམ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་
ཞེས་བྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་རའྱི་ཚོར་བར། ཞལ་ལག་ཞལ་གྱི་ནང་ཐད་ཀར་མཆོད་ཐུབ་པ་བཞྱིན་དུ། མགོའ་ིརྒྱབ་ནས་ཞལ་
ངོས་འབུད་རྒྱག་གཏོང་དགོས་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང། སོང་ཙང་འདྱི་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་འགོ་སོལ་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་
དམ་མེད། ཡྱི་གེའྱི་འགོ་སྟངས་ཆ་ནས་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་འབྱི་ཐུབ་པ་བཞྱིན་དུ། ས་ཡ་མེད་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་ཅེས་འབྱི་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད། འདྱི་དོགས་པ་རྣམ་རྟགོ་གྱི་ཆ་ནས་དྱི་བ་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་བས་ན་འབྱི་སོལ་
ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ད་རསེ་ནས་བཟུང་མ་འོངས་རྩྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་སྐབས་སུ་འབྱི་སལོ་གསར་པ་འད་རདེ་མདེ་དམ་སྙམ། 
 ད་ེནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་དེར། ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ཇ་པ་ནང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་འཁོད་གནང་འདུག འདས་
ལོའ་ིནང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང། ལས་བེད་གཅྱིག་མང་ཚོགས་ཆེ་བའྱི་ས་ཁུལ་སུད་སྱི་ Swiss དང་ཡུ་རོབ་ས་
ཁུལ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བསདོ་གནང་འདུག སྐབས་དེར་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ས་གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་ཡོད་པ་དང། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་
དང་། ལས་བེད་སྐལ་བཟང་ལགས་མཇལ་འཕད་བྱུང་། བདུན་ཕག་གཅྱིག་ཙམ་ཕར་ཕོགས་སུ་བཞུགས་ཏེ། འདྱི་ནང་འཁོད་པ་
བཞྱིན། དངོས་ཡོད་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་། སྐབས་དེར་གངས་ཐ་ོབཀོད་པ་བཞྱིན་ ༡༣༠༠ ལ་དེབ་གསར་བཟ་ོབ་
ཐུབ་པ་དང། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་། མ་འོངས་ལོ་རེར་མཚམས་སུ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡང། ལོ་གཉྱིས་
རའེྱི་མཚམས་སུ་ངསེ་པར་དུ་ཕབེས་ཐུབ་ན། ཧ་ཅང་གྱི་ལེགས་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་དརེ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་རགོས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ལས་འཕོས་པའྱི་ཞོར་ལ། གཞུང་འབེལ་གྱི་གཞྱིས་སོས་དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་གཞྱིས་སསོ་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱིས་སསོ་བདེ་མཁན་
ནང་། སུད་སྱི་ནང་ལ། ལག་འཁྱེར་མ་ཐོབ་པའྱི་ཁ་གངས་ད་ེམྱི་ ༦༠༠ ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་དག་ཡོངས་
ལ། ལག་དབེ་ད་ེམེད་པར་གནས་ཡོད་པ་ནྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དུ་ཕྲུ་གུ་ལ་ོལྔ་ནས་དྲུག་ལ་མཆངོ་མཁན་རྣམས་
ལའང་ལག་དབེ་ད་ེམེད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ལ་ོགཉྱིས་རའེྱི་མཚམས་སུ་ཕབེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དགའ་ཚརོ་ཆནེ་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དང། ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཐུགས་ལ་མ་མཉསེ་པ་གནང་རགོས་གནང་། ཐུགས་ལ་འཇགས་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་ཆ་འད་བའྱི་ཆ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་རྣམ་པ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ། མྱི་འབོར་ད་ེམང་ནས་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་འདྱི། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་
ནའང་འད། དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། ར་སྤྲོད་གསལ་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། མ་
འངོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་འོས་འདེམས་ཀྱི་སྐབས་སུ། འདྱི་གུས་པས་ས་བོན་གྱི་ཆེད་དུ། རྣམ་རྟོགས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་ས་ོབཏགས་
པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་འཇགས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་
འབོར་གྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཆ་ནས། ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་ནང་སྱི་འཐུས་བཅུ་རརེ་འདམེས་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་མ་འོངས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༠ སྐབས་ལ་མྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས། གངས་ཆ་འདྱི་མར་ཕབ་ནས། ༩ ཡང་ན་ ༨ ལ་མར་གཅོག་བ་བདེ་དགོས་པ་གཅྱིག་
དང། ཕྱི་ལ་ོཉྱི་སྟོང་ཉྱི་ཤུ་ནས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་གྱི་སྱི་འཐུས་འདེམས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཡུ་རོབ་ལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་བཞྱི། 
ཨ་རྱིར་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་བཞྱི། ཡུ་རོབ་ལ་གཅྱིག་གྱི་ཚབ་ཏུ་གཉྱིས་ཡར་སར་ཆ་བེད་དགོས་པ་འདྱི་མྱི་འབོར་གཞྱིས་
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སོས་ཀྱི་ཆ་ནས། ད་ེའདར་ངེས་པར་དུ་གོམ་པ་སོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང། 
འདྱིར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་རྣམ་པ། ཁ་སང་ནང་སྱིད་དང། ད་ེརྱིང་དཔལ་འབོར་དང་། འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཡར་ཞུས་ན་བསམ་སོང། འདྱི་ད་ལྟ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་རེད། ལ་ོགཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་ལ་དང་བངས་
དཔ་ཁལ་གྱི་ཆེད་དུ། ས་ཁུལ་ལ་ཕེབས་ཐུབ་ན་དགའ་པོ་འདུག ཕེབས་ཐུབ་བམ། ཕེབས་འཆར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་མཇུག་
བསྡམོས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཕག་མཛདོ་ཚང་པདྨ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཕག་མཛདོ་ཚང་པདྨ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འདྱི་ཐགོ ངས་བང་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་མང་
གྱི་དེབ་ལང་ཁུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་སྙན་གསན་དང་། ར་ེསྐུལ་གྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་ལ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་དེབ་ལང་ཁུའྱི་རགོ་ག་མ་གསང་
བ་འདྱི། བཀའ་བོན་ཕེབས་ཏེ། དཀའ་ངལ་གསང་བར་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པ་ོབྱུང། ངས་བསགས་བརོད་དང། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ། བང་ཨ་རྱིར་ཆ་མཚོན་ན། ཉེ་ཆར་ང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་སྐོར་རྒྱུ་བྱུང། ཁ་ཤས་ཀྱི་ Seattle དང་། 
Toronto ལ་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག ལ་ོབཞྱི་ལྷག་གྱི་དཔ་ཁལ་ཕུལ་ཟྱིན་ནས། དེབ་ལང་ཁུ་འདྱི་ད་ལྟ་ཁ་ོརང་ཚོར་ཐབོ་མྱི་འདུག ད་ེ
ད་ེམུར་ལུས་ཡོད་ན། ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ནྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་འད། ད་ལྟའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ། ཞྱིབ་ཚགས་
བཀདོ་གནང་འདུག སནོ་དག་ཆ་དང་། ཆུང་ཚགས་མང་པ་ོཞྱིག་རགོ་ག་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། སྐབས་དརེ་ངས་ལ་ོབཅུ་ལྷག་གྱི་རྱིང་
ལ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་། དོན་གཅོད་ཁང་དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ནང། བསམ་འཆར་འདྱི་ཕུལ་བ་
ཡྱིན་པས། ཉ་ེཆར་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར་ཆུང་ཚགས་རྱིགས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད་དེ། བང་ཨ་རྱིར་ཆ་མཚོན་ན། Seattle མྱི་འབོར་སྟོང་ཁག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་
བཅུ་ལས་ཉུང་བ་རྒྱལ་གཅེས་མ་དངུལ་གྱི་ཕག་དངུལ་འདྱི་ཕུལ་གྱི་མེད་པ་རེད་ལ། འཛུལ་ཞུགས་གནང་གྱི་མེད་པ་རེད། འདྱི་
ངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་པོ་ཞྱིག་དང་། ཐབས་སོ་བོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་བགྱིས། ངས་ཀང་མྱི་དང་མཇལ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའྱི་
སྐབས། ཐད་ཀར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཞབས་འདེན་རེད། འགན་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། དེབ་ལང་ཁུ་འདྱི་དངུལ་
འབུལ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་ལ། དེབ་ལང་ཁུའྱི་དངུལ་འདྱི་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་
བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེགནང་གྱི་འདུག ད་ེའད་མ་རེད། འདྱི་
ངས་དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོགསུམ་མཐོང་གྱི་འདུག གཅྱིག་ཆབ་སྱིད། གཉྱིས་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་ང་ོབོ་ད་ེཡྱིན། དེབ་
ལང་ཁུ་དེའྱི་ང་ཚོའྱི་ངོ་བོ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེབ་དེར་མྱིང་གཞན་འགའ་ཞྱིག་འདུག རང་བཙན་ལག་དེབ། དཔ་ཁལ་མ་
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དངུལ་ལག་དབེ། དབེ་ལང་ཁུ། འདྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ང་ོབ་ོརེད། འདྱི་རྩ་ཆེན་པ་ོབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་ད་ེང་རང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་པ། གསུམ་པ་དེར། དངུལ་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེལ་
དཔལ་བོར་བཀའ་བནོ་དང། སྐབས་བཅ་ོལྔའྱི་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ངསེ་པར་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕེབས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག མྱི་དང་མཇལ་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ། དེབ་ལང་ཁུའྱི་
དག་ེམཚན་གང་ཡྱིན་པ། ད་ེབཟ་ོརྒྱུར་ལས་ས་རུ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག ཆུང་ཆུང་ད་ེའདར་བཀར་ན་ཧ་ལས་དགསོ་པ་རདེ། 
འདྱི་ང་རང་སྒེར་གྱི་ཉམས་མོང་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དརེ་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནང། 
 གཉྱིས་པ་དརེ་ངས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟའ་ཟླ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞྱི་
ལྷག་དཔ་ཁལ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནས་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཕ་ོལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་དེབ་ལང་ཁུ་བསྡུས་ཏ།ེ འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་
བོ་ཕམ་གནང་གྱི་འདུག དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རེན་མྱི་འདངས་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཆ་རེན་འདྱི་བཟོ་
བཅོས་བསོན་གནང་ན། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་བསམ་བགྱིས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྒྱ་མྱིས་ང་རང་ཚ་ོ
བོད་པ་དངོས་གནས་རྒྱ་མྱི་མ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོའྱི་ཁོངས་སུ་བཙན་དབང་ཐོག་ནས། མྱི་ཁོངས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བང་ཨ་
རྱིར་མཚནོ་ན། ཨ་རྱི་ཟརེ་དུས་མྱི་དཀར་པ་ོགཅྱིག་པུ་མ་རེད། མྱི་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ཆགས་པ་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་ནང་
མྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚོ། ཕྲུ་གུ་ཚོར་དབེ་ལང་ཁུ་བཟོས། ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་དེབ་ལང་ཁུ་མ་བཟོས་བ་ཡྱིན་ན། 
ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་སེམས་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ང་རང་ཚསོ་ལྟ་དུས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། འདྱིར་གནད་འགག་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ལ། 
ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་ཁེ་ཕན་ད་ེབཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་མྱིས་དེབ་ལང་ཁུ་ཡོད་པའྱི་རེས་སུ། ཁོང་ཚོར་དངོས་
གནས། འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཞུས་ན་ Weapon ཟེར་ནའང་འད། Tools ཆབ་སྱིད་ཆེད་བེད་སོད་
གཏོང་རྒྱུ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མར་ང་རང་གྱི་ར་ེའདུན་ད་ེཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ངེས་པར་དུ་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟའ་ཟླ་ཚོའྱི་དེབ་ལང་ཁུ་བསར་བཅོས་གནང་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་རང་ཚ་ོརགོ་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐགོ་ནས། བོད་དོན་གྱི་ནུས་སྟབོས་ཀྱི་ཐགོ ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བར་ཐག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་
མྱིར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བགྱིས། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་རོག་རྩ་གཅྱིག་འདྱིར་དེ་རྱིང་སྙན་གསང་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
ངར་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོའ་ིདྱི་བ་ར་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་གཉྱིས། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་
ནང། སྣེ་འཁྱིད་སོང་བརར་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་སྐོར་འདྱི་རེད། འདྱི་ར་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་འདེམས་དགོས་དོན་ནྱི། གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་
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ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་སོབ་མའྱི་རུ་ཁག་འདྱི་སྐབས་ད་ེདུས་ར་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་ལས་མེད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་རུ་ཁག་ནང་སོབ་མ་ 
༤༤ ཡོད་པའྱི་ཁངོས་ནས། སོབ་མ་རྩ་ེཕུད་གཉྱིས་འདམེས་ཏ།ེ ཐངེས་གཉྱིས་གསུམ་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། ཁ་ས་ཉ་ེཆར་ཚུར་གཅྱིག་
འཁོར་བ་རེད། འགོ་རྒྱུ་ད་ེཕར་ཕོགས་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་བདམས་ནས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང། སྣེ་འཁྱིད་ཀྱི་
སོང་བརར་ཁང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གཞོན་སེས་ད་ེཡང་། ཚོང་ལ་དོན་གཉེར་ཅན། ཁ་ོརང་ཚོར་ཟབ་
སོང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་འག་ོགོན་ཆ་ཚང་གོང་དུ་ལས་བསྡམོས་ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཚགོས་པ་གཅྱིག་གྱིས་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འད་བས་ནས་སོབ་མ་ཁག་གཉྱིས། དང་པོ་གཅྱིག གཉྱིས་པ་གཅྱིག གསུམ་པ་གཅྱིག ཉེ་ཆར་ཚུར་འཁོར་ཏེ་ང་དང་
མཇལ་འཕད་བྱུང། ཁོང་ཚ་ོཕར་འོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ལ། ཚུར་ལོག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐུག་དུས་གནམ་སའྱི་ཁྱད་པར་
ཕྱིན་ཏེ། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས། འཆར་གཞྱི་བཀོད་སྟངས། ཁ་ོརང་ཚོ་ཕར་ཕོགས་ན་དགོང་མ་ོཞྱིག་ལ། བོད་པའྱི་དགོང་མོ་
སྲུང་བརྩྱི་བེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང། ཡར་ཐོན་གཙ་ོབོ་དེ་ཆབ་སྱིད་མ་རེད། ཚོང་ལས་སྐོར་ལ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སོབ་མ་ནང་ཁུལ་
གོགས་པ་ོཆགས་ཏ།ེ བོད་དོན་སྐོར་ལ་ང་ོསྤྲོད་བ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ང་ཚོས་མོན་གྷ་ོགཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང། སོབ་མའྱི་ཚོང་པའྱི་རུ་
ཁག་བཙུགས་ཟྱིན་པ་རདེ། འདྱི་ཚང་མ་མ་འོངས་འདམེ་བསྒྲུག་ཆགས་སྱིད་པ་རདེ། 
 ད་ེས་སྒང་ནས་བཏང་བ་ད་ེསྒང་ལ་མ་གཏོགས་རུ་ཁག་མེད་སྟབས་ད་ེའད་ཆགས་པ་རདེ། དོན་སྙྱིང་གཙ་ོབ་ོནྱི་འདྱི་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཚོང་པའྱི་ཚོགས་ཆེན། དང་པོ། གཉྱིས་པ། འདྱི་ཡང་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ད་ེདག གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ། 
ས་གནས་ཁག་ལ་ད་ལོ་ང་ཚོས་ཆེད་མངགས་མྱི་མང་བར་གོ་སྐབས་འབུལ་ཆེད་དུ། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཆེ་ཆུང་ལ་
བརྟེན་ནས། མྱི་བཅུ། ལྔ། འགའ་ར་ེབརྒྱད། འགའ་ཞྱིག་བདུན། ད་ེའདའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོས་ཏེ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་དེ། 
ཏན་ཏན་ཕུལ་བ་རེད། ཕུལ་བ་བཞྱིན་ཁྱབ་བསགས་བདེ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚའོྱི་ཚན་པའྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ནས་
ཁྱབ་བསགས་བས་པ་རེད། དྷ་ས་ཁུལ་ནས་ཀང་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་
ཁུལ་ནས། འདྱི་ནང་ཚོང་པ་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན། ངས་ཚོད་དཔག་བས་ན་ཏན་ཏན་
ཚངོ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེའད་གཅྱིག་གཉྱིས་མཇལ་སངོ། ཁ་ོརང་ཚརོ་ངས་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚ་ོམ་ཕོགས་ནས་
གང་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ལྔ་འདང་ཆེད་དུ། ཆགས་མྱིན་ནམ། མ་འོངས་པར་དེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད། ས་གནས་འགོ་
འཛནི་ཡྱིན་ནའང་འད། ང་ཚསོ་གང་དུའང་འབལེ་བ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། ངསེ་པར་དུ་འདྱི་འད་བར་ཚངོ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་
རུང། ཚངོ་ལ་ད་ོདབྱིངས་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཆགོ  ལ་ོརྒས་པ་ཚངོ་ལ་ད་ོདབྱིངས་མདེ་པ་འད་མ་ཡྱིན་པར། གཞོན་སསེ་ཡྱིན་
པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཚོང་ལ་ད་ོདབྱིངས་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ཚོང་པ་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་གང་ཡང་མེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་
ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དམ་དོན་ཐོག་ནས་བཀོད་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེས་
གནས་འག་ོའཛནི་ཚརོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་གསུམ་པ་ད།ེ བསར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་སྐོར་ལ་རེད། བསར་བཅོས་སནོ་རྩྱིས་སྐོར་
འདྱི། ད་ེས་ཡྱིན་ན་བསར་བཅོས་སནོ་རྩྱིས་སྐོར་དང། ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་སོན་རྩྱིས་ཨ་མ་ད་ེཡོད་པ་རདེ། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་
དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི། གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡྱིས་གཏན་
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འབེབས་གནང་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་རདེ། ང་ཚ་ོད་ེས་བསར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་ཡདོ་པའྱི་སྐབས། ལས་འབོར་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ། དཀའ་
ངལ་ཡང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ། གནས་དོན་ད་ེའད་ཡོད་པ་དང་། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་བསམས་ཏེ། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་
སྐབས་སུ། འདྱི་བསར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིར་ཕུལ་ཏེ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
ཕྱིན་ནས་ང་ཚསོ་བསར་བཅསོ་སོན་རྩྱིས་མདེ་པའྱི་ཐགོ འདྱི་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ད་ེབཞྱིན་ནང་ཁུལ་ལ་ཁ་བསྒྱུར་གྱི་ལམ་
ཁ་ཞྱིག་སྟོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྟོགས་ལ། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་དེ་
འདའྱི་དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ནས་འཕད་མེད། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ཁག་ལ་བསར་བཅོས་སནོ་རྩྱིས་མེད་པའྱི་རེན་བས་ཏེ། སོན་རྩྱིས་
བར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དེ། ད་བར་ཞུ་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང། ད་ེརྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ཐོག་
བསར་ཞྱིབ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མེད་ཅྱིང། ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ནང་ཁུལ་ཚད་བཀག་ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིསོན་རྩྱིས་ད་ེཡར་ཕུལ་དགོས་པ་དང། བསར་ཞྱིབ་
བེད་དགོས་པ། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཏག་ཏག་ཞུ་དགོས་པ། ག་བསྒྱུར་ཏག་ཏག་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རེད་
བསམ་པའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་གཙང་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་ལུང་དངས་ཏེ། དངུལ་གྱི་འབྱི་སྟངས་ཤྱིག 
གཅྱིག་བས་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔལ་འབརོ་ཡྱིན་སྟབས་ཚང་མ་ས་ཡར་རྩྱིས་འཁྱེར་ནས། གང་ལ་ཀད་ཀརོ་ཡོད་
བཞྱིན་དུ། འོག་ལ་འབུམ་ཡྱིན་པ། ས་ཡ་མེད་སྟབས་ངས་འབུམ་ལྔ་དང་ཁྱི་དྲུག་བཀགས་པ་རེད། ས་ཡ་ཡོད་སར་ས་ཡ་ལྔ་
བཀགས་པ་རེད། འདྱི་ད་ེས་ནས་ད་ེའད་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་འདྱི་འབུམ་ཡོད་སར། འབུམ་སེབས་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་
བྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་གོང་དུ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་བཞྱིན་དུ། ས་ཡ་མྱི་འཁོད་ན་འབུམ་རང་འབྱི་རྒྱུ་དང་ད་དུང་ངས་རྩྱིས་
ལ་ནོར་བ་གང་ཡང་མྱིན། གོང་གྱི་བསམ་འཆར་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཚོས་འདྱི་ཐོག་བསམ་བོ་བཏང་གྱི་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་འདྱི་དངུལ་
གང་པརོ་ས་ཡ་ནང་འཁྱེར་ཡདོ་སྟབས། ས་ཡ་མེད་སར་ཀད་ཀརོ་བརྒྱབ་ཏ།ེ ཚེག་འབུམ་ལྔ་དང་ཁྱི་དྲུག་ད་ེའད་བྱིས་པ་རེད། ནརོ་
འཁྲུལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པ་ོགང་ཡང་ཆགས་པ་མྱིན། གོང་གྱི་དགོངས་འཆར་ལྟར། མ་འོངས་པར་འདྱི་ལས་བེད་ལ་བཀའ་བསྡུར་
ཞུས་ཏ་ེས་ཡ་མེད་ན་ད་ེའབྱི་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེས་གོང་དུ་ལས་བསྡོམས་ནང་ཞུས་པ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་ཟུར་མཆོག་དང་ལས་བེད་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བསོད་དེ། 
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་གནང་བྱུང་བས། ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དེབ་གསར་པ་བཟ་ོསྐབས་སུ། ངེས་པར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་ཕར་བཅར་དགོས་པ་གང་
ཡང་མདེ། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་པ་ཚ་ོབརྒྱུད་ནས། སུད་སྱི་ཡྱིན་ན་བདོ་རྱིགས་མྱི་མང། ཕྱི་རྒྱལ་ཡྱིན་ན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ། ད་ེའད་བརྒྱུད་ནས། གང་ལྟར་དབེ་གསར་བཟོའ་ིལམ་སོལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་བཀའ་ཟུར་བཅར་རྒྱུ་ནྱི་ནོར་བཅོས་
དང་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོསེལ་ཆེད་དུ་ཆག་ཡང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཅར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མ་
འོངས་པར་འདྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ཏན་ཏན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་དང། ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རོབ་
ཁུལ་དུ་ཡྱིན་ན་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་དང་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ། མཉམ་པོར་བཅར་བའྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་
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དང། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག་གོ ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་
དགོས་པ་ནྱི་གལ་ཆེའོ། ད་དུང་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ནྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་འདྱི་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་སེལ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོབརྩྱི་བ་དང། གང་ལྟར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་
སོང། འདྱི་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཞྱིག་རེད། སྱི་
འཐུས་རྣམ་དྲུག་འདྱི་འགྱུར་བ་གཏངོ་མྱིན་ནྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་སྐུ་དབང་ཡྱིན་སྟབས། ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། 
ཏན་ཏན་རདེ། བོད་མྱི་མང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་བདནེ་པ་རདེ། འག་ོཡྱི་ཡོད་པས་ད་ེས་བང་ཨ་རྱིར་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་
གཉྱིས་ཆགས་པ་རེད། ཡུ་རོབ་ལའང་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་བང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་དང་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ཕུད་ནས་ས་ཆ་
གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དེ། ཁ་སང་རང་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རདེ། འདྱི་ཐད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། དེ་རྱིང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་བཞེས་མཁན་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་ཡོད། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། སྟངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུག་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མདང་དགོང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུ་ཏོག་ཙམ་ཡུན་རྱིང་བས། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སྐུ་ཐང་ཆད་དེ། ངའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་ཡང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཐབས་བལ། ད་ེ
རྱིང་སྟོང་ཆའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་མ་ལེན་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང། མདང་དགོང་ངས་དྱི་བ་གཉྱིས་བཏང་བ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེར་
བཀའ་ལན་དམྱིགས་བསལ་འབརོ་མ་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས། ད་ལྟ་དྱི་བ་དམྱིགས་བསལ་གཏངོ་རྒྱུ་མེད་དེ། མཁྱེན་རྟགོས་ཀྱི་
ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་གཞུང་ལས་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ལ་བཀའ་སོབ་
ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོབཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་རེར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེདག་
གྱིས་བཅྱིར་ནས། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཀང་ད་ེཡང་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང། ད་ེའདའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས་ད་ེདག་ལའང་
གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་གནང་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ལ་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཆགས་མེད། ངའྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ཐད་ལ། དྷ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་འགོ་ལ་ཁརོ་ཡུག་སྡ་ེཚན་
གྱི་འགན་འཛནི་ལ། ངས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འདྱི་ཕུལ་དནོ་ནྱི། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཁརོ་ཡུག་གཙང་བཟའོ་ིཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲ་ོའཆམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེར་ཐད་ཀར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་
རེད། སྐུ་ངོས་ནས་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་མང་པ་ོགསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་ན་ཁོར་ཡུག་འདྱི་གཙང་མ་མྱི་
འདུག ད་ེའད་ཅྱི་རེད་ཅེས་དྱི་བ་དྱིས་པས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ལན་འདེབས་ཅྱི་ཞྱིག་མཛད་དམ་ཟེར་ན། འདྱི་བོད་པ་
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གཅྱིག་པུར་འཇོག་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར། འདྱིར་རྒྱ་གར་ཡོད་པས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་སྐབས། 
བཀའ་སོབ་འདྱི་སེམས་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེརྱིང་ངར་ག་ོསྐབས་བཟང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང། 
 ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་འོག་ལ། ཁོར་ཡུག་སྡ་ེཚན་
གྱི་འགན་འཛིན་ད་ེག་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ཞུས་ན། ཟླ་བར་ག་ཕོགས་ཁྱི་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་རེད། ད་ེཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སོན་རྩྱིས་ནས་ཡོང་གྱི་མེད། ཁ་ོརང་ཚོ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིངང་ (Recycle) བས་ཏེ། ད་ེདག་བཙོང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
སྱིན་བདག་ས་ོསོས་བཙལ་ནས། གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལས་བེད་དང་། ལས་མྱི་ཚོས་
སྐུ་ལས་བསོན་གྱི་མེད་ཅེས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབསོན་གྱི་འདུག ངས་དང་བངས་བས་སྐབས། 
སྐབས་དརེ་བདོ་པ་གསུམ་འདུག ད་ལྟ་བོད་པ་གཅྱིག་ལས་མྱི་འདུག ཞགོས་པར་གད་སྙྱིགས་བསྡུ་རུབ་བདེ་མཁན། ཁ་ོརང་ཚརོ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་སྐབས། ཁངོ་ཚསོ་གསུངས་འགྱུར་ཁརོ་ཡུག་གྱི་འཛནི་སོང་བདེ་ཕགོས་ཐད་འགྱིག་པ་མ་འགྱིག་གྱི་ཐགོ དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ངས་ཁོར་ཡུག་གྱི་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་བས་ཡོད་ཁར། སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་ཡྱིན་པ། རྒྱ་གར་དང་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་(MCD) དང་།(Municipal 
Cooperation) དང་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་འདྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་སྡེ་
ཚན་འོག་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་འཛིན་སོང་བེད་སྟངས་ཡག་པོ་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། (Municipal Cooperation) ཞུ་བའྱི་
སྐབས་གང་ཡང་བེད་མྱི་ཐུབ་པའོ། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་སོན་མ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་མོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་མདུན་ན་གད་སྙྱིགས་སྤུངས་ནས། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ད་ལྟའྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་བཟང་པ་ོམཐོང་
སོང། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ང་ཁོར་ཡུག་འགན་འཛིན་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཞུས་གཏོགས་བེད་སོང་ཞུ་ཡྱི་རེད། ང་ལ་ཡང་
ཡྱིག་ཆ་ཁག་དངསོ་གནས་ད་ེདག་རྒྱ་གར་གཞུང་ (MCD) ནས་ཅྱི་ཞྱིག་ཐོབ་མྱིན། ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཆགས་
ཁོར་ཡུག་གྱི་འགན་འཛིན་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བེད་རྒྱུ་མེད་ན། ང་རང་ལ་སེམས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེབས་སོང། 
འདྱི་སེབས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་ལས་ཀ་ལ་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྙན་ཞུ་དེ་ལ་ལན་འདྱི་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་བས་ཏེ་ཕེབས་པ་རེད། ཐག་གཅོད་ནན་པ་ོད་ེཕེབས་པ་མ་
ཟད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་གསུངས་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། ང་འདྱིར་སེམས་ནང་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་ཟེར་ན། 
ཁརོ་ཡུག་འགན་འཛིན་གྱི་ག་ཕགོས་འདྱི་ང་ལ་མེད་ནའང་ཆོག  ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནང་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བེད་
དགོས་བསམ་བྱུང་། ཁོར་ཡུག་དེར་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གད་སྙྱིགས་གཙང་བཟ་ོབེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་སོམ་གཞྱི་
ཞྱིག་བཟོས་ནས་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལས་ཀ་ལས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད། འདྱི་ཆེད་དུ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
གཏོགས་པས། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་ལས་བེད་ནང་ཡོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་བ་ད་ེའད་མེད། འདྱི་ཁ་གསལ་ངང་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན། ད་ེདང་སགས་ནས། ང་ཚོའྱི་མང་གཙ་ོཀ་བ་གསུམ་གྱི་དབང་ཚད་འདྱི་གང་དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེམཁྱེན་དགོས་པ་གལ་པ་ོ
ཆེའོ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འདྱི་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་ཞྱིག་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གནང་
མཁན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནང་དགོས་སྟབས། འདྱི་འཛིན་སོང་གྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
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དང་ཐད་ཀར་ཆགས་ཡདོ་དུས། ད་ེའདའྱི་ལན་གཅྱིག་ཐད་ཀར་གནང་ཡོང་སྐབས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་ཐགོ་
ནས་གནང་སྟབས། འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མ་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྟངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ལས་བསྡམོས་སྒང་ལ་གསུང་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང། ཐོག་མ་དེར་ཁ་སང་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐགོ་ལ་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པ་ོབྱུང་ཡོད་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དོགས་འདྱི་ད་ེའད་གང་ཡང་ཕེབས་
མྱི་འདུག བས་ཙང་དརེ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚརོ་བསགས་བརདོ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ད་ེདང་ལྷན་དུ་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། འབོད་སྐུལ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་ན། ངས་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་དུ་
བོད་ནས་སེབས་པའྱི་གཞོན་སེས་ཡྱིན་པ་དང་སོབ་གྲྭ་མཐའ་མ་འཁྱོལ་བར་ལས་ཀ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་གནང་བསྡད་མཁན་ད་ེའད་
མཐོང་བྱུང། འགའ་ཤས་ནྱི་གོགས་པ་ོགོགས་མ་ོད་ེའདའྱི་ནང་དུ་བསྡད་པ་ལས། ལས་ཀ་ཡང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག ངས་ཁོ་ཚོའྱི་
མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ད་ེ VTC ལྟ་བུ་སོང་བརར་ཁང་ད་ེའད་ལ་ག་ར་ེབས་ནས་འཛུལ་གྱི་མེད་དམ་ཅེས་དྱིས་དུས། མང་ཆ་ེབ་
ཞྱིག་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ད་ེདག་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁ་ོཚ་ོབོད་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཁོངས་
སུའང་མེད་པ་བས། ད་ེའདའྱི་བར་ལ་ལྷག་བསྡད་འདུག དེའྱི་རྱིགས་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འགའ་ཤས་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་ཙམ་མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་དང་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འདུག འགའ་ཤས་ལ་ RC 
འདུག ཡང་འགའ་ཤས་ལ་མྱི་འདུག RC ཡོད་ན་ཡང་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འདུག  བས་ཙང་ཁ་ོཚའོྱི་རྱིགས་ལ་དངསོ་གནས་དགངོས་པ་བཞེས་ཏ་ེགུ་ཡང་གྱི་ཐགོ་ནས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་བཟ་ོཐུབ་པ་
བྱུང་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་ས་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འགའ་ཤས་ད་ེའདའྱི་བར་ལ་འཕ་ོབརླག་ལ་འག་ོབའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག བས་ཙང་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གོང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ནང་ནས། 
བོད་མྱིའྱི་བཟའ་ཟླ་རོགས་པ་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ད་ེགསུངས་གནང་སོང། ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
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ཚོགས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེ་ནང་ལོགས་ཀྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཆ་
རནེ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཚོགས་ཆུང་ད་ེའད་བཙུགས་པ་རདེ། རང་ཉྱིད་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་དརེ་ཚགོས་ཆུང་ནང་དུ་བསྡད་རྒྱུའྱི་ག་ོ
སྐབས་བྱུང། སྙན་ཐ་ོད་ེཡང་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་བོད་མྱིའྱི་
ཁྱིམས་ཡྱིག་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་མ་ཕབ་བར་དུ་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོདང་ཡོང་རྒྱུ་མདེ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་
རདེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཆ་རེན་དེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ད་ེགཏན་
འབེབས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོས་ད་དུང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཚ་དང་ཞེན་ཁོག སེམས་ཤུགས་སོགས་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ལག་དབེ་སནོ་པ་ོབརྒྱུད་ནས་ང་ཚརོ་མ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དགའ་
པའོ་ིངང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་ཁག་ལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཡྱི་གེ་ཡོད་ན། དངོས་གནས་བས་ན་ལག་དེབ་ལང་ཁུའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕད་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་རེད། ལག་དེབ་ལང་གུའྱི་འགེངས་ཤོག་བསྐང་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་
བརྒྱུད་ནས་ཡངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཏན་ཏན་རདེ། བོད་མྱི་ད་ེདག་གཞྱིས་ཆགས་ཁངོས་སུ་མ་རདེ་ད།ེ ད་ེདག་ད་ལྟ་ར་རམ་ས་
ལར་བཞུགས་ཡོད་ནའང་རདེ། གང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་སྙན་ཞུ་ཡར་འབརོ་བ་ཡྱིན་
ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོར་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིས་གནས་སུ་ལོ་
གཅྱིག་ལས་ཉུང་བ་བསྡད་ན། ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལ་ོགཅྱིག་ལས་མང་བ་བསྡད་ཡདོ་
ཚེ། ས་གནས་ཀྱི་མྱིར་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སོ་སོའ་ིཆ་རེན་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། གང་
ལྟར་ད་ེཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་འགེངས་ཤོག་ཡར་འབོར་བ་ཡྱིན་
ན། ཏན་ཏན་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ལ་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཡྱི་ག་ེཡོད་པ་སོགས་ཡྱིན་ན། དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་གལ་སྱིད་སོན་མ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་འདྱི་གར་སེབས་པ་དང་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་གང་རུང་གྱི་སོབ་
གྲྭར་ཚུད་དེ། རེས་སུ་མར་ཐོན་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། ད་ེདག་ལ་ཆེད་མངགས་བོད་
ཁྱྱིམ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཟོས་པ་ད་ེའདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེདག་གྱི་
དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་རྩད་གཅོད་བ་རྒྱུ་མེད་དམ་སྙམ། རྩད་གཅོད་བ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་ས་གནས་ཁག་ལ་ད་ེའདའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་ནས་ས་གནས་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་འགེངས་ཤོག་ད་ེབརྒྱུད་ད་ེཡར་
སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བལྟ་ཆོག་གྱི་རེད་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་ཚ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་མྱི་མང་གྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་རེད། དའེྱི་ཐོག་ང་ཚསོ་དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་དང་བངས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་སྐོར་
ཞྱིག་ཞུས་ན་དན་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལས་བསྡོམས་ལ་བལྟས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མང་པོ་
བཟོས་གནང་འདུག ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ང་རང་ས་གནས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་གཡས་གཡོན་ཀ་རོར་སྒང་གསུམ་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ད་ེདཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་རེད་འདུག ང་རང་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན་ར་ོར་ེགྱིང་གཡས་གཡོན་ད་ེཚོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ས་གནས་བཅུ་ཙམ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ས་གནས་དེར་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་
མེད་པ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆནེ་འཕད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དརེ་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་མྱི་འདུག་ཅེས་བརདོ་པ་ཙམ་གྱི་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་སྟ།ེ ང་ཚསོ་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་གཞྱིས་འག་ོམཉམ་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་
ཏ་ེས་གནས་བཅུའྱི་ནང་དུ་མྱི་བརྒྱ་དང་གཉྱིས་ཙམ་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མྱི་འདུག ད་ེཡང་བོད་པ་གཙང་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེའད་རེད། 
ད་ེའདའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་དུས་སུ་ཁ་ོཚོས་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན། དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟ་ོབར་ཕ་མ་གཅྱིག་
མེད་པ་ཡྱིན་ན་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་བར་དུ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ག་ར་ེབས་ནས་
བཟོས་མེད་དམ་ཞེས་མྱི་བརྒྱ་དང་གཉྱིས་དེར་སྐད་ཆ་དྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་དང།  ས་མཚམས། བལ་ཡུལ་
སོགས་ནས་ར་ོར་ེགྱིང་དུ་སེབས་པ་ཡྱིན་པ་དང། དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟ་ོདགོས་པ་ཧ་གོ་མ་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་
དང། ཡང་འགའ་ཤས་གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཐོར་དུ་ཡོད་དུས་ཕ་མ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བཟོས་མྱི་འདུག ཕ་མས་མ་བཟོས་ན་ཕྲུ་གུའྱི་དཔ་
ཁལ་ལག་དེབ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མེད་ཙང་ད་ེལྟར་ལྷག་བསྡད་འདུག འགའ་ཤས་ནྱི་དོ་བདག་ས་ོསོའ་ིནོར་འཁྲུལ་རེད་འདུག དཔ་ཁལ་
ལག་དབེ་ད་ེབེད་སདོ་མེད་དུས་མ་བཟསོ་པར་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེའད་རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མྱི་ད་ེདག་གྱིས་
དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟོས་མྱི་འདུག་ཅེས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། ཕར་ཕོགས་སུ་མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་
ཤུགས་ཆེན་འཕད་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་འཇུག་དགོས་ཡོད་ན་གཞན་པ་ད་ེཚོར་དངུལ་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རདེ། དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་མདེ་པ་ད་ེཚསོ་དངུལ་སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག མཐ་ོསོབ་ལ་སོབ་ཡནོ་ཞུ་བའྱི་དུས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དཔ་
ཁལ་ལག་དེབ་མེད་ཚ་ེསོབ་ཡོན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མཐ་ོསོབ་ཐོན་པའྱི་རསེ་སུ་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ལས་
ཀ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་མདེ་ཚ་ེལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། 

སེམས་པ་ས་ོཤོས་ཤྱིག་ལ། དེར་པཱ་ལགས་རྒན་འཁོགས་ཤྱིག་འདུག ཁོང་རང་བོད་པ་གཙང་མ་རེད་འདུག ཁོང་གྱིས་
རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འགོ་འདོད་འདུག་སྟེ་ང་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མེད་པའྱི་རེན་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ལ ་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ཏོག་ཙམ་བོ་ཕམ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཡང་ཉམ་ཐག་ཁུལ་ལ་སེབས་པར་དཔྲ་ཁལ་ལག་དེབ་
དགོས་ཀྱི་འདུག རྨོ་ལགས་ཤྱིག་ཧྲང་ཧྲང་དང་ཉམ་ཐག་རེད་འདུག ཁོང་གྱིས་ཀང་ང་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མེད་ཙང་ཉམ་ཐག་
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ཁུངས་ལ་ཚུད་མ་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཉམ་ཐག་དང་ཉམ་ཆུང་ད་ེཚོར་ལྟ་རྟོག་བ་དགོས་ཞེས་བཀའ་
སོབ་མང་པ་ོཕེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚོར་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་ཉམ་ཐག་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་ལའང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེདང་འཕོད་བསྟེན་གྱི་སྨན་བཅོས་བརྟག་དཔད་ནང་དུ་འཛུལ་
རྒྱུར་ཡང་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་བཟ་ོའདུག  ད་ེའད་སོང་ཙང་ས་གནས་དེར་མྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ད་ེའདའྱི་རེན་གྱིས་
དཀའ་ངལ་འཕད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེལྟར་བསམ་བ་ོགཏོང་དུས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག་སྙམ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ད་ེསནོ་ང་
ཚོས་འོས་བླུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མེད་ཚ་ེའོས་བླུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེགཅྱིག་དང། ད་ེའདའྱི་
བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་སུ། མ་འངོས་པར་བོད་ལ་སྱིད་པའྱི་ཉྱི་མ་ཞྱིག་ཤར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གཞྱི་གང་
འད་ཞྱིག་ལ་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་འཚོར་བ་ཞྱིག་ཀང་སེབས་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མས་ང་བོད་པ་ཡྱིན་ཞེས་
བོད་ལ་ལོག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ Napali སོགས་འད་མྱིན་འཛུལ་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ད་ེབོད་པ་
ཡྱིན་ཚ་ེསྤྲད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་སྙམ། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་མང་པོར་སྤྲད་འདུག་སྟ་ེགཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བཞག་མྱིན་
འགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ Swiss ལ་མྱི་ ༡༣༠༠ དང་། ཨ་རྱི་ལ་མྱི་ ༡༥༠༠ ཙམ་ལ་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་
འདུག  དངསོ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ད་ེདག་བོད་པ་ཡྱིན་ལབ་ནས་སྤྲད་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ས་གནས་གཞྱིས་འག་ོདང་བོད་རྱིགས་
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོསོགས་ཀྱིས་གཞྱི་བཞག་ནས་སྤྲད་ཡོད་རྒྱུ་རདེ་སེམས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་རང་འག་ོསའྱི་ས་ཆ་
དའེྱི་ནང་དུ་གང་ལྟར་མྱི་ ༡༠༢ ད་ེབོད་པ་གཙང་མ་རདེ་འདུག དའེྱི་ཁུངས་སལེ་ར་སྤྲོད་ད་ེས་གནས་ཀྱི་གཞྱིས་འག་ོདང་རང་བདནེ་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་དའེྱི་ཐ་ོད་ེངས་བངས་ནས་ཡར་ཕུལ་བཞག་ཡོད། འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། 
བས་ཙང་མ་འོངས་པར་རོར་ར་ེགྱིང་གྱི་གཡས་གཡོན་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་རང་དུ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མེད་པ་ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་
ཡག་པ་ོགནང་ནས་སྤྲད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མྱིའྱི་སེམས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་ཐབེས་ཀྱི་རདེ་སམེས་ཀྱི་འདུག མང་ཆ་ེབས་ག་ར་ེ
གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན། ང་བོད་པ་ཡྱིན་ཏ་ེདཔ་ཁལ་ལག་དབེ་སྤྲོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བརདོ་ནས་བ་ོཕམ་པ་ོབདེ་ཀྱི་འདུག  
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ད་ེགསལ་པ་ོབྱུང་སོང་བས་བསར་ཟློས་མ་གནང་རོགས།) ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། 

ད་ེནས་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ལྟ་ཡུལ་མྱིའྱི་ལྷན་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་མཁན་གྱི་དཔ་
ཁལ་ལག་དེབ་མེད་པ་ད་ེཚོར། མ་འོངས་པར་བོད་ལ་སྱིད་པའྱི་ཉྱི་མ་ཤར་བའྱི་དུས་སུ་དངོས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད་
སེམས་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོབོད་ལ་ལགོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་མ་ལགས་ད་ེརྒྱ་གར་དུ་ལྷག་ནས་པ་ལགས་དང་ཕྲུ་གུ་ད་ེབོད་ལ་ལོག་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། ནང་མྱི་ཁ་བལ་ལྟ་བུ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེངས་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་སོང་ལ་མ་འོངས་པར་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རརེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགསོ་བྱུང་ཡང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ གྱི་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྐོར་ལ་བག་ོ
གེང་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཤོག་གངས་ ༢ པ། ཁ་པ། སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ལ་ཕན་པར་ལ་ོའདྱིར་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་ཚོགས་པ་
ཁག་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སྒོར་ཉྱིས་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་ལྷག་ཙམ་བྱུང་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་ཁག་
དང་། ས་ོསོར་ཆ་བཞག་ན་ལོ་མང་རྱིང་ལ་སུད་ཚོང་ཁག་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བངས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གལ་ཆེན་པོར་
རྩྱིས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༠ ཡས་མས་ནས་ད་བར་ཚངོ་ཕུད་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གལ་ཆ་ེཆུང་ག་ཚོད་ཙམ་བརྩྱི་གྱི་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་གྱི་ཡོད་ན། ས་
གནས་ཁག་ལ་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་འབེལ་བ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་པ་ོཡོང་ས་རེད། སྱིར་བཏང་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་དང་ཚོགས་ཆེན་མང་པོར་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་སོན་ལ་ཕྱིར་མྱིག་ཅྱིག་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སནོ་མ་དང་ད་ལྟའྱི་སགོ་སང་གནང་བ་དརེ་བལྟས་ཚ་ེད་ལྟ་ཉུང་ཉུང་ལས་ལྷག་མྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བས་
ན་བ་ོཕམ་པ་ོབྱུང། སྱིར་བཏང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་ལ་ོརེའྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་དཔ་ཁལ་ཟེར་བའྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་དམྱིགས་
བསལ་དབ་ེབ་ཕ་ེཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ནང་དུ་དངུལ་བསྡུ་མཁན་ད་ེསྒོར་མ་ོ ༤༥ མ་གཏོགས་བསྡུ་མཁན་མདེ་པ་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དའེྱི་ནང་དུ་སྟོང་ཕག་ ༤༥ ནས་འབུམ་གཅྱིག་བར་དུ་སྒོར་མ་ོ ༤༥ བསྡུ་རྒྱུའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། ད་ེགལ་སྱིད་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་གྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༩་་་༡༠ པའྱི་ནང་ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་ནས་སུད་
ཚངོ་ཁག་ལ་ཕབེས་དུས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་བརྒྱུད་དེ། ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་
དངོས་གནས་ཀྱི་འཚོར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེབས་པ་དང་། མང་ཚོགས་ནས་ཀང་ད་ེཕུལ་དགོས་པའྱི་སེམས་ཚརོ་ཡོད་པ་ལ་སྡ་ེཚན་
ཞྱིག་དབ་ེབ་འབེད་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཞྱིག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་
ཐགོ་ལ་གལ་སྱིད་གལ་ཆེན་པ་ོརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ར་ེསྐུལ་དང་
ད་ེནས་དྱི་བ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 གཉྱིས་པ་དེར་ཆ་བཞག་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཤོག་གངས་ ༩ པ་དང་ཤོག་གངས་ ༨ པ་ནང་དུ་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་
བཟ་ོབཅོས་དང་བོར་བརླག་སྐརོ་ལ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་འདྱིར་རྱིམ་པ་མང་པ་ོསེབས་ཀྱི་འདུག ད་བར་དུ་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཡདོ་
མཁན་བོད་མྱི་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ནང་ལ་ནོར་བཅོས་ཟེར་ནའང་རེད། བོར་བརླག་ཟེར་ནའང་
རེད། བཟ་ོབཅོས་ཟེར་ནའང་རེད། བསར་བཅོས་བས་པ་དེར་བརྒྱ་ཆ་ལ་དཔག་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བོར་བརླག་དང། ནརོ་བཅསོ་དང་བསར་བཅོས་ད་ེདག བོར་བརླག་བྱུང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
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ད་ེཆགས་དགོས་པའྱི་གཞྱི་རྩ་ད་ེདབུས་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ས་གནས་དང་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ེ
ཁ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག  འདྱིའྱི་ནང་ནས་མར་བལྟ་དུས་ས་གནས་ལ་དོགས་འདྱི་དྱིས་དུས་
ལན་མ་རག་པའྱི་གངས་ཀ་ད་ེ ༤༣༨ ཟེར་བ་དང། ༩༢ དང་ ༢༢ ཟརེ་བ་མང་པ་ོཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ད་ེའད་ལྷག་དགོས་པ་
དེ། ད་ོབདག་ངོས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ཡོད་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་ས་གནས་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དབུས་
ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་གྱི་ཡོད་དམ། 
 གཅྱིག་དགོས་འདྱི་ཞུ་འདོད་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞེས་ཞུས་ན། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་འགེངས་ཤོག་འགེང་བའྱི་དུས་སུ་དོད་ལྟ་བུ་ད་ེ
སྒོར་ ༥༠ རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དོད་ད་ེསྒོར་མྱི་ ༣༠༠ ཆགས་འདུག ད་ེའདའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐ་ོཔོ་ཞྱིག་སར་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་པ་རེད་དམ། སོན་མ་སྒོར་ ༥༠ དེར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དུས་ཡྱིག་འབེལ་བ་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ 
གཉྱིས་བས་ཏ།ེ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཞེས་ད་ེའདའྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་སྒོར་ ༣༠༠ ཙམ་སར་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེགང་འད་ཆགས་པ་རདེ་དམ་ཞེས་དགོས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 དགོས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ནརོ་བཅོས་དང་བཟ་ོབཅོས་ཟེར་བ་ད་ེརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་མང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་མང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞསེ་ད་ེཡང་དགོས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ད་ེསྱིར་བཏང་གྱི་གནད་འགག་ཡོད་
མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད་ཀང་། ས་ོསོས་དུས་ཡུན་རྱིང་པའོ་ིནང་དུ་ས་གནས་ལ་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་བས་ཙང་དའེྱི་རྱིགས་ད་ེདཀའ་ངལ་
ཆ་ེཤོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དངུལ་ད་ེས་གནས་ཀྱིས་དབུས་ལ་བཏང་བ་དང་དབུས་
ཀྱིས་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཉར། དབུས་ཀྱིས་ཡང་གཅྱིག་ཚང་མདེ་དུས་ས་གནས་ཁག་ལ་བཏང། ད་ེནས་ས་གནས་ཀྱིས་ཡང་བསར་
དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཉར་དུས། སྐབས་རེ། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། སྐབས་སོན་
མ་དརེ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་ཕན་པའྱི་ཆ་ཤས་ལེན་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གནད་དནོ་ད་ེཚརོ་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེལན་འདེབས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོགས་འདྱི་ཐད་ལ། ཀ་རོར་སྒང་གསུམ་ཁུལ་དུ་བོད་པ་
བརྒྱ་དང་གཉྱིས་ཙམ་ལ། བོད་མྱིའྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། ད་ེས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་
སོན་མ་ཨང་ཀྱི་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་དེ། མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་མཁན་ཡོད་སྱིད། ཕྱིས་སུ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་
གསར་པ་དེ། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་བཟོས་དུས་ཅེས་འགེངས་ཤོག་ནང། གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སྤྲད་དགོས་པ་
གཅྱིག ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་འགེངས་དགོས་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་རནེ་བས་ཏ།ེ དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་གསར་པ་མ་ཐབོ་པ་ད་ེའད་ཡོད་སྱིད། 
འདྱི་རང་ཉྱིད་གོས་ཚོགས་ནང་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་
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གང་ཞྱིག དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟ་ོརྒྱུར་འགན་འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་ངོས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོནྱི་འགེངས་ཤོག་བཀངས་ནས་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་བརྒྱུད་ད།ེ ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་དག་
མཆན་འཁདོ་པ་ཡར་འབརོ་དགོས་པ་རདེ། འགེངས་ཤོག་མ་འབོར་བ་ལ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལག་དབེ་ལང་ཁུ་འབུལ་
རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ད་ེས་གནས་ནས་ཡོང་དགོས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་
ཕེབས་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། 
འགེངས་ཤོག་བཀངས་བའྱི་ཐགོ ཆ་རནེ་གང་དག་དགོས་མྱིན་ཆ་ཚང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕགོས་སྱིག་བས་པའྱི་ཐགོ་
ནས། ཁ་སང་ཟབ་སོང་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཚང་མར། ཆ་རེན་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་ཁྱིམས་གང་ཞྱིག་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཚང་མ་གསལ་པོའ་ིཐོག དེབ་ར་ེར་ེབཟོས་ཏ་ེདམྱིགས་བསལ་བས་ཏ་ེཕུལ་བ་རེད། 
ད་ེཡང་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མར་ལྟ་མྱི་དགོས་པར། འབལེ་ཡོད་ཁག་ཟུར་དུ་སྟོན་ནས་བཟསོ་ཡོད་རེད། ད་ེདག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་
ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་སམེས་ཀྱི་འདུག 
 གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་
གོས་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་མ་ཕོགས་ནས་འགེངས་ཤོག་དེ་འདྱིར་འབོར་དགོས་པ་རེད། 
འགེངས་ཤོག་མ་འབརོ་བ་ལ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་འབུལ་རྒྱུ་མེད་པ་རདེ། འགེངས་ཤོག་འབརོ་
རསེ་ཚད་དང་ལྡན་མྱིན། རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་མྱིན་ལྟ་རྒྱུ་འདྱི་ཁ་ོརང་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་འག་ོརྒྱུ་རེད། ད་ེལྟར་དགུང་ལ་ོ
དྲུག་ཅུ་བརྒལ་མཁན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆག་ཡང་བས་ཏེ། ཆ་རེན་འགའ་རེ་མྱི་དགོས་པའོ། ད་ེཡྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཁ་སང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གསལ་ཞྱིང་རྒྱས་པ་ཕུལ་ཡོད་པ་
རེད། ཀ་རོར་སྒང་གསུམ་གྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་སྒང་ཏོག་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་ཚ་ོརང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་
འཁྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་དག་རྩ་འཛིན་བས་ཏེ། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྩྱིས་སྤྲོད་བེད་དགོས་པ་རེད་ལ་ལམ་སྟོན་བེད་
དགསོ་ཞསེ་ང་ཚསོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ཐོག་ནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་ཐོག་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆ་ེཙམ་བཞེས་དགསོ་པ་དང། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པས་རྒྱབ་སོར་གནང་བའྱི་ཐོག འགེངས་ཤོག་འདྱིར་འབོར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་
འབུལ་རྒྱུ་རདེ། བོད་མྱི་གཅྱིག་ལ་ལག་དབེ་ལང་ཁུ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒས་གས་ོཁང་ན་མ་ཚུད་པ་དང། བོད་མྱི་ཉམ་ཐག་གཅྱིག་
ལ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་མེད་པས་ཉམ་ཐག་གྱི་ལྟ་རྟོགས་མ་ཐུབ་པ། བོད་མྱི་ཉམ་ཐག་གཅྱིག་ལ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་མེད་ཁར། འཕོད་
བསྟནེ་ལྟ་སོང་མ་ཐུབ་པ་ན་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པའོ། འདྱི་ཡང་དབུས་ཀྱི་ནརོ་འཁྲུལ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ས་གནས་ནས་ཡར་
མ་ཡོང་བར་དུ་དབུས་ནས་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་འདྱི་མཁའ་དབྱིངས་ནས་སྤྲོད་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མེད། མ་འོངས་འདྱི་ཐད་དགོངས་པ་
བཞེས་པའྱི་ཐོག་ཏན་ཏན་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། བོད་མྱི་གང་ཞྱིག་ཡུལ་མྱི་དང་ལྷན་དུ་འཁྲུངས་ས་བསནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཡུལ་མྱི་འདྱིའྱི་
སྐོར་ལ་རེད། བོད་མྱི་འཁྲུངས་ས་བསོན་ཚར་རེས་ད་ོབདག་བོད་མྱིར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱི་ཕྲུ་གུར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་མྱི་དེར་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་ནྱི། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་ཡོད། བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༨ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི། འདྱི་ནང་གསེས་ ༣ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་མཉམ་དུ། ལུགས་
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མཐུན་གཉེན་སྱིག་བས་ཏ་ེམུ་མཐུད་ལོ་གསུམ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིར་ཞུགས་འདོད་ཡོད་ཚེ། སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཞུགས་ཆོག གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ལྟ་མེད་ད།ོ ང་ཚ་ོདཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་བརྒལ་ནས་ལས་ཀ་བདེ་ཐུབ་པར་དཀའ། འདྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་མྱིན་ཐད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པའྱི་དགངོས་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སུད་ཚོང་ཞལ་འདེབས་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། སུད་ཚོང་ཞལ་འདེབས་ངེས་པར་དུ་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་ཞྱིག་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། བོད་མྱི་སུད་ཚངོ་བ་རྣམ་པ་ཚ་ོས་ོསོའ་ིརང་ཁ་རང་གསའོ་ིཐགོ་
ནས་རང་ཉྱིད་འཚ་ོབ་སལེ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ཡོང་འབབ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཆགས་
པ་བཞྱིན་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཆེད་མངགས་ལུ་དྷྱི་ཡ་ནར་ལས་ཁུངས་ཟུར་དུ་འཛུགས། དེའྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ངསོ་ནས། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར། འབུམ་བཞྱི་སནོ་འགོའ་ིའག་ོགོན་ཆདེ་ན་ནྱིང་གྱི་སནོ་རྩྱིས་ནང་ཐནོ་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་
གལ་ཆེན་པ་ོབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ཚོང་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་བེད་རྒྱུ་དང་རམ་འདེགས་བས་པ། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་
འགྱུར་ཅྱི་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའགན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་ངསོ་ནས་ཚངོ་ཕུད་
ཞལ་འདེབས་འདྱི། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཟེར་དུས། བརྒྱ་ཆ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་སྱིག་
གཞྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས། བརྒྱ་ཆ་བཟསོ་ཡདོ་པ་རདེ། གང་ཞྱིག་བཟསོ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་ལས་ཁུངས་ངསོ་
ནས་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་གལ་ཆནེ་བརྩྱི་བ་ནང་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱིས་ངོས་ནས། ས་ོསོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ལ་
གཞུང་དང་མྱི་མང་བར་ལ་འབལེ་བ། ད་ེལྟར་ཚངོ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྡུག་འདྱི་བར་གྱི་འབེལ་བ། ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་འདྱི་
སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཚངོ་པའྱི་སྱིད་སྡུག་གྱི་ལས་ཀ་བདེ་སྐབས། ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་ནང་གྱི་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཧ་
ཅང་གྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོགངོ་ཚད་གཅྱིག་གྱུར་དང། ན་བཟའ་མཆོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཧ་ཅང་གྱི་ལེགས་པ་ོཡོད་པ་བཞྱིན། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་
འགན་བཞེས་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིག་ཆུང་འབུལ་
རྒྱུའྱི་ཐད་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱི་མ་རེད། 
 ད་ེབཞྱིན་རྱིང་མྱིན་ཚོང་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའད་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། དེ་
སྐབས་སུ་ད་དུང་ཞུ་ཆོག ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱི་ནང་ཡོད་སྟབས། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་ཚང་མར་ངས་སར་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
གནད་དནོ་འདྱི་དག་ཚང་མ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པརོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚསོ་ཡྱིག་ཆུང་གཏོང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱི་
མ་རདེ་ཅེས་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ནང། ནོར་བཅོས་དང་བཟ་ོབཅོས་ཁག་འདྱི་གསུངས་པའོ། ནོར་བཅོས་ཇྱི་ཙམ་གྱི་མང་བ་
དང་བཟ་ོབཅོས་ཇྱི་ཙམ་གྱི་མང་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ཚང་མ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ནོར་བཅོས་གཅྱིག་པུ་དཔ་ེམཚོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནས་མང་བ་འདུག་གམ། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་མང་བ་འདུག་གམ། འབྲུག་ནས་མང་བ་འདུག  བལ་ཡུལ་ནས་མང་བ་
འདུག་གམ། འདྱི་ཚང་མ་ཁ་ོཚོའྱི་དཔ་ེམཚནོ་འདྱི་སར་བ་ཡྱིན་ན་མཚུངས་པ་རདེ། ཚང་མས་ནརོ་བཅསོ་ཡངོ་བཞྱིན་པ་རདེ། འདྱི་
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ཕྱི་རྒྱལ་ཙམ་མྱིན་པར། དཔེར་ན། རྩྱིས་ལོ་འདྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནས་ནོར་བཅོས་འགེངས་ཤོག་འབོར་བ་དེ་ས་མོ་དང་ད་ལོ་
བསྡོམས་པའྱི་ ༡༡༢༨ རེད། བལ་ཡུལ་ནང་ནས་ ༢༢༥ ཆགས་འདུག འབྲུག་ནས་ ༡༤ ཆགས་འདུག ཨ་རྱི་དང་ Canada 
ནས་ ༢༠༤ འདུག སུད་སྱི་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ ༣༧ England ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ ༢ Taiwan ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ ༡ 
Brussel Belgium དང་ France ཁྱབ་ཁངོས་ནས་ ༤༧ Australia ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ ༢ ད་ེའད་རེད་འདུག འདྱི་རྱིག་པ་
གཏང་བ་ཡྱིན་ན། མང་ཉུང་འགོ་སྱིད། རྱིགས་མྱི་འད་བ་ལྟ་ན་འདྱི་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཚང་མ་ནས་ཡོང་བ་ལས་ཕྱི་རྒྱལ་ཙམ་
མྱིན། 
 དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས། གོང་དུ་དེབ་བཟོས་ཟྱིན་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ། ད་
བར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་དུ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལག་དབེ་ལང་ཁུ་གསར་བཟ་ོའག་ོབརྩམས་པ་ནས་
བཟུང་ ༡,༤༩,༠༧༣ ཕུལ་ཟྱིན་པ་རེད། འདྱི་ཁོད་ནས་ཕལ་ཆེར་གོངས་པའང་ཡོད་སྱིད། མྱི་འདས་གོངས་སོང་བ་གང་ཞྱིག་གྱི་
དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་དངསོ་ཡདོ་བས་ན་ཡར་སགོ་དགསོ་པ་རདེ། སོག་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རདེ་ལ་མ་སོག་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རདེ། 
ཕྱིར་སོག་བེད་མཁན་ནྱི་ ༤༡༣༤ སོག་ཟྱིན་སོང། ད་ེབཞྱིན་དུ་ང་ཚསོ་དེབ་བཟོས་ཏ་ེས་གནས་ལ་བཏང་བའྱི་རསེ་སུ་དབེ་ད་ེས་
གནས་ལ་ཟླ་དྲུག་རྱིང་ཉར་ད་ེས་གནས་ལ་བཀྲམ་རྒྱུ་བེད་དགོས་པ་རེད། ལེན་མཁན་མེད་སྟབས་ཟླ་དྲུག་ཚང་རེས་སུ་ཚུར་ཕྱིར་
སོག་བེད་དགོས་པ་རེད། བེད་སོད་ལོག་པར་མྱི་འག་ོབའྱི་ཆེད་དུ། འདྱི་ཚུར་སོག་མཁན་ནྱི་ ༣༩༧༣ འདུག འདྱི་དག་འཚལ་བ་
ཡྱིན་ན་ཉྱིས་ཟློས་ཀང་ཡོད་སྱིད། ཉྱིས་ཟློས་ཡོད་སྟབས་འགེངས་ཤོག་འདྱི་ནས་གཅྱིག་བསྐངས་པ་དང་ཡང་གཞན་ནས་འགེངས་
བ། དེང་སང་ཐབས་ལམ་འདྱི་ཐོག་ནས་ཉྱིས་ཟློས་ཡོད་ན་ཐར་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཕ་མྱིང་བསྒྱུར་བ་གཏང་ན་མ་
གཏོགས་གཞན་ཐར་ས་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཆགས་ཡོད། ད་བར་བཟོས་པ་ནྱི་ ༡༤༩,༠༠༠ དང་དེབ་ལང་ཁུ་ཕར་སྐུར་ཡང་ལེན་
མཁན་མེད་པར་ལུས་པས་ཚུར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིར་སོག་བྱུང་བ་ ༣,༩༧༣ མྱི་འདས་གོངས་སུ་འགྱུར་བ་ 
༤༡༣༤ ཏན་ཏན་འདས་གོངས་སུ་འགྱུར་མཁན་དེ་བས་ཀང་མང་བ་ཡོད་སྱིད། འདྱི་ས་གནས་ལ་དེ་རྱིང་གྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་གལ་སྱིད་གོངས་ཟྱིན་པ་ན། ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ད་ེརང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་
འབུལ་དགསོ་ས།ོ འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚིགས་ཀྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
 
 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ། ལས་རྱིམ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད། བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དོགས་འདྱི་དང་འབོད་བསྐུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ ༡་༩ དང་བངས་
དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟ་ོའགེམས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞེས་ཇ་པའྱི་སྒང་ལ་བང་ཨ་རྱི་དང་ཁེ་ཎ་ཌ་ཁུལ་ནས་མྱི་གངས་ ༡༥༠༠ ཙམ་
ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ་དཔ་དེབ་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འདུག ༡༥༠༠ ད་ེགསར་པ་བཟོས་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་
ནརོ་བཅོས་སགོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཅྱིག་གྱི་གསུངས་པ་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་
མང་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་དང་བངས་དཔ་ཁལ་ཕུལ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་རང་ཉྱིད་བ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེས་བཀའ་ཤག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕག་ལས་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་
བཅ་ོལྔ་པས་བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་འབུལ་མཁན་འཕར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ད་ེའད་
ཡོད་དམ་མེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོཨ་རྱིའྱི་ལྷ་ོབང་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་ངསོ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་གངས་ཀ་འཕར་
རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་སར་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་དང་འཕོས་ཏེ། རྱིགས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་དང་དོགས་སེལ། 
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགསོ་པ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཡོད། དང་པ་ོད་ེཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་སྐརོ་ད་ེསོབ་ཕྲུག་ཁག་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཟབ་སངོ་སྤྲད་པ་
དང་མཚོན་པའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག  ད་ེའདའྱི་རྱིགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཚོང་པ་ཞེས་གཙ་ོབ་ོད་ེལ་
ཆ་བཞག་ནས་འགལེ་བཤད་རྱིང་པ་ོཞྱིག་གནང་སངོ་། ངས་བཤད་འདདོ་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱིར་ཚངོ་ལས་དང་ད་ེའདའྱི་
ཐོག་ལ་ད་ེཙམ་ཤེས་རྒྱུ་མེད་དེ། རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཚོང་ལས་དང་རྱིག་པ་རྱིང་པའྱི་ཚོང་ལས་ཟེར་ནས་གཉྱིས་ཆགས་མེད་དམ་
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སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསུང་འབབ་ལྟར་ན། སུད་ཚོང་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོང་
ཙག་ཙིག་རྒྱག་མཁན་ད་ེཚ་ོཕལ་ཆེར་རྱིག་པ་རྱིང་པའྱི་ཚོང་ལས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡོང་གྱི་
འདུག  ད་ེནས་མར་བཀའ་མོལ་འཕསོ་པའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚ་ོསུད་ཚངོ་པ་རྣམ་པ་ཚའོྱི་ས་ཁག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་མྱིང་འབདོ་གནང་ནས་
ཚངོ་ཕུད་སྐརོ་འབུམ་གསུམ་མ་ཟྱིན་ཙམ་བྱུང་བའྱི་གནད་དནོ་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་རྱིག་པ་གསར་
པའྱི་ཚངོ་ལས་ལ་ཟབ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ། བ་དགའ་གསོལ་རས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཚོང་ལས་
ཀྱི་ལས་འཆར་འདྱི་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་དུས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཚོང་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་
འཚོ་བའྱི་མཐུན་རེན་སར་ཐུབ་ཡོད་དམ། ངའྱི་འཚོ་བའྱི་མཐུན་རེན་སར་བ་ཟེར་དུས། ཚོང་གྱི་ཁེ་བཟང་སྐོར་ལ་ཟེར་གྱི་མེད། 
ལས་ཀ་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་སྤྲོད་ཐུབ་ཡོད་དམ། རྱིག་པ་གསར་པ་ཡྱིན་དུས་གསར་པ་མང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་
བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཚོང་ད་ེབརྒྱུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ག་ཚོད་ཀྱི་ཕན་རླབས་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་
དུ་ཡང་ཚངོ་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེནས་ལ་ོགཞནོ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ལ་ལས་ཀ་སྤྲདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། རྱིག་པ་
རྱིང་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིལྟ་ོགོས་འགྱིག་ཙམ་མ་གཏོགས། གཞན་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ལས་ཀ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ད་ེརྱིག་པ་
རྱིང་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མེད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དེ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མར་ལེན་མ་དགོས་པར་
ཡར་ཚོང་ཕུད་ཀྱི་ང་ོབོར་ཕུལ་བསྡད་པ་ད་ེབསགས་བརོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེལ་ངའྱི་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འབྱུང་འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ད་ེལྟ་བུའྱི་ཚོང་འབེལ་གནང་མཁན་ཚང་མར་གནས་སྟངས་དེའྱི་བརྒྱུད་
ནས་དཔ་ེསྟོན་བཟང་པ་ོཞྱིག་བཞསེ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་དགུ་པའྱི་ནང་དྭང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟ་ོའགེམས་ལས་དོན། གོང་དུ་ཕག་སེལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་རྒྱས་པའྱི་ཐགོ་གསུངས་སོང་། བསར་བཤད་བ་འདདོ་མདེ། ཡྱིན་ཡང་ཤོག་ངསོ ༩ ཁ} ནརོ་བཅོས་བསར་བཟ་ོཟྱིན་པ་ 
༡༡.༦༣༣ ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས། ནོར་བསྡད་པ་ད་ེགང་ནས་ནོར་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་
བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཕལ་ཆེར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རདེ། ནོར་བའྱི་གངས་ཀ་ད་ེཆེན་
པ་ོའདུག དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ཐགོ་ནརོ་བ་ད་ེང་ཚའོྱི་སནོ་ཆ་ཅྱིག་ཆགས་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེགང་འད་བས་ཏ་ེནརོ་གྱི་
ཡོད་དམ། དང་པ་ོཅྱིག་བཟསོ་ཏ་ེམར་གནང་། ཡང་ད་ེནརོ་འདུག་ཟརེ་ནས་བསར་དུ་བཟ་ོབཅོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངའྱི་ཞུ་རྒྱུ་
གཙ་ོབ་ོད་ེནརོ་བའྱི་གངས་ཀ་ད་ེམང་པ་ོརདེ། ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ནམ། 
 གསུམ་པ་ད་ེདཔ་ཁལ་ལག་དབེ་དང་འབེལ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སངོ་། ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་
བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོམཁན་དང་། བཟསོ་ཟྱིན་པ་ད་ེསྲུང་སོབས་དང་ག་ོཆོད་ཡོད་པ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་བེད་སོད་གནང་སྟངས་རེད། བོད་རང་དབང་
བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཐགོ་ལ་ཚིག་བེད་སདོ་གནང་སྟངས་རདེ། ད་ེཚོར་མ་དག་རྒྱུན་འཇམ་གྱི་ཚགི་གཅྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བེད་སདོ་གནང་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཚང་མས་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་དང་
སོམ་གཞྱི་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཚིག་དེ་ཚོ་གང་ཡོང་ཡོང་གྱི་བེད་སོད་གནང་ཐུབ་ན། ང་རང་ཚོ་ཙམ་མ་ཟད་
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གསན་བསྡད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐ་སྙད་ད་ེཚོ་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་
གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། མྱི་རེ་ནས་ཚིག་རེ་རེར་བེད་སོད་བས་ན་མགོ་རྨོངས་བསྡད་པའྱི་གནད་དོན་
ཆགས་གབས་འདུག ད་ེངའྱི་འབོད་བསྐུལ་གྱིས་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཇ་པའྱི་ནང་འདས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་ལས་བདེ་གཅྱིག་བཅས་སུད་སྱི་དང་ནྱི་
ཐྱི་ལན་ཌྱི། སེལ་ལམ། ཨ་རྱི། ཁེ་ན་ཌ། སོགས་པའྱི་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕེབས་ནས་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོགནང་རྒྱུ་
དང་བསར་བཅོས་སོགས་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀང་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་དོན་གྱི་བདག་པོ་ས་གནས་ཁག་ནས་དེར་
ཕེབས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་མང་པ་ོགནང་སོང་། ང་རང་ཡྱིན་ཡང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་སྟངས་ཏེ། སྐབས་ད་ེལ་ང་ཚོས་ས་ཙམ་ཕེབས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟེར་ནས་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་
དའེྱི་ཐགོ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱི་ནང་ལ་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་འབོད་བསྐུལ་ནན་པ་ོགནང་སོང་། འགུལ་
བསོད་དེ་ཙམ་གནང་མ་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་འགན་ཁུར་གཙ་ོབོ་ད་ེསྐབས་དེའྱི་དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆེས་སོ་སོའ་ོགུང་སེང་དང་
བསྟུན་ནས་སྱི་པའྱི་ལས་དནོ་གལ་ཆེར་དགངོས་ཏ།ེ སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚ་ོཕག་སལེ་ཡྱིན་ཙང་བཀའ་མོལ་བྱུང་། ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སའྱི་
གོང་ཁྱེར་མང་པ་ོཞྱིག་ནང་ཕེབས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་སོབ་གས་ོགནང་ཐུབ་པ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་ཀུན་སོང་བཟང་པ་ོཞྱིག་
བསྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་ཆ་ཤས་གནང་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་འབེལ་ཡོད་ལ་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེང་ཚ་ོལས་བེད་ནང་
ཁུལ་སྐད་ཆ་རདེ། དའེྱི་རསེ་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་བྱུང་མ་སོང་། ད་དུང་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་
ལ་ཕེབས་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསྐུལ་མ་དང་ལམ་སྟོན་སོབ་གསོ་གནང་ད་ེལ་འགེལ་བཤད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་སྟེ་ད་ེཙམ་རང་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ཡང་ཕེབས་ཁ་ལར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད། ཡག་པ་ོརེད། 
དའེྱི་རླབས་ཆནེ་གྱི་ཕན་ཐགོས་བྱུང་སོང་། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་འབལེ་ཡདོ་ད་ེཚའོྱི་དཀའ་ངལ་གསང་ཡོད་པ་རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
གསར་གསོ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་སོང་། དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མེད་ན་མྱི་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འོས་བླུགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་འོས་བསྡུ་ལ་སེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་བརྟེན་ནས་འོས་
བླུགས་མཁན་མང་རུ་ཕྱིན་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཡོད་པ་རེད། མང་གཙ་ོལམ་ལྷོང་ཡོང་བ་ལ་
མང་ཚོགས་ནང་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མང་པ་ོདགོས་པ་རེད། ད་ེལ་ཆ་རེན་བསྐྲུན་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སོང་། ཁ་
སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ཧྱིན་དྷྱི་ཚིག་གཅྱིག་སོར་སོང་། ཕྱི་དག་པ་རདེ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་འབེལ་ཡོད་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྐབས་ཐོག་སོ་ས་ོལ་ཕབེས་ཐུབ་པ་དང་། རྩ་བའྱི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚོས་
ཕེབས་ནས་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕེབས་པ་དེས་གཟྱི་བརྱིད་དང་ཕན་རླབས་མྱི་འད་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གངོ་དུ་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ད་ེདངུལ་གྱི་གནད་དནོ་ཅྱིག་རྩ་བ་ནས་མ་
རདེ། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་སབས་བཅོལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་མཚོན་ན་དངུལ་གྱི་གནད་དོན་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། ཕོགས་གཞན་
ཞྱིག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་གནད་དོན་ཅྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེས་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་
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དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གསར་པ་རེད། ད་དུང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཤུལ་ད་ེཏགོ་ཙམ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་གྱི་
མཚན་བཞེས་གནང་སྟབས་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙམོཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
གཅ་ོབ་ོད་ེའཚམས་གཟྱིགས་དང་འབལེ་སྙན་ཐ་ོཕུལ་བའྱི་ལན་ཐོག་ལ། དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟ་ོའགེམས་ལས་དོན་
སྐོར་ལ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་ཡར་ཕུལ་བའྱི་ནང་འདྱི་ཞུ་ཡོད་པ་རདེ། འཚམས་གཟྱིགས་ལ་བཅར་སའྱི་ས་ཆ་གསུམ་ཙམ་ཕུལ་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ོམང་སནོ་ནས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འགེངས་ཤོག་བཀང་ཚར་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟ་བར་དུ་བཟ་ོཐུབ་མྱི་འདུག ད་ེནས་ང་ཚསོ་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ་ེལན་ལ་འདྱི་ལྟར་གསུངས་འདུག ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་
ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙསོ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ད་ེལྟར་དཀའ་ངལ་མེད་ལུགས་སྐོར་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེགང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཧ་ག་ོསོང། 
མྱི་མང་གྱིས་ད་ེལྟར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་འབེལ་བ་བས་པ་ཡྱིན། 
དཀའ་ངལ་མེད་ཟེར་འདུག ང་ཚ་ོཕ་གྱིར་ཡོད་སྐབས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གསར་པ་བསྐ་ོཙམ་རེད་འདུག ད་ེལ་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་གོང་དུ་ཕག་འབེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཙམ་ནས་བོད་མྱིའྱི་བཟའ་ཟླ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་འབོད་
བསྐུལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ས་ོས་ོཡྱིན་ཡང་ད་ེལ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད། ང་ཚ་ོསྐབས་བཅུ་བཞྱི་ནས་བཟུང་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་མོལ་མང་
པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། གོས་ཆོད་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་དུས་ད་ེདགོས་གལ་མྱི་འདུག་
ཟརེ་ནས་ཕར་འགངས་གནང་བསྡད་པ་རདེ། སོན་མ་སྐུ་ང་ོདཔལ་འབངོ་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱི་ཁ་ོཚ་ོདང་བངས་དཔ་དངུལ་ཕུལ་
འདོད་ཡོད་ན། ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ད་ེདེབ་སོན་པ་ོབརྒྱུད་ནས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཡང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
ནས་ད་ེག་རང་གསུངས་སོང་། ཁ་ོཚ་ོའདྱིའྱི་འདོད་པ་ཁེངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། 
གཉནེ་སྱིག་བས་ཏ་ེལ་ོགསུམ་ཕྱིན་ན་བདོ་པའྱི་མྱི་སརེ་ཡྱིན་ཅསེ་བཀོད་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ད་ེབཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་
མ་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བསམ་བ་ོརྒྱ་ཆ་ེཙམ་བཏང་ནས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེབཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
ནང་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡུལ་མྱིའྱི་མཉམ་དུ་གཉནེ་སྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོཚ་ོབོད་པ་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་གནང་རགོས་ཅེས་
མངནོ་འདདོ་བཏནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟར་བས་ན་ང་ཚའོྱི་རྩ་དནོ་ལའང་གནདོ་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆ་ེཙམ་བཞསེ་
རགོས་གནང། 
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 ད་ེནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཉ་ེཆར་དའེྱི་སྐོར་ལ་
ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་འཚགོས་པ་རདེ། ང་རང་ཡང་ད་ེལ་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་། དའེྱི་ནང་མྱི་བཅུ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་
མྱི་བཞྱི་ལ་རགོས་སརོ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་འདུག་པས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། བ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་ནང་བུད་
མེད་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཁོང་ཚ་ོལ་གོ་སྐབས་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁོང་ཚ་ོའཛུལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར། 
བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ད་ོསྣང་ཡོད་ན། འདྱི་ག་ར་ེབས་ཏ་ེགནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་མ་འོངས་པར་གང་
ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་བུད་མདེ་འཛུལ་ཞུགས་བ་ཐབས་གནང་རགོས། 
 ད་ེནས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་རྣམ་གངས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
རླབས་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆ་ེབའྱི་གཞུང་གྱི་ས་ོསོའ་ིལ་ོགཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལ་ོལྔ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེལྟ་
བུའྱི་དམྱིགས་བཀར་ཞྱིག་མར་གསལ་བསགས་གནང་། འདྱིས་ Civil Society ལ་མར་གནང་ཐུབ་པ། དཔརེ་ན་ང་ཚོའྱི་ཕག་
ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ། ད་ེབཞྱིན་ནྱི་ལ་མ་གྷ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འཐུས་ཤོར་གྱི་རྣམ་པ་
མཐོང་གྱི་འདུག ཕག་དངུལ་ད་ེགཞུང་ལ་ཡོད་པ་དང་གཞུང་ནས་ལས་གཞྱི་ཆ་ེཆུང་ཚང་མ་ལ་གནང་མྱི་དགོས་པ་དང། གལ་ཆ་ེ
བ་ད་ེགཞུང་གྱི་བཞསེ་ཏ་ེཆུང་ཚགས་འགའ་ཤས་མར་ཁ་ོརང་ཚོར་གནང་། ཁ་ོརང་ཚསོ་སྙན་ཐ་ོཡར་ཕུལ་ནས་སྟངས་འཛནི་ཡོད་
པ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་ཤོག་ངོས་བརྒྱད་པའྱི་ ༡༌༩ དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟ་ོའགེམས་ཀྱི་ལས་དོན་
ཐོག་ལ་ཚིག་འགའ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང། དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་དེའྱི་རེན་པས་ང་རང་ཚ་ོདབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡྱིད་ཆསེ་བརླག་རྒྱུ་དང་། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སནོ་འཛུགས་བས་པ་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསྡད་
ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོབེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་མཁན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པོ་
འདུག མཐའ་མར་བབ་ནས་ག་ར་ེབས་སོང་ཞེས་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས། ངའྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ད་ེབཟ་ོརྒྱུར་བསྐུར་ནས་ལོ་གསུམ་
ཕྱིན་སོང་ཡང་གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མྱི་འདུག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་དུས་མར་ས་གནས་ལ་བཏང་བཞག་ཡོད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་
འདུག ས་གནས་ལ་འག་ོདུས་ཡར་བཏང་གཞག་ཡོད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་འདུག ད་ེད་ལྟའང་ག་ོརྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་འདུག 
བས་ཙང་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏངོ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག 
 ད་ེནས་ང་རང་ཚོའྱི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་དེའྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་པ་ཡྱིན་དང་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་
འཛིན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་དགོས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་
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ཡོད། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་མྱིས་བཟོས་པ་རེད། ད་ེཚ་ོའགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ན་ཁྱིམས་འཆར་འཁུར་ནས་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་བཏང་
ཆགོ་གྱི་རེད། དཔ་ེཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལས་བསྡམོས་ནང་གནད་དོན་ཁ་གསལ་མེད་
པའྱི་རྱིགས་ས་གནས་ལ་མར་བཏང་བཞག་ཡོད། ལན་འབོར་མ་སོང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ལ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་
རདེ། ས་གནས་གཞྱིས་འག་ོརདེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་རདེ། དནོ་གཅོད་ཁག་རདེ། ད་ེལ་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐབེས་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འགྱུར་བ་ཐེབས་འགོ་དུས་ཡྱིག་ཆ་རྱིང་པ་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྩྱིས་མ་སྤྲད། ད་ེནས་བར་ད་ེལ་
ལྷག་ནས་གང་ཡྱིན་ཧ་མ་གོ་བ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་དེ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ན། ང་རང་ཚོའྱི་དང་
བངས་དཔ་དངུལ་འགེངས་ཤོག་དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་དེའྱི་ཁ་པར་ཨང་གངས་དང་ཁ་བང་། ད་ེནས་གོག་འཕྱིན་ཁ་བང་སོགས་ཆ་ཚང་
བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བས་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མྱི་དེར་འབེལ་བ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བེད་ཀྱི་མེད་དམ། ངེས་པར་དུ་བད་ེ
དནོ་དང་དནོ་གཅདོ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་བདེ་པ་ལས་གཞན་ཆགོ་གྱི་མེད་དམ་ཞེས་ད་ེདཀའ་
ངལ་གཅྱིག་རེད། དཀའ་ངལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིག་ཆ་སྤྲད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕད་ཀྱི་འདུག  དཔེ་ཆ་བཞག་ན། ང་རང་ཚོ་
གནས་སྡོད་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ནང་ལ་གནད་དོན་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་མེད་པ་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་དུང་ལག་ལེན་བསྟར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ attestation ཟརེ་བ་ད།ེ རྒྱ་གར་འདྱི་ཨྱིན་ཇྱིས་གཞུང་བཟུང་བའྱི་སྐབས་བཙན་གནནོ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་
རེད་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ནང་ལ་དེང་སང་ attestation དགོས་པ་མ་རེད། སོ་སོ་རང་གྱིས་མཚན་རྟགས་རྒྱབ་སྟེ་ 
self-attestation བས་བཞག་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་དུང་ཡང་ད་ེཚོ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཡོད་
ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ོཕྱི་ལ་འག་ོནས་ཐོངས་མཆན་ཞུ་རྒྱུ་ལའང་སེས་ཚེས་མེད་མཁན་མྱི་
མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལའང་མང་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད། འགའ་ཤས་བ་ཚང་ནང་ལ་སེས་པ། འགའ་ཤས་བ་ཚང་ན་
སསེ་པ་སགོས་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་སསེ་ཚེས་ལག་དབེ་མདེ་པ་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་ཁྱིམས་
ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་སོ་སོས་མནའ་སེལ་དཔང་འཛུགས་བས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ Affidavit བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་
ངོས་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིསྡོད་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་
ཡོད་དམ་མེད། དཔེ་བཞག་ན་ཁ་སོན་ང་ལ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡར་བསྐུར་བ་ཡྱིན། དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འགག་བསྡད་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། གནད་དནོ་གང་གྱི་ཐགོ་ནས་འགག་འདུག་ཟེར་དུས། སསེ་ཚེས་
མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག་ཟེར། ལ་ོདྲུག་བས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད། སེས་ཚེས་ད་ེཡར་ཁྱེར་འག་ོརོགས་ཞེས་སེས་ཚསེ་
དངོས་གནས་དེ་ངའྱི་ལག་ལ་བསྐུར་སོང། ངས་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་སེལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སེས་ཚེས་དེས་འགག་
འདུག་ལབ་ཀྱི་འདུག མྱིང་འདྱི་དང་འདྱི་རེད་འདུག་ལབ་དུས། ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་བལྟས་ནས་ཁྱེད་རང་གྱི་སེས་ཚེས་ལག་
ཁྱེར་ད་ེའགྱིག་འདུག འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང། འ་ོཛི་ད་ེའད་མ་གསུང་རོགས། ངས་འདྱིར་སེས་ཚེས་ལག་དེབ་ང་ོམ་ད་ེཁྱེར་ནས་བསེབས་བསྡད་ཡོད། འདྱི་ཡང་བསར་
མར་བཏང། མར་ནས་ཡར་བཏང་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་འགོར་འག་ོས་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འག་ོསྟངས་འདྱི་འད་
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ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལབ་ཀྱི་འདུག རྒྱབ་ནས་ལས་བེད་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཨོ་དེ་སྱི་འཐུས་རེད་ལབ་
སོང། ད་ེརསེ་འགྱིག་གྱི་རེད། ཁྱེད་རང་ཡྱིག་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕབེས་ནས་ཐལེ་ཙ་ེགཅྱིག་རྒྱོབ། དའེྱི་སྒང་ལ་སྐུ་ངོས་ས་ཡྱིག་
ཅྱིག་བརྒྱབ་ནས་ཁྱེར་ཡོང་ན་ངོས་ལེན་བེད་དགོས་ལབ་སོང། ལམ་འག་ོརྒྱུགས་ཏ་ེང་སྱི་འཐུས་རེད་མ་གཏོགས་མྱི་མང་དཀྱུས་
མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བསར་ལྡྱི་ལྱི་ལ་བཏང་བཞག་སོང། དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། ཡང་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་བཟསོ་ཚར་ནས་ད་ོ
བདག་རང་ལེན་པར་སེབས་དུས། ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་བརྒྱུད་དང་ཡང་མྱིན་ན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་
བསེབ་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར། ད་ེཆོས་ཕོགས་ཀྱི་བ་བ་ཞྱིག་བས་ཏེ་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
ཚགོས་གཙ་ོད་ེཚསོ་ད་ེལ་རབ་གནས་གནང་སྟ་ེསྤྲད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཁ་ཐུག་སྤྲད་བཞག་ན་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའདུག་གམ། ཁུངས་ས་ོ
ས་ོནས་ཡར་བཅུ་བསེབ་སོང་ན་གསུམ་བཞྱི་འདྱི་གར་ལེན་མཁན་བསེབ་སོང་ན་ཁ་ཐུག་སྤྲད། ད་ེནས་ཟུར་དརེ་ད་ོབདག་ལ་སྤྲད་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་མཆན་རྒྱབ་ནས་མར་བཏང་ན་ག་ར་ེཡོད་དམ། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཅྱིག་ང་ཚ་ོས་ོསོས་བཟ་ོཡོང་གྱི་འདུག་མྱི་མང་
ལ་དཀའ་ངལ་བཟ་ོམྱི་དགོས་པར་བཟ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེགཙང་སེལ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡང་ཁག་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཅྱིག་གྱིས་འགག་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་ད་ེགོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བཟོས་ཡོང་བ་རེད། ང་ཚ་ོམྱི་
མང་གྱི་དཀའ་ངལ་གསལ་ཆེད་སྱིག་གཞྱི་ཕྱིར་བསྡུ་བ་དགོས་ནའང་བས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་
བཞེས་རགོས་གནང་། 
 གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དུ་བོད་མྱི་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་ས་
གནས་ཁག་ལ་སྱི་འཐུས་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་སོང་། ད་ེགནད་དོན་མ་ཤེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་རེད་སྙམ། ཆོལ་ཁ་དང་
ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་གངས་འབོར་མར་བཅག་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་སར་ན་ཞེས་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ས་གནས་མྱི་འབོར་ལ་གཞྱིག་ནས་སེབས་པ་མ་རེད། འདྱི་ཚང་མ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་མངོན་
འདོད་ལྟར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།  བང་ཨ་རྱི་དང་ད་ེཚོའྱི་འཐུས་མྱི་སར་ན་འགྱིག་པ་རེད། སོན་མ་ཡང་སར་མོང་ཡོད་པ་རེད། མ་
འོངས་པར་ཡང་སར་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། དཀྱིལ་ལ་རྐུབ་སྟེགས་འཇོག་ན་མ་གཏོགས་སར་ན་རྣམ་པ་ཚོས་བསྡད་ས་ཡོད་མེད་ལ་
གཟྱིགས་དགོས་པ་རེད། ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཕར་ནས་དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་བས་ཏ་ེཚགོས་ཁང་ཆ་ེརུ་གཏངོ་གྱི་ཡྱིན། ཐོག་ལ་
འཚོགས་ས་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས། འཆར་གཞྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོད་ན་མ་འོངས་པར་ལྟ་ཆོག་གྱི་རེད། གཅྱིག་མར་བཅག་
ནས་གཅྱིག་ཡར་སར་ན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ། ད་ེག་རང་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་གསར་དུ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་
གཅྱིག་ཡོད། ཁ་སང་ང་ལྡྱི་ལྱིར་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་པའྱི་ཨ་མ་
ལགས་ཤྱིག་འདུག ཁོང་གྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ཅྱི་ཡང་ཞུས་མ་སོང་སྟེ། རེས་སུ་ཚུར་ཟུར་དུ་སྐད་བཏང་ནས་གང་གསུང་
སོང་ཞུས་ན། ཁོང་གྱི་བུ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ གྱི་ལོར་བོད་ནས་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་བསེབས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག བུ་དེ་ 
༢༠༠༧ ལོར་བལ་ཡུལ་ལ་འབརོ་དུས། བལ་ཡུལ་གྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་ནས་མྱིང་དང་ད་ེདག་ཚང་མ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བྱིས་འདུག ཨ་མ་
ལགས་ད་ེསེབས་རྒྱུ་རདེ། ཨ་མ་ལགས་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལ་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བསེབས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་
ཨ་མ་ལགས་ད་ེལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན། ཨ་མ་ལགས་དེས་བུ་ད་ེལ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་གསར་པ་བཟ་ོ
འཆར་འདུག ཡྱིན་ནའང་གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུར་བུ་དེའྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ཕ་དང་མ་ཡྱི་མྱིང་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ནོར་བསྡད་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཨ་མ་ལགས་དེའྱི་ནོར་འཁྲུལ་མ་རེད། ཁོང་ད་ལྟ་སེམས་འཚབ་མང་པ་ོབེད་ཀྱི་འདུག ང་རང་བདེན་ཚོགས་
ཆུང་གང་སར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་ཕར་རྒྱུག་ལབ་ཀྱི་འདུག ཕར་ནས་ཚུར་རྒྱུག་ལབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ར་ེབ་ཆགས་ཚར་འདུག 
བས་ཙང་ད་ེལ་ཐབས་ལམ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུས་སོང། ཕར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་
མ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ན་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གྱིས་བཅད་པ་ནང་བཞྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན། 
གལ་སྱིད་བུ་ད་ེཨ་མ་ལགས་དའེྱི་བུ་དངསོ་གནས་ཡྱིན་ན། དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་གསར་པ་བཟ་ོདུས་ཨ་མ་ལགས་དསེ་གང་གསུང་
པ་བཞྱིན་འགོད་པར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོད་དམ་བསམས་སོང་། ཨ་མ་ལགས་ད་ེལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་ལམ་གཅྱིག་ཡོད་ཀྱི་
རེད། ཁྱེད་རང་གྱི་བུ་ཡྱིན་མྱིན་བལྟ་རྒྱུའྱི་ཕྱིར་ཁྱེད་རང་གྱི་ཁག་བརྟག་དཔད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྱིས་པ་ཡྱིན། ད་ེལོས་ཡྱིན་
གསུང་སོང། བས་ཙང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆོག་ལ་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་གསར་པ་བཟ་ོདུས་
སྣ་ེལེན་ཁང་ལ་བཀདོ་པའྱི་མྱིང་ད་ེདང་མཐུན་གྱི་མེད་ན་བཟ་ོཐབས་ཡདོ་དམ་ཞེས་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དོགས་འདྱི་གནང་བ་དེར་ལན་འདེབས་མ་ཞུས་གོང་ལ། གོང་དུ་
དོགས་འདྱི་གནང་བའྱི་ནང་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་འགའ་ཤས་འདུག་སྟ་ེརྩ་བའྱི་རེས་ལ་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། དཔ་ཁལ་ལག་
དེབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནད་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་དབང་
གྱིས་ས་གནས་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འགེངས་དགསོ་པ་ཚང་མ་བཀང་ནས་ཕ་མའྱི་མྱིང་སོགས་གནད་དནོ་ཁ་
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གསལ་མེད་པ་དང་། འགེངས་དུས་མྱི་མཐུན་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན། མར་དོགས་འདྱི་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་
ཕལ་ཆ་ེབར་གོག་འཕྱིན་ཁ་བང་མེད་པ་སོང་ཙང་། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་བཏང་། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་རང་བདནེ་ཚགོས་
ཆུང་ལ་ཕར་སྤྲདོ་ད་ེཆདེ་མངགས་གནང་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་དགོས་འདྱིར་ལན་མ་འབརོ་ན། ང་ཚསོ་དགོས་འདྱིར་ལན་
མ་འབོར་བའྱི་ཁུངས་སུ་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་རེན་གྱིས་དུས་ཚོད་འགོར་བ་མ་གཏོགས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ནང་ལ་འགེངས་ཤོག་འབོར་བ་དང་གནད་དོན་ཏག་ཏག་ཡོད་ན། ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དེབ་བཟོས་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་འཆར་
གཞྱི་ས ྱིག་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད། ཧ་ལམ་གཟའ་འཁརོ་ར་ེརའེྱི་ནང་ལ་དབེ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བཏང་བ་ད་ེའད་ངས་མཐངོ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ཟླ་བ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མར་བཏང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མེད་ན་དགོས་འདྱི་མ་
བས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟནོ་འགོ་ནས་བཀག་པ་ཡྱིན་ཙང་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 ད་ེནས་གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དེ། ཁ་སོན་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་
དབེ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འསོ་བླུགས་རྒྱུ་རག་གྱི་མ་རེད་བསམ་ནས་འསོ་བསྡུའྱི་ཆདེ་དུ་དབེ་མར་བསར་སོག་བས་པ་ཡང་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡར་རང་འཇགས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འསོ་བསྡུ་ལ་ད་ོཕགོ་མ་ཆགས་པའྱི་
ཆདེ་དུ་དབེ་མར་སགོ་བཞག་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
 གསུམ་པ་ད་ེལ། སུད་ཚོང་ཁག་ནས་བོས་བཅད་ཞལ་འདེབས་དེ། ད་ེས་ཁྱིམས་གཅྱིག་རེད། ད་ེནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་
རདེ། ད་ལྟ་བསོ་བཅད་ཞལ་འདབེས་རང་ཚད་གཞྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཚར་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བོས་བཅད་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་
བར་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བསར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ས་གནས་ཀྱི་བསར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན། 
ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཐམས་ཅད་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་རང་ནས་
བཟ་ོདགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིར་རྩ་བ་ནས་འབལེ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་
གནས་ཀྱི་འཐུས་ཚོགས་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་དང་པ་ོདེས་གསུངས་དོན་ལ། ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་དེའྱི་ ཤོག་
གངས་མཐའ་མ་དེའྱི་ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན་བང་ཨ་རྱི་དང་ཡ་ོརོབ་ཁུལ་གྱི་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་
ད་ེབཞྱིན་མ་འོངས་པར་ཡང་ད་ེལྟ་བུ་དགོས་ཟེར་བ་ཇྱི་བཞྱིན། མ་འོངས་པར་ཡང་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་དཀའ་ངལ་མང་ཉུང་ལ་བལྟས་
ནས་འག་ོསོང་ཡང་ཆནེ་པ་ོརདེ། དུས་ཚདོ་ཀང་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་
གྱི་གསལ་པ་ོཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་ད་ེད་རེས་ཙམ་མྱིན་པར། དུས་རྒྱུན་དུ་
ནས་དཔ་ཁལ་སྐརོ་དང་སྱིག་གཞྱི་དག་གྱི་སྐརོ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་སྟ་ེནང་དནོ་ཚང་མ་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པར་གགོ་འཕྱིན་བརྒྱུད་
ནས་བཏང་ནས། ལྷག་པར་དུ་ནུབ་ཕོགས་ཁུལ་ལ་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཞལ་པར་ལ་
སོགས་པའྱི་མཐུན་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་
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བར་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཡང་མེད། དཀའ་ངལ་སེལ་ནས་མང་ཚགོས་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ད་ེདུས་ཐོག་ཕུལ་རྒྱུར་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཧུར་ཐག་ཞུས་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ཡང་ཧུར་ཐག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས། ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་དང་རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་པ་རདེ། 
རྩ་བའྱི་ entrepreneurship ཞེས་པའྱི་ཚིག་ད་ེགང་དུ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་
ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་ང་ཚོས་རྱིག་པ་གསར་པ་ཟེར་དུས་ཚོང་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོང་རྱིང་པ་ཡྱིན་ནའང་
བེད་སྟངས་རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཐབས་ལམ་མྱི་འད་བ་གང་འད་ཞྱིག་འདུག དཔེར་ན་སུད་ཚོང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། སུད་ཚོང་ད་ེམྱི་
འད་བ་གང་འད་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་འདུག ཚོང་སོ་སོས་བཟོ་ནས་རྒྱག་དགོས་ཨེ་འདུག ཡང་ན་སྡེབ་ཚོང་རྒྱག་དགོས་ཨེ་འདུག་
སོགས་ཀྱི་རྱིག་པ་གསར་པ་གཏོང་རྒྱུར་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ངསེ་པར་དུ་ཚངོ་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགསོ་པ་མ་རདེ། 
དངེ་སང་རྒྱ་གར་རང་གྱི་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་སྐད་ཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། Start Up India ཞསེ་རྒྱ་
གར་གྱི་ད་ལྟའྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་ངོས་ནས་ཚོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བརྩམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་ཇྱི་ལྟར་བ་རྒྱུ་འདུག རྱིག་པ་གསར་པ་ཇྱི་ལྟར་ཚུར་ལེན་རྒྱུ་འདུག ད་ེལས་ང་ཚོས་ཁ་ེཕན་གང་
འད་ལེན་རྒྱུ་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཟབ་སོང་སྐབས་སུ་ཆེད་མངགས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ཁྱད་
ལས་པ་ཞྱིག་གདན་དངས་ནས་མང་ཚགོས་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་བ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེལྟ་བུའྱི་རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཐགོ་ལ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཅྱིག་གཞྱི་རྐང་ནས་གོང་དུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སུད་ཚངོ་བསནོ་མཁན་བོད་མྱི་ད་ེདག་ཚང་མ། ང་ཚ་ོལ་ཚོང་པ་ཆནེ་
པ་ོདང་ཆུང་བའྱི་ཁྱད་པར་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སུད་ཚོང་ད་ེདག་སོ་སོའ་ིརྐང་པའྱི་སྒང་ལ་ལངས་ནས་སྐུ་ལས་
བསནོ་གྱི་ཡོད་ཙང་བསགས་བརདོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ལྷག་པར་དུ་བོས་བཅད་ཞལ་འདབེས་གནང་བར་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་མང་དུ་འག་ོབའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཚོང་པ་ད་ེཚོར་ད་བར་དུ་མཐུན་རེན་ག་ཚོད་སར་ཡོད་མེད་དང་ཚུར་ཇྱི་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཟེར་
བ་དེར། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཚང་མ་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་རྱིག་པ་གསར་པ་དང་འབེལ་ད་ལྟའྱི་ཚོང་གྱི་
ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་གཉྱིས་ལས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེམེད་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཚོང་
ལས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཡར་ཕུལ་ནས་སོང་བརར་སྤྲད། ད་ེལས་བདམས། ཚང་མས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ནས་འཆར་གཞྱི་ད་ེབདམས་
པ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་སྱིག་སྟེ། ཟུར་དཔང་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ནས་ད་ེལ་འབུམ་གཅྱིག་སེད་མེད་བུན་གཡར་དང་འབུམ་
གཅྱིག་རྔན་པ་རང་གྱི་སྒང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་རོག་རོག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དངུལ་མར་ཕུལ་བ་ད་ེཡར་མ་སོག་པའྱི་སོན་མ་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་གོམ་པ་དང་པོ། ད་ེ
ནས་གོམ་པ་གཉྱིས་པ་སོགས་སོན་འགོའ་ིཆ་རེན་བཟོས་ཏེ། ཆ་རེན་སྒྲུབ་བཞྱིན་དུ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་འད་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། 
སོན་མ་གནང་བཞག་པ་ད་ེའད་ཆ་རེན་མ་ཚང་ནས་དངུལ་ཕུལ་མྱི་ཐུབ་པ་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཞུ་
སྒོའ་ིཆ་རེན་བསྒྲུབ་ཏེ་དངུལ་ཡག་པ་ོཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཕུལ་ཐུབ་ས་བྱུང་སོང། བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་དོན་ལྔ་
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ཕུལ་ཐུབ་ས་ད་ེའདའང་བྱུང་སོང། བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཕུལ་ཐུབ་སའང་བྱུང་སོང། ཚོང་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་འདྱིར་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་
གྱིས། 
 ད་ེནས་གོང་དུ་ཚགོས་འདུ་དང་འབལེ་བའྱི་དནོ་དག་གཉྱིས་པ་གསུངས་གནང་སོང། ཉ་ེཆར་ཚགོས་ཆནེ་དའེྱི་སྐབས་སུ་
ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་སམ་ཚོང་པ་ད་ེཚོར་ང་ཚསོ་སྙན་ཞུ་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་དུས་སྙན་ཞུ་བཅུ་འབོར་བ་རེད། བཅུ་ནང་ནས་ཚང་མ་བུ་
རེད། བུད་མེད་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཅུའྱི་ནང་ནས་སོན་འགོ་ལྔ་བདམས་པ་རེད། ལྔའྱི་རེས་སུ་ཡང་བསར་
མཐའ་མ་བདམས་དུས་གཉྱིས་ལས་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད། གཉྱིས་པ་དེར་ང་ཚོས་འབུམ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀའྱི་མ་དངུལ་གནང་རྒྱུ་
བས་པ་རདེ། ད་ེཡང་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་རོག་རགོ་གནང་རྒྱུ་མ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་གམོ་པ་དང་པ་ོལ་ཆ་རནེ་འདྱི་སྒྲུབ། གོམ་པ་གཉྱིས་པ་
ལ་ཆ་རེན་འདྱི་སྒྲུབ་ཅེས་ཆ་རེན་ཚང་མ་ཚང་སྐབས་དངུལ་ཚང་མ་ཐནོ་གྱི་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱི་ལྟར་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་
ཚསོ་ག་ར་ེབཞག་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། ད་ེཐབོ་མཁན་ཚང་མ་ལ་གན་ཡྱིག་བཞག་ནས་མ་འངོས་པར་ས་ོསོའ་ིཚོང་ཡག་པ་ོཆགས་
ཚར་བའྱི་རེས་སུ། སོ་སོར་ཁེ་བཟང་ཡག་པ་ོཡོད་ན། གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་
ཞལ་འདབེས་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅེས་པ་ལས་གནང་དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་
མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་བསྐྲུན་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ལས་ཀ་སྤྲོད་ཐུབ་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་ཆ་རེན་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་ལས་འག་ོམེད་དུས། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡར་ཐནོ་ཚོང་པས་ཞལ་འདེབས་གནང་བཞག་པ་ད་ེ
འད་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་ཀ་སྤྲད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ད་ེཡང་རེད། འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་འབུམ་བཞྱི་གནང་བ་
རེད། ཁ་ོརང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་དོན་ལྔའྱི་ཆ་རེན་ཚང་མ་ཚང་ནས་འབུམ་གསུམ་དངོས་སུ་ཕུལ་ཚར་བ་རེད། ཕུལ་ནས་ཁ་ོ
རང་གྱིས་ཚོང་ལས་ད་ེའག་ོབཙུགས་ཏ་ེདབེ་སལེ་ཡང་ས་ཆ་ཁག་གཉྱིས་ལ་བས་ཏ་ེཚངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཚང་མ་བསྒྲུབས་ནས། ཏན་
ཏན་བོད་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ལས་ཀ་རག་ཡོད་པར་ངས་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེནང་བཞྱིན་འདྱི་གར་ཁག་ཅྱིག་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་རག་པ་ད་ེའདའང་བྱུང་སོང་། ད་ེཚསོ་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་བསྡད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ནརོ་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ནརོ་བཅོས་མང་པ་ོཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནརོ་བཅོས་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེད་ེ
ས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལག་དེབ་ལང་གུ་གསར་པ། ཨང་ཀྱི་ཁྱད་པར་བ་ཡོད་པ་ད་ེའགོ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྡེབས་གཅྱིག་ལ་
མང་པ་ོབཟོས་ཡོང་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆེད་མངགས་མང་པ་ོཞྱིག་མགོགས་པ་ོཚར་བའྱི་
ཆེད་དུ་ལག་བྱིས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། བཤུ་སྟངས་ནོར་བ་དང་དག་ཆ་ནོར་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་ད་ེཚོའྱི་
རྱིགས་ད་ེཧ་ལམ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། གང་ལགས་ཞུས་ན་ཚང་མ་ཉུང་ཉུང་ཆགས། ཚང་མ་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་བཅུག་དགོས་དུས། 
ནརོ་བཅོས་ཡོད་པ་མ་རེད། ནོར་བཅོས་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེབེད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ངའྱི་ཕའྱི་མྱིང་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་དུས། 
ངས་འདྱི་འཁྲུག་འདུག འདྱི་མ་རེད། ད་ེས་བཀང་བ་ད་ེནརོ་འདུག་ཅེས་ཡར་སེབས་ཡོང་དུས་ནརོ་བ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད། ནོར་བཅོས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་དང་ཆ་རེན་ལྡན་པ། རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ཕྱིས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེབ་བཟ་ོདུས་ནརོ་བཅོས་ད་ེཧ་ལམ་མེད་པ་དང་གཙང་མ་གཙང་རང་ཆགས་
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བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིད་ེསའྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་ད་ལྟའྱི་ལ་ོརྒྱུས་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཕན་བུའྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་
ནས་དེའྱི་ནོར་བཅོས་ད་ེའད་ཞུ་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་རྒྱབ་རྟནེ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་ཡོད་ན་ང་ཚསོ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་ནོར་བཅོས་དེ་འདའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ནོར་བཅོས་མང་པོ་བས་ན། མ་ཡོང་བའྱི་དབང་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་
བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ལམ་གསལ་བཞག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དང་བངས་དཔ་ཁལ་དང་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་སྐོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ད་ེཡང་ཁྱིམས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་
ཚིག་དང་ཐ་སྙད་བེད་སོད་བེད་རྒྱུ་ད་ེང་རང་ཚ་ོཚང་མའྱི་འགན་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་དང། དང་
བངས་དཔ་དངུལ། དེ་བཞྱིན་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་བེད་སོད་བ་རྒྱུ་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེབེད་སོད་གནང་རྒྱུར་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་
འདུག 
 འདས་པའྱི་རྱིང་ལ་སྐུ་ང་ོབཀའ་ཟུར་གོང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས། ལས་དོན་བསྒྲུབས། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ལས་བེད་
ཁྱིད། སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལའང་དཔེ་མཚོན་འད་བགང་སྟེ་ Time square ལའང་འགོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་
གསུངས་སོང་། བས་ཙང་དངོས་གནས་སྐུ་ལས་བསོན། ནམ་ས་ལང་དང་དགོང་ཕྱི་ཉལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་ལས་
དོན་མང་པ་ོབསྒྲུབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབསྒྲུབས་པར་བརྟེན་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཡང་ཐུགས་ཕན་སོས་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་བརྒྱ་
ཆའྱི་བརྒྱ་དུས་ཚོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ད།ེ རྱིང་མྱིན་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་
འཆར་གཞྱི་བང་སྱིག་བསྡད་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྒང་ཏོག་ཁུལ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁུག་ཀགོ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གནད་དནོ་ད་ེགསུངས་གནང་སངོ། 
ཏན་ཏན་དྱི་བ་ད་ེའབོར་ནས་དྱིས་ལན་ཡང་ལྟ་རྒྱུ་བྱུང། བལྟས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚ་ོའབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱིས་རང་དབང་བདེན་
པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་དྱིས་དུས། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་
གཅྱིག་ཀང་མེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡར་ལ་ཕེབས་དུས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་
གནས་བས་ན་ཡོང་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ཡོད་ཅེས་ཡར་ལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འདྱི་ལའང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བས་ཙང་ཡར་ལ་མེད་པ་ད་ེགསལ་པོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བརྩད་གཅོད་ནན་པ་ོབས་ཏེ། 
འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དངསོ་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་འདུག་ལྟ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བོད་མྱིའྱི་གཟའ་ཟླ་ཡ་གཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་དེར་གོང་དུ་ངས་བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་དང་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ང་ཚོ་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཏན་ཏན་ལོ་གསུམ་ཙམ་གྱི་རེས་སུ་ཞེས་ཆ་རེན་ཞྱིག་
བསྐྲུན་ཡོད་ནའང་དེར་ཁྱིམས་ཤྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་བཟ་ོམཁན་ནམ་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་ད་ེསྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཡྱིན་དུས། རྣམ་པ་ཚོས་བབ་གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ་རེད། ཁྱིམས་ད་ེགཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་རེས་སུ་ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་
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དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཞུ་སྒ་ོགང་ཡདོ་པ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ལས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ངས་ཁས་ལེན་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་
ས་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་རེས་མ་དེར་ངས་གོང་དུ་ལྷང་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་
གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་རེད། རྩ་བའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་བུད་མེད་ཚངོ་པ་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོབེད་མཁན་མང་པ་ོམཇལ་རྒྱུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་ཕུལ་མཁན་གཅྱིག་
ཀང་བྱུང་མ་སོང་ཞུས་ན་ད་ེམ་རེད། ང་ཚསོ་ཁ་སང་ཉ་ེཆར་ཚངོ་ལས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་མཁན་མྱི་བཞྱི་བདམས་པ་རདེ། སདེ་སྱིང་
སོང་བརར་སྤྲད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་བུ་གསུམ་དང་བུ་མ་ོགཅྱིག་ཡདོ། བུ་མ་ོདའེྱི་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག མ་ོལའང་འབུམ་
གཉྱིས་གསོལ་རས་རག་པ་རེད། འབུམ་གཅྱིག་སེད་མེད་བུན་གཡར། འབུམ་གཅྱིག་རྦད་ད་ེརྔན་པའྱི་ཚུལ་དུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
དངུལ་ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ། ཆ་རེན་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆ་རནེ་ད་ེམ་སྒྲུབ་ན་ང་ཚསོ་དངུལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངར་ལས་ཀ་གཞན་ཞྱིག་རག་སོང་གསུང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བས་སོང་། བས་ཙང་ང་རང་ཚོས་
དང་པ་ོག་ར་ེབདེ་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན་དརེ་དམྱིགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་བསམ་བ་ོད་ེའཁརོ་ནས་ད་ེརྱིང་ང་ཚའོྱི་ཚགོས་ཆནེ་
གྱི་ནང་ལ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཐུགས་ཕན་གསོས་ན་བསམ་ནས་ཆེད་མངགས་བུད་མེད་གསུམ་གདན་འདེན་
ཞུས་ཏེ་གཏམ་བཤད་ཀང་གོ་སྱིག་བས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་མཉམ་བཞུགས་གནང་
རྒྱུར་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་མ་ཆགོ་པ་ད་ེའད་རྩ་བ་ནས་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱིའམ་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་འཆར་དེ་དག་སྱིག་
འཛུགས་གཞན་ལ་བོགས་མ་བཏང་ན་གསུངས་སོང། ད་ེའད་བས་པ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཚང་མ་བཀའ་
ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ཡོད་པ་དེ་འཆར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ང་ོབོ་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། ད་ེབསྒྱུར་ནས་དེའྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་དང་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་རདེ། གང་ལྟར་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་འབུམ་ལྔའྱི་ཡན་དང་འབུམ་ལྔའྱི་མན་གྱི་ཚད་གཞྱི་
བཟསོ་པ་རདེ། འབུམ་ལྔའྱི་མན་ཆད་ད་ེཚང་མ་འཆར་བྱུས་ཚགོས་ཆུང་ལ་འག་ོམྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚགོས་
ལ་ཐད་ཀར་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་
བཀའ་ཤག་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་རེད། འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་ང་། ད་དུང་ལས་བེད་
ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་གཞན་
ལ་ཕུལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་ཚང་མ་གཞན་ལ་བོགས་མ་བཏང་དགསོ་
ཟརེ་བ་དེར་ལམ་སང་ངས་འདྱི་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ཆེད་མངགས་ལས་འཆར་འདྱི་ཚོར་ཕྱི་ནས་རོགས་
དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་ད་ེབཏབ་ས་ལ་སྨྱིན་པ་བེད་དགོས་པ་རེད། ག་ོབཏབ་ན་ག་ོས་ེདགོས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱིའྱི་
རྒྱུ་ཟ་བར་ལྕགས་ཀྱི་འགམ་པ་དགོས་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་འཆར་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་པ་ོསེལ་བར་
བེད་ཕྱིར་ཆེད་མངགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དང་འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་ལས་
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གཞྱི་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོབས་ཏ་ེཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འདྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་
དུས་ད་ེཡང་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་མ་རདེ། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་ང་ོབ་ོད་ེཡང་ད་ེས་དང་མྱི་འད་བར་ཆེད་མངགས་འགྱུར་བ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཏང་སྟ།ེ དའེྱི་ལས་བདེ་གང་འད་དགསོ་འདུག འགན་འཛནི་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་འདུག ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཚང་
མར་སོམ་གཞྱི་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ། སྱིག་གཞྱི་སོན་མ་ནས་ལོགས་སུ་བཟོས་བཞག་འདུག ད་ེགཞྱིར་
བཟུང་འག་ོདགསོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས་ད་ེལས་ལྷག་ཅྱིག་འག་ོསའྱི་ལམ་གནས་སྐབས་རྱིང་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དང་བངས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་དང་འབལེ་བའྱི་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། ཏན་ཏན་རདེ། ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ཕག་ལས་གང་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དང་བངས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟ་ོཕོགས་རེད། འགེངས་ཤོག་གསར་པ་
འགེངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བོར་བརླག་ཤོར་བ་དང་ནརོ་བཅོས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་ཚང་མ་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་ནས་འག་ོ
དགསོ་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་ད་ེཡདོ་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཔརེ་ན། ཁ་ཤས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་ཁ་ོརང་གྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་སྐབས་ལ་ད་ོབདག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་
ཀྱི་རེད་དེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ད་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་མ་ཡོང་ན། ང་ཚོར་ཏོག་ཙམ་དྱིས་ས་མེད་
བསྡད་པ་ཞྱིག་དང་། དག་མཆན་འཁོད་དང་མ་འཁོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་རེད། དག་མཆན་མ་བཀོད་ན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུང་པ་བཞྱིན། ཡང་ང་ོབཤུས་ལ་ང་ོབཤུས་བརྒྱབ་སྟེ་འད་མྱི་འད་བེད་མཁན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་ལས་ཀ་གང་ཞྱིག་བས་ཀང་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཡག་པ་ོཡོང་ཕྱིར་གནས་སྐབས་ཡྱིག་ཆ་གང་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
ལ་དག་མཆན་དགོས་རྒྱུ་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་གྱི་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ་དེར་དག་
མཆན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རདེ་
མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མཚན་རྟགས་བརྒྱབ། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་དེ་ལ་དག་མཆན་འགོད། གཞྱི་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་བསེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དོགས་འདྱི་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་རེད། ད་ོབདག་གྱི་གོག་འཕྱིན་ཁ་བང་དང་ཁ་པར་ཨང་གངས་ཚང་མ་ཚུར་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་དགོས་འདྱི་ད་ེས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། 
ད་ོབདག་ལ་བཏང་བ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་སྐབས་ལ་གནད་དོན་ཛ་དག་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ོབདག་ལ་
འབེལ་བ་མ་གནང་བ་མ་རེད། ད་ོབདག་དང་འབེལ་བ་བྱུང་བ་ཡང་འདུག ད་ེགཅྱིག་རེད། དག་མཆན་འགོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ངེས་
པར་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་བསེབས་ཚར་ཡོད་ན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ལ་ཟུང་དྲུང་ཡན་ཞྱིག་གྱིས་དག་མཆན་བརྒྱབ་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ད་ེའདར་རེས་མ་བསམ་བ་ོགཏོང་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེའདའྱི་ལས་ཀའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ད་ེབཟ་ོཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་རནེ་པས་ས་ོསོའ་ིམྱིང་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརླག་པ་སོགས་བྱུང་ན། ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ནོར་འཁྲུལ་བཏང་བཞག་
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པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ནོར་ཡོད་ན་ནོར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་འགན་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཡདོ་ཙང་ལོས་
ཡྱིན། དེ་བཟོ་ཡྱི་རེད། དེའྱི་དབང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརླག་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་གྱི་མ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོབྱུང་ནས། སོན་མ་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་རྱིམ་པས་ས་ཕྱི་
འགྱུར་བ་ཕྱིན། མཐའ་མ་དེར་ཡང་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཡང་གཞན་གྱི་ཁེ་ཕན་དོན་དུ་བཟོས་པ་རེད། ཡང་ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱས་པ་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་འཆམ་པ་ལ་ཕན་ན་ཡ་མ་ལ་
གནོད། ཡ་མ་ལ་ཕན་ན་འཆམ་པ་ལ་གནོད་པ་སོགས་ཡོང་གྱི་འདུག ལས་ཀ་གང་བས་ཀང་ཆ་སྙོམ་པ་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ཁག་པ་ོ
རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་མྱི་མང་གྱི་བད་ེདོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་
ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་འགན་ད་ེབསྒྲུབ་པར་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ལས་བེད་ཚོས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཧུར་
ཐག་གནང་རྒྱུར་ངས་ར་ེབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་ཐོག་མར་བསེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་གངས་ཐ་ོཚན་པ་དང་ས་གནས་བོད་རང་བདེན་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚན་པ་ཚང་མ་ཡར་སྐད་བཏང་ནས་ལས་ཀར་ལྟ་ཡོང་དུས། ཏན་ཏན་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ད་ེཚ་ོཚགས་ཚུད་པ་ོ
དང་ཡག་པ་ོའདུག ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་དུས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་བསམ་བ་ོབཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟ་ོཕོགས་སྐོར་ལ་
རེད། ད་ེལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོར་གཞྱི་འཛིན་སའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀྲྱིས་ཡྱིན་ན་བཀྲྱིས་དང་། སོལ་མ་
ཡྱིན་ན་སོལ་མ་ཞེས་ལབ་ས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་གཞྱི་འཛིན་ས་ད་ེབོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོར་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཡྱི་གེ་
གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཡྱི་གེ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་གཞན་ཅྱི་ཡང་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཕབེས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་གར་ལ་སྡདོ་ཆགོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོཚར་མཁན་ད་ེའདའང་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ག་
ར་ེཡྱིན་ནའང་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། བས་ཙང་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ནའང་
ད་དུང་ཡང་ང་ཚོར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གང་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་ད་ེངར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔ་ཁལ་འགེངས་ཤོག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཡྱིག་ཆ་དགོས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་
གཞོན་སསེ་ཡྱིན་ན་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕ་མ་ཡ་གཅྱིག་བོད་མྱི་མྱིན་ན་བོད་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་
ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཚང་མ་ཚང་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་བཟ་ོརྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་དོ་
བདག་འདྱིའྱི་གནད་དོན་དེ། ད་ོབདག་ད་ེསོན་ལ་བསེབས། ཨ་མ་ལགས་རེས་སུ་ཕེབས། ད་ེའདའྱི་རེན་བས་ནས་གཅྱིག་ཆགས་
ཡོང་དུས། ང་ཚོས་སྣ་ེལེན་ཁང་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱིས་གནང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེར་གཞྱི་འཛིན་དགོས་
ཀྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ཨ་མས་མ་རདེ་ཅེས་ནའང་ཁག་པ་ོགཅྱིག་ཆགས། ད་ེའདའྱི་རནེ་བས་ཏ་ེབཟ་ོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་རདེ་
མ་གཏོགས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་མངགས་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གོམ་པ་གང་འད་ཞྱིག་ས་ོ
དགོས་འདུག ལམ་ཁ་གང་ལ་འདུག ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་མེད་བཙལ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ང་ཚོས་བརྒྱ་
ཆའྱི་བརྒྱ་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁག་བརྟག་དཔད་བ་རྒྱུ་ད་ེལས་ས་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱིམས་དང་མཐུན་
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པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ོབདག་གྱི་འདོད་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཐོག་ལ་འགན་ལེན་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གཅྱིག་གྱི་ 
DNA test བེད་པར་ཁྱིམས་དང་བསྟུན་ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད། དོ་བདག་གྱི་འགན་ལེན་བེད་དགོས་པ་རེད། དེར་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་བཏང་ས་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ང་ཚོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁག་བརྟག་དཔད་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕ་མ་
ཡྱིན་དང་མྱིན་ལྟ་རྒྱུ་རྩ་འཛིན་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་ལས་འཕོས་པའྱི་འག་ོས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གནས་སྐབས་འདྱི་ག་རང་ཡྱིན་པ་འད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་དགུ་ཡོད། ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། ཁྱོན་སྱི་འཐུས་དགུ་
ཡོད། བས་ཙང་འདྱིའྱི་རསེ་ལ་མཚན་ཐ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་རང་ཡྱིན། 
ད་ེསྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་བདུན་དང་བརྒྱད་
འབུམ་བདུན་ཁྱི་འཐོལ་པ་གསོག་འཇོག་གནང་ཡདོ་ཅེས་གསུང་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངས་དྱི་བ་
ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ དངེ་སང་རྒྱ་གར་ལུང་པ་འདྱི་ཚངོ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡར་ཐནོ་
ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་བཟང་པ་ོཡོད་ཙང་དངུལ་གྱི་སེད་བབ་ད་ེཆུང་ཆུང་རདེ། ཁག་ཅྱིག་
ལ་མདེ་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་འདྱི་ཚངོ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བཟང་ས་ཞྱིག་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་སོང་ཙང་། མ་འོངས་
པར་རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་གྱི་སེད་བབ་ད་ེཉུང་དུ་ཉུང་དུ་མ་གཏོགས་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་མེད་པ་གཏན་འཁེལ་བ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟེར་དུས། cooperative fund དེའྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་བཞག་པ་དང་། 
སདེ་ཀ་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་མ་འངོས་པར་སེད་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་འབབ་ཀྱི་འག་ོསོང་གཏངོ་
རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རེད་ཅེས་དན་གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེམཁྱེན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་ན་མུ་མཐུད་ནས་དའེྱི་ནང་ལ་དངུལ་བཅལོ་འཇོག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་མ་འོངས་
པར་སེད་ཀའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཡོང་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་འག་ོསོང་གཏོང་བེད་ཀྱི་མ་རྩ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མ་
འངོས་པར་ད་ེཡོང་གྱི་མེད་པ་སོང་ཙང། མ་འོངས་པར་ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཚབ་ལ་གཏན་པ་ོགཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དའེྱི་
ཐགོ་ལ་དགངོས་བཞེས་ག་ར་ེགནང་ཡདོ་དམ་ཞེས་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་ཐགོ་ལ་དགོས་འདྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། ཐགོ་
མར་ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ། Friedrich Naumann རགོས་ཚོགས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ལ་ོ
བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆ་ེབའྱི་རོགས་སོར་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགནང་བསྡད་ཡོད་དུས། རྩ་བའྱི་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་སྒོ་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་དུང་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱུན་ད་ེམཐུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས། ངས་ཐགོ་མར་ Friedrich Naumann གྱི་རགོས་ཚགོས་ད་ེལ་བཀའ་
དྱིན་རེས་དན་དང་ལེགས་གསོའ་ིབསགས་བརོད་ཅྱིག་ད་ེརྱིང་འདྱི་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་སོང། ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཉ་ེཆར་ 
Friedrich Naumann གྱི་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཕེབས་
ནས་ང་རང་ཚའོྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རོགས་དངུལ་རག་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། 
དའེྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོདང་། ད་ེལ་ང་རང་ཚོའྱི་བདེ་སྒ་ོརྣམ་གཞག་གྱི་ཐགོ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་། ལེགས་བཅོས་གང་
དགསོ་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་དམ་ཞེས་དྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེར་ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེགནས་སོས་ནས། ཡར་ཡར་ཁྱེར། 
མར་མར་ཁྱེར་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ཐགོ་མ་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ཏུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེནས་དགངོས་བཞེས་
ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ Think tank  གཅྱིག་བཟ་ོགནང་རྒྱུའྱི་
དགངོས་འཆར་ཡདོ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་ཕབེས་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་དྱིལ་ནང་ལ་
མར་སེབས་བསྡད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐགོ་མའྱི་དམྱིགས་ཚད་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཁྱད་པར་ཕྱིན་པ་
རདེ་དམ། ད་ེཕྱི་དྱིལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་ཕན་ཐོགས་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་རེད་དམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་
ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ད་ེགནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་དརེ་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དང་ཕོགས་མཚུངས། ང་རང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དེའྱི་མྱིང་ཡང་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ད་ེལ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ཞེས་ལྷན་ཚོགས་གཅྱིག་གྱི་
མཚན་ད་ེགསལ་དུས། ས་ོསོའ་ིབསམ་བོར་ད་ེདངསོ་གནས་ནུས་པ་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་པ་མྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ཆ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་ཚན་པའྱི་མཉམ་དུ་
ཟླ་སྱིལ་གནང་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་འདུག ད་ེཟླ་སྱིལ་གནང་ནས་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐབོ་ཀྱི་འགན་དབང་ད་ེའཆར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་དང། དེའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་གང་ཡོད་མེད་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་གསུང་འདུག ད་ེཟླ་སྱིལ་
གནང་དགོས་དོན་ད་ེལས་འཆར་ད་ེདག་ཁོང་ཚོས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་རེད་དམ། ད་ེམེད་པའྱི་རེན་གྱི་སོན་མ་ལས་
འཆར་མཁྱེན་གྱི་མེད་དམ། ད་ེདྱི་བ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོར་རྩ་བའྱི་རྣམ་དཔོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འགྱུར་བ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་
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རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁག་ཅྱིག་ཕར་ཁྱེར་ཚུར་ཁྱེར་བེད་ཡོང་དུས། དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་
རང་བཞྱིན་གྱིས་དགོས་པ་གཅྱིག་སབེས་ཀྱི་འདུག དཔརེ་ན་ང་རང་ཚའོྱི་གངས་སྱིད་ཀྱི་ཉ་ེའཁརོ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱིལ་པོལ་ཐང་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་བཀོད་སྱིག་ད་ེའཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་
གྱི་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་དུ་བཞུགས་ཏེ། ངས་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཞུས་མོང། མ་གྱིའྱི་སྱིལ་པོལ་ཐང་ད་ེསྱིར་བཏང་ཡར་ཐོན་དེང་
རབས་ཅན་ལ་བསྒྱུར་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་གྱི་རདེ་ད།ེ ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འགན་འཛནི་ཞྱིག་མ་གྱིའྱི་ཨར་རྒྱབ་གནང་བསྡད་པ་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་སྱིལ་པོལ་ཐང་ད་ེགྲུབ་
ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་མར་གཅྱིག་ལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་སྒང་གྱི་སྱིལ་པོལ་གྱི་དབྱུག་པ་ད་ེཚ་ོབཅག་ནས་སྒ་ོབརྒྱབ་བཞག་འདུག 
དའེྱི་ནང་ལ་རྩདེ་མ་ོརྩདེ་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ཡར་ཐནོ་ཅན་འདྱིས་ག་ར་ེམ་འགྱིག་པ་རདེ་ཟརེ་དུས། གཅྱིག་གཅྱིག་དངུལ་
སྤྲདོ་སྟངས་མ་འགྱིག་པ་རེད། གཉྱིས་མ་འགྱིག་པ་རེད་ཅེས་འདོད་བ་ོམ་ཁེངས་པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེདག་ཕྱིན་ཚར་
བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་ཀྱིས་
ལུས་སེམས་བད་ེཐང་གྱི་འགན་དབང་ད་ེང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཁ་ོརང་ཚ་ོསྐུ་རྩེད་རྩ་ེརྒྱུའྱི་
ཐོག་ལ་འདྱིར་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ནས་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། སྱི་འཐུས་མང་པོས་
ཀང་བཀའ་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེཙམ་གསལ་མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་འཕདོ་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་བསམ་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ཀྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་མར་
འཕོས་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག འདྱི་དངུལ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་
འདུག ལས་བདེ་ཚསོ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐངེས་གཉྱིས་རྩདེ་མ་ོའགན་བསྡུར་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཟུགས་པ་ོལ་བརབ་གསྱིག་
ཏགོ་ཙམ་ཡོང་བ་དང་། སྤྲ་ོསེམས་ཤྱིག་ཀང་འཕེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་གྱིའྱི་འགན་བཞེས་གནང་
མཁན་ཚ་ོལ་ཕག་དངུལ་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། ཕག་དངུལ་ད་ེང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ངེས་
པར་དུ་དགོངས་བཞསེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཐབས་འཚོལ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཞུ་རྒྱུ་ད་ེ
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་རདེ། ཡང་ན་ལས་བདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ཞསེ་ལས་བདེ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆདེ་
དུ་དམྱིགས་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁ་ོརང་ཚསོ་ལས་བདེ་ཀྱི་ལུས་སྟོབས་ཀྱི་རྩལ་འཕལེ་སའྱི་སོང་བརར་ཡོད་པའྱི་གནད་
དོན་གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རེན་ཕན་བུ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་སར་རོགས་གནང་ཞེས། ད་ེརྱིང་ངས་འདྱི་ནས་འབོད་སྐུལ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས། རྩ་བའྱི་ཁ་སང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ལས་བདེ་ཚ་ོལ་དངསོ་གནས་གསལོ་ཕོགས་ཆནེ་པ་ོསར་ཡདོ། མཐུན་རནེ་ཡག་པ་ོགནང་ཡདོ་
ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཐུགས་ར་ེཆེ། གཡང་རྩེའྱི་སྒང་ལ་ཡས་སོན་ད་ེལུས་སྟོབས་འཕེལ་བ་དང་། ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀྱི་བད་ེ
ཐང་དང་སྱིད་པ་ོཡོང་རྒྱུར་དགངོས་བཞེས་ཤྱིག་ངསེ་པར་དུ་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་ཁ་པའྱི་ནང་ལ་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་བའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་ག་བསྒྱུར་
ཁ་ཤོག་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་ག་བསྒྱུར་གྱི་རྩྱིས་ཤོག་འདྱི་དག་ཕེབས་
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ཡོང་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་དུས་ཐགོ་ལ་ཡར་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་སོན་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་
རྩྱིས་ཤོག་འདྱི་དག་ཕེབས་ཡོང་དུས། དུས་ཚོད་རང་འགག་ནང་ད་ེའད་ཕེབས་ཀྱི་འདུག སང་ཉྱིན་འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན། ད་ེརྱིང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕབེས་ཡངོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་གུང་གསེང་གྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད། སེ་རྒ་ན་འཆྱི་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ཙང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཚང་མ་ཐུབ་ནས་འཛོམས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྡེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིསོན་རྩྱིས་ཀྱི་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་དང་། ག་བསྒྱུར་གྱི་རྩྱིས་ཤོག་ད་ེདག་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ས་མ་དགས་ནའང་ཕྱི་མ་དགས་པ་ནས་ངསེ་པར་
དུ་ཕུལ་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཚ་ོཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ལ་འག་ོདུས། ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་
པའྱི་ལས་ཀ་ད་ེསུས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འགྱིག་དུས། ད་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ད་ལྟ་ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མདེ་པ་ཡྱིན་
ན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་འདུག ངས་བུད་མེད་ནུས་
སྟབོས་ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ང་ལ་ཞུ་ས་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཁ་སང་ངས་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆོག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་
ནུས་སྟབོས་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དྱི་བ་ད་ེཕུལ་ནས་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་གྱི་ལས་འཆར་གྱི་འགོ་ནས་བུད་
མེད་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཆགས་སོང་ངམ། བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་ལྡན་པ་ཚསོ་ནུས་པ་མདེ་པ་ཚརོ་བཀའ་སོབ་གནང་
ནས་ཡོད་དུས། བུད་མདེ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཡོད་པར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དྱི་
བ་ད་ེབཀོད་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ནང་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འཕོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཕལ་ཆེར་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་བསོར་གནང་སོང། དེ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་མེད། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འབེལ་བ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་པ་རེད། ངས་ང་རང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་
ཀྱི་ཚན་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་སེལ་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག ང་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ད་ེདག་
ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། སོ་སོས་དགེ་རྒན་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོབ་ོལོན་ཡོད་པ་དེ། སྐབས་ད་ེདུས་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངས་འདྱིར་འདྱི་བ་བཏང་
དགོས་པ་ད་ེརྩ་བའྱི་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྟག་ཞྱི་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཟེར་དུས། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་འཇོག་
དགསོ་པ་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དེས་བུད་མེད་ལ་ནུས་པ་མེད་པ་ཞྱིག་མྱིན། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་
ད་ེདག་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་གང་ལའང་ཆད་མེད། དེའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་མཐོང་འཆར་ལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལ་ནུས་པ་མེད་པ་ཞྱིག་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་བར་
འདྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཐུབ་སོང། ཡང་ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་པ་དེར་
ངས་ལན་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་ལ་མ་དགངོས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐོར་ལ་བཀའ་
གནང་བ་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་བཞག་དགོས་དནོ་ནྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་ནས་དམྱིགས་ཚད་
གཏན་པོ། རྒྱུན་རྱིང་པ་ོདང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོདགོངས་པ་བཞེས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེལ་འཕར་ཚད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའགོ་དགོས་པ་
བཞྱིན་འག་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན། ས་ཡ་ ༢༤༤ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་དག་ཤུགས་ཆེ་བ་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་གཏན་ཤོས་དབུས་དངུལ་ཁང་ཆེན་པོ་ Reserve Bank of India 
གནང་ལ་བཞག་སྟེ། འདྱི་ཡང་ད་ེནང་ལ་ཉནེ་ཁ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ། གཞན་དངུལ་ཁང་ཁ་ཤས་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་བེད་
ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་དངུལ་གྱི་སེད་འབབ་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ། 
རྒྱ་གར་ལ་རྱིམ་པའྱི་ཉུང་དུ་འགོའ་ིཡོད་པ་བཀའ་གནང་བ་རདེ། ཡྱིན་ཡང་ང་ཚསོ་འདྱི་བཞག་དགསོ་དོན་ནྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོ་ི
དམྱིགས་ཡུལ་དང། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་ནང་དུ་དངུལ་བཞག་པ་རྣམས་ཁལ་གྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཆེན་པ་ོབཟུང་
ནས་སེད་ཀ་དངུལ་ཁང་གཞན་པ་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ཡང་གཏན་པ་ོཡོད་ཙང་ད་ེའད་བཞག་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ེ
ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པའྱི་ཆེད་དུ་དགོངས་པ་གང་བཞེས་ཡོད་ཟེར་བའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་
བཙུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བང་བསྱིགས་དནོ་ད་ེཚ་ོཏགོ་ཙམ་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། འགོ་གབ་བསྱིགས་ནས་རྱིམ་པས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དངུལ་ཁང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དཔལ་འབརོ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་བཙུགས་ནས་དེས་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱི་
ཚང་མའྱི་དངུལ་ད་ེབསྐོར་རྒྱག་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཕར་ཚུར་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཆགས་རྒྱུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་འཆར་འབུལ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་ཡང་ལས་
གཞྱིར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས། ད་ེལྟར་ཐོན་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་དངུལ་ཁང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་དཔལ་འབརོ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་འཛུགས་རྒྱུར་བང་བསྱིགས་ནས་ལས་གཞྱི་ད་ེའག་ོའཛུགས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
རྱིམ་པས་མྱིང་འདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་ཕཊེ་རྱིཀ་ནའ་ོམན་གྱི་ཐབེས་རྩ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་པ་རདེ། ཉ་ེཆར་ཕཊེ་རྱིཀ་ནའ་ོམན་གྱི་ཐབེས་རྩ་
རང་གྱི་ལས་བེད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བ་ོགཟུ་བོར་གནས་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་ཆེད་མངགས་འདྱིར་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེཕེབས་དོན་ནྱི་ང་
ཚོས་མགོན་འབོད་གང་ཡང་མ་རེད། ཐེབས་རྩ་རང་གྱི་ངོས་ནས་ད་བར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕག་དངུལ་གནང་བ་ད་ེཕན་
ཐགོས་གང་བྱུང་འདུག མ་འངོས་པར་གང་བྱུང་ས་རེད། དའེྱི་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐད་ལ་སེབས་པ་རེད། ད་ེབདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ལས་འགན་བཀོད་བསྱིགས་གནང་མཁན་ཐེབས་རྩ་རང་ཡྱིན་ཙང་། ཐེབས་རྩ་རང་ལ་སྙན་ཐ་ོཕུལ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་དཔལ་འབོར་
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ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་མ་སོང། ང་ཚ་ོབཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་དང་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང། གནས་སྟངས་ཚང་མ་སྙན་སེང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་དྲུང་ཆེ། ད་ེབཞྱིན་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་
འབལེ་བ་ཡོད་མདེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཆར་འགདོ་ལས་བདེ་ཚང་མ་གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ།ེ བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔད་
ཞྱིབ་པ་དའེྱི་བསམ་བའོ་ིནང་ལ་བོད་པའྱི་རྩ་དནོ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང། མང་གཙའོྱི་འཕལེ་རྱིམ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ཁངོ་རང་
གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་གསལ་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་བསར་ཞྱིབ་འདྱི་ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བེད་
ཀྱི་ཡོད། སྙན་ཐ་ོད་ལྟ་འབརོ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ང་ཚ་ོལ་སྙན་ཐ་ོདགསོ་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྙན་ཐ་ོད་ེཐད་ཀར་ཕུལ་འག་ོཡྱི་རདེ། 
 ད་ེནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་དང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐོར་ལ་རྩ་བའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ན་སོན་མ་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱི་ད་ེམེད་
པ་བཟོས་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ང་ོབོར་བསྒྱུར་པ་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་འཆར་
འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་མྱིང་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རདེ། ལས་ཁུངས་སྒ་ོརྒྱབ་པ་ད་ེའད་མ་རདེ། སནོ་མ་ཡོད་པའྱི་འཆར་འགདོ་ལྷན་ཁང་ད་ེ
མྱིང་འགྱུར་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བཟོས། དའེྱི་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་དང་ལས་བེད་ཚང་མ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་ནང་ཚུར་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་རདེ། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད་ེམ་
འངོས་པར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ད་ེགཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་གལ་ཆེན་པ་ོདང། རྒྱལ་སྱི་དང་ཚད་ལྡན་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་དེའྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ཚང་མ་དང། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཚང་མ་དེས་བརྒྱུད་
ནས་ཐབས་འཚོལ་བ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས། དེ་བཞེས་པ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་། ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས། 
ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་ན་ཆ་སྙམོས་པ་དང་ལས་ཀ་སྤུས་དག་པ། འཆར་གཞྱི་བཟ་ོམཁན་དང་སྒྲུབ་མཁན་ད་ེདག་ཚང་མ་ཡོད་
དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཆེད་དུ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་མ་གཏོགས་ཆེད་མངགས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ད་ེས་ཡོད་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པོ་མ་
བརྩྱི་ནས་སྒ་ོརྒྱབ་པ་མ་རདེ། གནས་བབ་ད་ེརང་འཇགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡང་མྱིང་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཙམ་ཞྱིག་རདེ། སནོ་
མ་ཡྱིན་ན་འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་དང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ད་ེའད་ཡོད་པ་མ་རེད། འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་གོང་དུ་
ཞུས་པ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ཚོགས་གཙོ། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན། ཚོགས་གཞོན། ད་ེམྱིན་པའྱི་ལས་བེད་
ཁག་ཅྱིག་གྱི་ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པ་ོབས། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ད་ེསྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དབུ་ཁྱིད་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་
ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི། གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་དེ་དག་ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་དང་སྤུས་དག་པོ། 
འདབེས་ས་ལ་སྨྱིན་པ་བ་རྒྱུ་ད་ེརེད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གལ་ཆ་ེལ་མ་བརྩྱིས་པ་མ་རེད། ལས་དནོ་ད་ེསར་ལས་རྒྱ་ཆ་ེབ་མེད་
ནའང་ཆུང་དུ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
 ད་ེནས་གངས་སྱིད་ཀྱི་རྩེད་ཐང་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་
དངུལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་ནས་རྩེད་ཐང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟོས་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། འདྱིའྱི་གནད་དོན་ད་ེབཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཉ་ེཆར་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་
དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཐེངས་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། ད་དུང་སར་ཡང་རྱིམ་
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པས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་གྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་གནས་བབས་ད་ེཏན་ཏན་ལས་བེད་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུའྱི་བསམ་
བ་ོབཏང་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྩནོ་ཞུའྱི་ཡོད། 
  ད་ེནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་ག་སྒྱུར་སྟེང་ལ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེགཉྱིས་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བཀའ་ཤག་
བརྒྱུད་ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་སེབས་དགོས་པ་རདེ། མཐའ་མ་ཡར་ཕྱིན་ནས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་དགསོ་པ་རེད། རྒྱུན་
ལས་ལ་དུས་ཐོག་ཕུལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཞྱིག ད་ེཡང་ཁྱིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པ། ངས་གསལ་པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཤེས་པ་བཞྱིན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ངོས་ནས་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་ཚང་མར་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། ད་ེཚང་མས་གསན་པ་
བཞྱིན་མ་འོངས་པར་དེ་བཞྱིན་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་ངའྱི་ངོས་ནས་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཞུའྱི་ཡོད། མ་འོངས་པ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ངསོ་ནས་དུས་ཐགོ་ཕུལ་རྒྱུར་འབལེ་ཡོད་ཚ་ོལ་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཆད་ལུས་མེད་པ་ཞུ་ཆགོ 
 ད་ེནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ད་ེརེད། རྩ་བའྱི་འདྱི་ནང་འཁོད་རྒྱུ་དེ། སྱིར་ལྷན་ཁང་
ཚང་མ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་དང་། དངུལ་རོག་རོག་ཕར་ཕུལ་
དུས་ད་ེརདེ། ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་ད་ེབཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བོད་པའྱི་བུད་མེད་དེ་དག་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དེ་ལྟར་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དཔ་ེགསུངས་པ་བཞྱིན་གཡང་རྩའྱི་སྒང་ལ་ཡར་སནོ། ནུས་པ་ལྡན་པ་ད་ེ
འདྱི་ལས་ལྷག་པ་བཟ་ོརྒྱུར་ཆེད་མངགས་ཚན་པ་ད་ེབཙུགས་ཏེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་བས་ཏེ་ཟབ་སོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང། འཆར་
གཞྱི་འབུལ་རྒྱུ་བང་བསྱིགས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་བསྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕན་མ་ཐོགས་ནའང་གནོད་སེལ་མེད། ད་
དུང་ཡར་རྒྱས་བཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལབ་ན་ཡར་རྒྱས་བཏང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་
སྟབོས་གོང་འཕེལ་ཆགས་རྒྱུ་ད་ེངེས་པར་དུ་མཛད་གཙ་ོནང་ལ་བུད་མེད་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། དམའ་རྱིམ་ནས་ཡར་གཏོང་
དགོས་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་བསྱིགས་དུས། ཁ་སང་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན། འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བང་སྱིག་སྟ་ེའགོ་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགངོས་པ་བཞེས་པ་ནང་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་
ངསོ་ནས་བོད་པའྱི་བུད་མདེ་རྣམས་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

ད་ེནས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། གོང་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གང་ཟག་སུ་
ཡྱིན་རུང། འདྱི་དྲུང་ཆ་ེརདེ། འདྱི་བཀའ་བནོ་རདེ། འདྱི་སྱི་འཐུས་རདེ། བལྟ་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གང་ཟག་
ཅྱིག་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ། ཡྱིག་ཆ་གང་ཅྱིག་ལྷག དའེྱི་ང་ོམ་ད་ེརང་ཉྱིད་ནས་འཁྱརེ་ཡོད་ན། བཀའ་བནོ་
དང་སྱི་འཐུས། དྲུང་ཆེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སུ་ཡྱིན་རུང་ད་ེཟུང་སེལ་དྲུང་ཆ་ེཡན་ཆད་ཀྱི་ལས་བེད་ཞྱིག་གྱིས་དག་མཆན་
འཁདོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའགྱིག་རྒྱུ་ད་ེགཅྱིག་འགྱུར་ཡྱིན། དའེྱི་སྐོར་གངེ་སོང་བྱུང་དུས་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་གཅྱིག་གྱུར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། 
ང་ཚོས་རྒྱབ་རྟེན་ཡོད་ན་མགོགས་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེའད་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔ་ཁལ་ཚན་
པའྱི་ལས་བདེ་ཚའོྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ད་ེངས་མཐངོ་དུས། དངསོ་གནས་དངེ་སང་ལྷྱིངས་འཇགས་ཡོད་པ་རདེ། སནོ་མ་ཡྱིན་
ན་མཚན་ལའང་ཞལ་དཔར་འབོར། ཞོགས་པ་ས་པ་ོནས་ཞལ་དཔར་འབོར། དུས་ཚོད་འད་མྱིན་ཞལ་དཔར་འབོར་ནས་སྐུ་ངལ་
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ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ལ་ཁོང་ཚོས་དཀའ་ལས་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དམ་དོན་དང་ལམ་
སྟོན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེངའྱི་ལས་འགན་རེད། བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཆོག སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལྟ་གོ་ད་ེ
འད་རྩ་བ་ནས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱབ་སརོ་དགོས་ངསེ་ཅན་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཕུལ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་
འབལེ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་དགོས་འདྱི་འགའ་ཞྱིག་འདྱི་འདདོ་བྱུང། སྱིར་བཏང་དངེ་སང་འཛམ་བུ་
གྱིང་ལ་དཔལ་འབརོ་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་བཞྱིན་པ། འགྱུར་ལྡོག་ཀང་ཆེན་པ་ོའག་ོབཞྱིན་པ་གང་ཞྱིག་བཟ་ོགྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་ཉམས་རྒུད་ཆེན་པ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོཇྱི་བཞྱིན་གྱི་སབས་བཅོལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་དང་དཔལ་འབོར་རང་གྱི་ཆེད་དུ་འགོ་ནས། འགའ་ཞྱིག་དཔལ་
འབོར་རག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁྱོ་ག་སོན་དུ་འགོ་བ་དང་སེས་དམན་རེས་སུ་བཞག ཡང་ན་སེས་དམན་སོན་དུ་ཕྱིན་ནས་ཁྱོ་ག་འདྱིར་
སྡོད་པ་སོགས་བེད་ནས་སོན་མ་དེས་ཕྱི་མ་ད་ེའཐནེ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཕར་ལ་བསེབས་ཚར་ནས་དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་
ལ་མག་ོའཁོར་ནས་ནང་མྱི་རྦད་ད་ེའཐོར་འག་ོབའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་མ་ཡོང་བ་གཅྱིག་
དང་། བོད་ལ་སྱིད་པའྱི་ཉྱི་མ་ག་དུས་ཤར་གྱི་ཡོད་མེད་སུ་གཅྱིག་ལའང་སོན་དཔག་མེད་དུས། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཡང་ཡུན་རྱིང་པོར་གནས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བོད་མྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་དཔལ་འབརོ་རང་རང་གྱི་རྐུབ་ལ་རྒྱུགས་སོང་ན། ཉྱིན་གཅྱིག་ང་རང་ཚའོྱི་བཙན་བལོ་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་རདེ་
བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་འདུག དེ་ལྟ་བུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མ་འགོ་བ་དང། དཔལ་འབོར་གྱི་རྐུབ་ལ་མགོ་མ་འཁོར་བ། དཔལ་
འབརོ་གྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་ལོགས་ལ་འག་ོམ་དགསོ་པར་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་གྱི་ནང་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུ་དང་། ཏག་ཏག་བདེ་
སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེའྱི་ཐད་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་
གཅྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད། ང་ནྱི་
གསར་པ་གཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་གྲྭ་པ་གྲྭ་རང་ཞྱིག་ལ་རྩྱིས་ཁ་ཕར་འག་ོཚུར་ཡོང་གྱི་ལྱིད་ཁགོ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་ཡོང་དུས། ང་
རང་སེམས་འཚབ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོཞྱིམ་པ་ོམར་གྱི་བཀའ་དྱིན། ཁ་བ་རྱི་པའྱི་མ་ེཏོག་གངས་ལས་འཕོས་པའྱི་ལྷ་
སྐལ། འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་དད་དཔོན། ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་མངའ་བདག ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་ང་རང་ཚ་ོད་ལྟ་དཔལ་འབོར་སོགས་ཆོས་སྱིད་གང་གྱི་ཐད་ལའང་ཞུམ་
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མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པའྱི་སོབས་པ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཁུར་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ར་ེབ་བཟང་ས་དང་ག་སྱིག་སྡུག་ས་ལ་གྱིས་ཞེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། 
ད་ལྟ་ཁོང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལས་འགྱིག་བསྡད་ཕོད་ཀང་མ་འོངས་པར་ནམ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོར་དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་སྱིད་
པ་མ་རདེ། གལ་སྱིད་འཕད་སངོ་ན་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་འཛནི་སོང་གྱི་འགོ་ནས་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བོན་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་མ་རྩ་དམྱིགས་བསལ་ས་བརྟན་ཞྱིག་དང་
ཡོང་འབབ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བར་གསར་གཏདོ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཐབས་ལམ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ད་ལྟ་གསར་པ་ཕབེས་པ་རདེ། མ་འོངས་པའྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོསྣང་
དག་ཡདོ་ས་མ་རདེ། དཀའ་ངལ་འཕད་ས་མ་རདེ་བསམ་པ་ད་ེའད་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཨ་ཁ་དཔ་ེགསགས་ས་རེད། ལ་ོའགའ་ཤས་
ཤྱིག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་འགྱིག་ས་རདེ་ད་ེནམ་ཞྱིག་ལ་ཤ་ཟད་རུས་ལ་ཐུག རྐང་ཟད་སྤུས་ལ་ཐུག ས་ོཟད་རྐན་ལ་ཐུག་ནས་ཨར་
བརྟན་ས་མ་རེད་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་ཡང་ན་སོབས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག སོབས་པ་དང་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་
སྙྱིང་སྟབོས་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ། ང་རྒྱལ་ཡོང་གྱི་འདུག་མ་གསུངས་རོགས། ཕགས་རོགས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ང་རྒྱལ་
ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་དུས། ང་རང་ཚ་ོཆསོ་སྱིད་ཟུང་འབལེ་གྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ང་རྒྱལ་འདྱི་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རྒྱལ་གྱི་གོང་བུ་ལ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཆུ་མྱི་ཆགས་ཟེར་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། སོང་ཙང་སབོས་པ་དང་ད་ེལྟ་བུའྱི་གདངེ་ཚདོ་ཡདོ་དམ། བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས། 
 
 
 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འདྱི་བ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ལས་མེད། ད་ེཡང་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་
དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་མཁན་བོད་པ་ཇ་ེམང་དུ་འགོའ་ིཡོད་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡང་ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་དཔ་ཁལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེགནང་འདོད་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ེ
གནང་ཁག་པ་ོཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཟརེ་ན་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡུལ་འད་མྱིན་ལ་ཁྱབ་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། ལུང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐོར་ཡོད་པ་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་ནྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་ཁུངས་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞྱིག་སོ་སོའ་ིས་གནས་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་ལ་གནས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་འདུག སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་དངུལ་ཁང་ལ་འགོ་མྱི་དགོས་པར་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
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Rail དང་གནམ་གྲུ་ Ticket ཚང་མ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་བཏགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོདཔ་ཁལ་གནང་རྒྱུ་དེའང་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་
ནས་ལམ་ཁ་ཞྱིག་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཕག་མཛདོ་ཚང་པདྨ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཕག་མཛདོ་ཚང་པདྨ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། ད་ལྟ་ངའྱི་ལྡབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ད་ེཡང་
བཟའ་ཟླ་བདོ་རྱིགས་མྱིན་པའྱི་དང་བངས་དཔ་ཁལ་སྐརོ་ལ་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་བཀའ་གནང་སོང། ད་ལྟ་སྐབས་ ༡༤ དང ༡༥ སྐབས་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་ཐུབ་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཟརེ་དུས་ལ་ོབཅུ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསྐབས་ ༡༦ ལ་ངའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་
གོས་ཆོད་བཞག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཁོང་ཚ་ོཁ་ཤས་དཔ་ཁལ་ལ་ོ ༣༤ གནང་བའྱི་དངུལ་ད་ེདག་ཚུར་སོག་གནང་གྱི་ཡོད་
དམ། ཡང་ཁངོ་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་དབེ་སོན་པ་ོད་ེའགྱུར་བ་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན་དེབ་སོན་པ་ོད་ེགཅྱིག་པ་ཡྱིན་མྱིན་གང་ཤེས། Tibet Fund བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ད་ེལ་ཁོང་ཚོའྱི་དེབ་སོན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དེབ་སོན་པ་ོད་ེཕྱི་རྒྱལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དང། Membership ཐོག་ལ་དེབ་སོན་པོ་ཞྱིག་བཟ་ོགནང་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེདང་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཨ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་བོད་
རྱིགས་མྱིན་པའྱི་བཟའ་ཟླ་རྣམས་རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་མ་རདེ། བོད་པའྱི་མྱི་ཁངོས་ནང་ལ་བཟའ་ཟླ་དང་ཕྲུ་གུ་ད་ེནང་ཚུད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེབེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ེལ་དགོངས་འཆར་གང་འད་ཡོད་དམ། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་ལན་འདབེས་གནང་རགོས། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་རྒྱུ་དང། 
མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པའྱི་གདངེ་ཚོད་དང་སྙྱིང་སྟོབས་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་རེད། ང་ཚའོྱི་ལས་འཆར་ད་ེ
དག་ཚང་མ་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་ཡག་པ་ོབས་ན། བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་
ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་དང། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་
ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སང་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་
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བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་ཕོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐོན་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོབསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་
མ་ཐོན་པ་བས་པ་ལ་རགོས་ཚོགས་ས་ོསོའ་ིདམྱིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ། ང་རང་
ཚའོྱི་དངུལ་བེད་སོད་བེད་སྐབས་བཅའ་ཁྱིམས་གཙ་ོབོར་བས་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྱིམས་ད་ེཚང་མ་དང་མ་
འགལ་བར་ཐབས་མཁས་བརྒྱུད་ནས་ལས་ཀ་བས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ས་ཆད་རྱིང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་
རེད་བསམ་པའྱི་གདེང་ཚོད་དང་སྙྱིང་སྟོབས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པ་བེད་པ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཙམ་མ་
རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་བེད་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེཞྱིག་རེད། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་ན་སར་རང་དབང་
འཐབ་རྩོད་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་པ་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དངུལ་ཞལ་འདེབས་མང་པ་ོབརྒྱབ་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་
དུས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཚངོ་པ་སྐད་གགས་ཆནེ་པ་ོམང་པོས་ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེསའྱི་དུས་ལ་ང་
ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེདང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དངསོ་གནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་སོབ་ཡནོ་ལ་རགོས་
པ་བེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་སྱི་ཡོངས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབས་ཡག་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་
ཐོན་ཚོང་ལས་ལས་གཞྱི་འདྱི་ད་ེའདའྱི་ཚོང་པ་རྣམས་མ་འོངས་པར་ཚོང་པ་ཆེན་པ་ོཆགས་ནས། དེས་ང་ཚ་ོལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་
རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ཀྱི་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་
ཤུགས་ཀྱིས་ཚང་མ་ལ་ཕན་གྱི་རེད། བོད་མྱི་ཚང་མ་རང་ཁ་རང་གས་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འགན་འཁུར་
ཉུང་བ་འག་ོཡྱི་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབས་ཡག་པ་ོཆགས་དགོས་པ་དང། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ད་ེདག་ཚད་དང་
ལྡན་པ་བས་ན་ཏན་ཏན་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱིཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་
མེད་པ་དེ། ངས་གདེང་ཚོད་མཐོན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ས་རེད། ད་ེཆགས་པ་བེད་པ་ལ་ཚང་མས་ཧ་རུབ་བེད་དགོས་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དཔལ་འབོར་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་
པའོ་ིདམྱིགས་ཡུལ་འཛནི་ནས། བོད་མྱི་ལ་བུ་ལོན་གང་འད་གཡར་དགོས་པ་དང་། ནང་སྱིད། ཤེས་རྱིག དཔལ་འབོར་རྣམས་ཀྱི་
བུ་ལོན་རྣམས་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་བསྡུས་ནས་དེས་བརྒྱུད་ནས་གཡར་རྒྱུ། ཚད་དང་ལྡན་པ། སྱིག་འཛུགས་ལྡན་པ་དང། ང་ཚོའྱི་
དངུལ་ད་ེང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་བསྐོར་ར་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་དང། བོད་མྱིའྱི་དངུལ་ད་ེབོད་མྱི་རང་ལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱུ། བསར་ཞྱིབ་གཅྱིག་གྱི་
སྙན་ཐ་ོལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབས་ད།ེ གནས་སྟངས་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཕགོས་ཀྱི་སྡུག་པ་མ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་དཀའ་ངལ་ད་ེཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོ་ིདམྱིགས་ཡུལ་བཞག་པ་ལ་
བརྟནེ་དསེ་བོད་པའྱི་དངུལ་ད་ེནང་ཁུལ་བསྐོར་བ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལམ་ལྷོང་ཡོང་མྱིན་
ནྱི་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་
ཐམ་པ་གམོ་པ་མདུན་སསོ་བདེ་རྒྱུ་ལ་འག་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད། 

ད་ེནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ད་ེབོད་མྱི་ཚང་
མས་འབུལ་འདོད་ཡོད་པ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་གནས་སྟངས་དང་རྒྱུ་རེན་
ཞྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ཚང་མ་བེལ་བ་ཚ་པ་ོབས། ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཚང་མ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
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རདེ། ཤེས་པ་བཞྱིན་ད་ལ་ོའག་ོབཞྱིན་པའྱི་སནོ་རྩྱིས་ནང་ལ་ང་ཚོས་ Canada Toronto དང་ཨ་རྱི་ལ་ཡདོ་པའྱི་ Portland 
ནང་དུ་ད་ལྟ་ཚོད་ལྟ་ལ་དཔ་ཁལ་ཚང་མ་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བསྡུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་པ་ོཚོད་ལྟ་རང་རེད། ཡྱིན་
ཡང་ཡག་པ་ོཡོང་མ་ཡོང་ལབ་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེཡང་བལྟ་ན་ལས་ས་པ་ོཡོད་པ་དང་དངུལ་ད་ེཚུར་ལ་ཡོང་དུས་གང་འད་གཏོང་
དགསོ་པ་རདེ། གང་འད་ཡོང་གྱི་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་དགོས་པ་རདེ། ད་ེདག་ཚང་མ་ང་ཚསོ་བསམས་པ་
ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གནས་སྐབས་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་བང་སྱིག་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚོད་ལྟ་ལམ་ལྷངོས་བྱུང་ན་མ་འངོས་པར་
ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཙ་ོབོ་བོད་མྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དང་དུས་ཚོད་
བཏོན་མ་བཏོན་ཞྱིག་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་རེན་
སར་རྒྱུ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་རེད། ད་ལྟའྱི་ཚོད་ལྟ་ཚད་ལྡན་ཡག་པ་ོབྱུང་ན། ཏན་ཏན་རྱིམ་པས་དཀའ་སེལ་
ཡངོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག 

ད་དུང་སར་ཡང་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་མཉམ་དུ་གཉེན་སྱིག་བས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་མྱིའྱི་སྐོར་ད་ེགསུངས་པ་རེད། འདྱི་ད་ེ
རྱིང་ང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་དངས་པ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་འཁོད་འདུག་བསམ་ནས་ལམ་སང་
བཟོ་ཆོག་ཆོག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཚང་མ་
དགོངས་པ་མ་བཞེས་ན་ད་ེརྱིང་ལམ་སང་ངས་འདྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གཙ་ོབོ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེགོས་ཚོགས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྐུ་དབང་རདེ། ད་ེདགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་ན་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལམ་སང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཅེ་ན། བོད་མྱི་ཚང་མ་རྒྱལ་ཁབ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ལ་ཁ་འཐོར་ནས་སྡདོ་ཡོད་
དུས། རྒྱལ་ཁབ་ས་ོས་ོལ་ཁྱིམས་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་བདེ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་མང་པ་ོཡོད་
པ་རདེ། ད་ེཚང་མར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རདེ། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་འདྱི་ཨ་རྱི་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་ན་ཡུབ་རབོ་ལ་གནོད་སྱིད་ཀྱི་རདེ། 
ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རོབ་ལ་ཕན་ན་གཞན་ལ་གནོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་ཚང་མ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས་ད་ེགཅྱིག་པུར་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་དུ་འཁྲུངས་ས་བསོན་མཁན་གྱི་གང་ཟག་
ད་ེདག་གྱིས་ད་ེས་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ཕུལ་བ་དང་། བར་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་ཆད་པ་ད་ེདག་གྱི་སྙྱིང་སྟོབས་དང་སེམས་
ཤུགས། ལྷག་བསམ་ཡོད་པར་ང་ཚོས་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ད་ེ
ས་ཁོང་ཚོའྱི་དཔ་དངུལ་གནང་བ་ད་ེདག་ཕྱིར་སོག་ཡོང་མྱིན་ཐད་ལ་རེད། འདྱི་ཕྱིར་སོག་ཡོང་གྱི་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ཡོངས་རོགས་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ནང་ལ་སྤྲོད་བསྡད་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྤྲོད་ཁུངས་མེད་པ་ལ་ང་ཚོས་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སྤྲོད་ན་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཁོང་ཚོས་ད་དུང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཞལ་
འདེབས་ཀྱི་ལག་དེབ་སོན་པ་ོའདྱི་ངས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་གང་
བྱུང་བ་དེ་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩའྱི་ནང་ལ་བླུགས་ནས་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚང་མ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁག་དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་འགོའ་ིཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་འགན་ཡོད་པ་
ཚང་མས་འགན་འཁུར་བཞེས་ཏ་ེལག་དེབ་སོན་པའོ་ིལན་འདབེས་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་གནང་ན། ཏན་ཏན་དངུལ་ད་ེམ་དངུལ་ཐེབས་
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རྩའྱི་ནང་བླུགས་རྒྱུ་དང། ད་ེབླུགས་པ་བཞྱིན་དེའྱི་སེད་ཀའྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བཏང་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་
དམྱིགས་ཚད་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཕྱི་མྱི་ང་ཚ་ོདང་
གཉནེ་སྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་ད་ེལས་ལྷག་པ་ང་ལ་ད་དུང་བཀའ་བརྩད་ག་ཚདོ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལན་ད་ེལས་ལྷག་པ་ཕུལ་རྒྱུ་མེད། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདོད་བྱུང། 
ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གསུངས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་སྐད་འགག་འདུག ཡྱིན་ནའང་གསུངས་
ཅྱིག་མ་བོན་པ་ཡྱིན་ན་གསུངས་བོན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་
ལེན་གྱི་ཡོད། 
 དཔལ་འབོར་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལས་འགུལ་གང་བརྩམས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་
འབོར་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་འདུག དཔལ་འབོར་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་སོབས་པའྱི་ངང་ལས་
འགུལ་འད་མྱིན་སེལ་རྒྱུ་དང། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་བོ་བདེ་པོའ་ིངང་བསྡད་ཆོག་པ་ཞྱིག ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལག་པ་
བརང་ནས་བསྡད་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག་ལྟསོ་ས་ལྟོས་འཇགོ་ཐགོ་ནས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
 ད་ེདང་ལས་བསྡོམས་ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་ཟུར་མཆོག ཕྱི་མ་དགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡ་ོརོབ་དང་ཨ་རྱི་
ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟ་ེབོད་མྱི་ཚ་ོདང་ཐུག་འཕད་གནང་། ད་ེབཞྱིན་ང་ོསྤྲོད་ཞུས་ནས་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་
གསར་བཟ་ོབེད་ཐུབ་པ། བོར་བརླག་ཕྱིན་པ་རྣམས་བསར་བཟ་ོཐུབ་པ། ད་ེབཞྱིན་ནོར་བཅོས་བདེ་ཐུབ་པ། གང་ལྟར་ས་ཡ་མང་
པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག སར་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནའང། སོན་མ་ནང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་མེད་མཁན། ཡོད་ཀང་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་
སྤྲད་ཐུབ་པ། ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་ཧ་ལས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་དངུལ་སྤྲོད་དགོས་དུས། ལམ་སེང་མ་སྤྲད་པ་བས་མཁན་མང་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལག་དབེ་ལང་ཁུ་ཡདོ་པ་ཙམ་གྱི་
ཧ་ལས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོབོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ས་ོསོའ་ིལས་འགན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ལས་ཀ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་ཡོད་པའྱི་ངོ་བོ་ངང་སྤྲོད་དགོས་པ། དེ་བཞྱིན་ལས་ཀ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་སྤྲོད་
དགསོ་པ་རདེ། ད་ེང་ཚའོྱི་ཁལ་ཙམ་ཞྱིག་མ་རེད། སྱིར་དང་བངས་དཔ་ཁལ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་འགན་
འཁྱེར་ཏ་ེགནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚང་མས་
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གནང་ཐུབ་པར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་པ་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤུགས་བསོན་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། ས་
གནས་ས་ཐོག་གྱི་དོན་གཅོད་ཚ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་དང་ཤུགས་བརྒྱབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོ
དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་སོ་སོའ་ིརྐང་པའྱི་སྒང་ལ་ལངས་ཐུབ་པ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་
གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ནས་ལག་པ་གཟདེ་ནས་མར་གནང་བ་དསེ་ད་བར་ང་ཚ་ོབོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་བ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོརང་ཁ་རང་གས་ོགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོའདུག་
བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེདང་སནོ་རསེ་གནང་བ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འངོས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་བསོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་གཏན་འཇགས་
མ་དངུལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་ལ་གསལོ་ཇའྱི་བར་སེང་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞྱིག ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ས་བརན་སྡེ་ཚན་གྱིས་འོད་སྡེར་དེ་ཡར་བླུགས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་བསྒུགས་
དགོས་པ་ཆགས་སོང། ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས་ནས། 
ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང། སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུར། བོད་རྱིགས་ལག་དེབ་ལང་གུ་ཡོད་པ་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། མ་བསྐུལ་དང་
བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྟར་དཔ་དངུལ་ད་ེམ་ཆད་པ་འབུལ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། ལག་དེབ་ལང་ཁུ་མེད་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་
ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དགོངས་པ་གུ་ཡངས་པ་ོ
དང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་ཏེ། མེད་པ་ད་ེཚོར་གང་མང་མང་དང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་རག་ཐབས་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

ད་ེནས་འབོད་སྐུལ་གཞན་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ལག་དབེ་སནོ་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་པ་རདེ། ད་ེ
ཕྱི་རྒྱལ་བ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གོགས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཚང་མས་དེར་ད་ོསྣང་གནང་སྟེ། གང་ལྟར་ད་ལྟ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོད་ེ
ཙམ་མྱི་འདུག་སྙམ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ལག་དེབ་ལང་གུ་བསྡུ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེ
བཞྱིན་ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གོགས་པ་ོཚང་མར་ལག་དེབ་སོན་པོའ་ིཐོག་ནས་གང་མང་མང་གྱི་ཞལ་འདེབས་འབུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
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གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མང་དངུལ་དེ། 
ཡར་འཕར་རྒྱུའྱི་དགསོ་པ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེརང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་དྱི་བ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དང་པོ་འབོད་སྐུལ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་ན། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལའང་ཡོད་
བཟ་ོའདུག ཁ་ཐོར་ལ་གནས་བསྡད་པའྱི་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་
གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་མཐའ་མཚམས་ཁག་ལ། སནོ་མ་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སོགས་ལ་
འབེལ་བ་གང་ཡང་མ་བས་པར། སོ་སོའ་ིཡུལ་མྱི་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བས་ཏེ་འཚོ་བ་སེལ་བསྡད་པ་དང་དེའྱི་རེས་ནས་ཚུར་
བོད་པའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཡོང་དུས་དང་བངས་ཀྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེརྱིགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེདག་ལ་ལག་དེབ་མ་རག་པའྱི་རེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེགོང་དུ་ཕག་སེལ་མང་པོས་གསུངས་སོང། གཞོན་པ་ལ་
ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཡོན་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་རྒན་པ་ད་ེཚོར་རྒས་གས་ོཁང་ལ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་མ་རག་པ། ད་ེ
བཞྱིན་ཉམ་ཐག་གྱི་སྐོར་སོགས། གང་ལྟར་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག  ད་ེའད་ཡྱིན་
ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་སྟེ། ཁ་ཐོར་ལ་གནས་བསྡད་པ་ད་ེཚོར། བོད་པ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་ད་ེའད་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ས་གནས་ཁ་ོརང་ཚོས་ར་འཕོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེཚོར་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
སབས་འཇུག་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་དེར། བལ་ཡུལ་གྱི་ཕགོས་དརེ་སནོ་མ་སྐབས་ཤྱིག་ལ་རང་དབང་ལག་དེབ་ཀྱི་སསེ་
ཚེས་རེད། དེ་བཞྱིན་མྱིང་སོགས་འཁྲུག་བསྡད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་སྤྲད་དེ། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་བཟོ་
བཅོས་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་འཁྱེར་ཤོག་ཅེས་བརོད་ནས་བཟ་ོབཅོས་ཤྱིག་བརྒྱབ་འདུག དེས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སེལ་འདུག་སྟེ། དེའྱི་ནང་ནས་ཁག་ཅྱིག་བསར་བཅོས་མ་བས་ཏེ་མར་སོག་བཞག་པ་ད་ེའདའང་འདུག ད་ེགང་འད་ཆགས་
འདུག་ཞུས་ན། ཕལ་ཆརེ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གྱི་རདེ། སནོ་མ་སྐབས་ ཤྱིག་ལ་ལག་དབེ་ཐགོ་ལ་སསེ་ལ་ོསསེ་ཚེས་དང་ཟླ་བ་སོགས་
མ་འགྱིག་མ་ད་ེཚ་ོརེས་སུ་ས་ོསོའ་ིལག་པས་བྱིས་བཞག་པ་ལྟ་བུ། མྱིང་ཡྱིན་ནའང་མག་ོམ་གཏགོས་མཇུག་མེད་པ་ས་ོསོས་བྱིས་
བཞག་པ་ལྟ་བུ། གང་ལྟར་དེའྱི་སྒང་ལ་སོ་སོས་ལག་པ་འཆང་བའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་བསར་བཅོས་མ་གནང་བར་མར་སོག་བཞག་
འདུག དེའྱི་གས་ལ་མུ་མཐུད་དེ་དཀའ་ངལ་དེ་འཕད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡང་གོང་དུ་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སོན་མའྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་གས་སུ་ཚུད་བསྡད་མཁན་ཁ་ོན་ཡྱིན་ཙང་ད་ེདག་ལ་
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ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས། ད་ེང་རང་ས་གནས་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་མཐོང་བསྡད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེནས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་པ་ོདེར། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ནང་དུ་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཡོད་པའྱི་ལག་དེབ་ཅྱིག་
བཟ་ོརྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་གས་ད་ེལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དུ་བཞུགས་བསྡད་པ་ད་ེཚརོ་
ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བས་ཏ་ེབཟོས་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱིས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར། དེའྱི་
ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཤུགས་ཆེན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དེ། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སེལ་
ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ལྡན་པ་དའེྱི་འདོད་པ་ཁངེས་ལ་མ་ཁངེས་ཟེར་ནའང་འད། ཡང་ན་ལ་ོ
རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ལག་དེབ་དེའང་ད་ལྟ་བཟ་ོམ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེའད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་དེར། ད་ལྟའྱི་ཆར་མང་པ་ོམ་རེད་ད།ེ སྱི་ཚོགས་ར་ེཟུང་ལ་ལག་དེབ་གཉྱིས་ཐནོ་བསྡད་པའྱི་རྱིགས་
ད་ེའགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རྱིགས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དརེ་
ཐག་གཅདོ་བདེ་སྟངས་ཏ།ེ ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་དབང་ལག་དབེ་གཉྱིས་སབེས་
བསྡད་པ་ཡྱིན་ཙང་ར་འཕོད་པ་ད་ེཚོར་ཐག་གཅོད་བེད་ཕོགས་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡང་རང་དབང་ལག་དེབ་གཉྱིས་དེའྱི་ནང་
དུའང་ཏགོ་ཙམ་འད་བ་དང་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ོབདག་ཁ་ོརང་གྱི་འདདོ་པ་ནང་བཞྱིན་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་
ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གང་ཞྱིག་གཙ་ོབ་ོའཛིན་ས་ཆགས་སམ། ད་ེའད་མང་པ་ོམྱི་འདུག་སྟ་ེར་ེཟུང་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ད་ེ
གང་འད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཀྱི་སྐརོ་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་དང། 
 ད་ེནས་དྱི་བ་གསུམ་པ་དེར། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ལག་དེབ་སོན་པོའ་ིསྐོར་དེར་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚརོ་དཔལ་འབརོ་དང་ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་ད་ེཚང་མས་མཁྱནེ་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆོག་དའེྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རདེ་སྣམ། ད་ེ
འད་ཡྱིན་ཙང་ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དྱི་བ་ད་ེག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལག་དེབ་སོན་པོའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེལ་རེས་སུ་ཡར་རྒྱས་དང་
ཚགས་ཚུད་ཡོང་བའྱི་སད་དུ་གནང་ཕགོས་ཐད་ལ་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་
ར་ེབ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མཐའ་མ་དརེ། བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་པ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ང་རང་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་
ན། ཕ་ོམཆོག་མ་ོདམན་གྱི་ལྟ་བ་ཡོད་མཁན་ད་ེའད་མྱིན་ལ་མ་ོམཆོག་ཕ་ོདམན་གྱི་ལྟ་བ་ཡོད་མཁན་ད་ེའདའང་མྱིན། དངོས་གནས་
ཕ་ོམ་ོའད་མཉམ་ཡང་དགོས་པ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེཆོས་དང་འཇྱིག་རྟེན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་རྩྱིས་འག་ོནང་ལ་ཞུས་ནའང་
ཧམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བུད་མེད་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་བསྡད་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་སེ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དེའྱི་འདོད་པ་
ཁངེས་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ལྟ་བུ་གང་ལ་གང་འཚམ་སྟནོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག་སྙམ་པའྱི་འཚོར་བ་ཞྱིག་ང་རང་ལ་བྱུང། ད་ལྟ་ལྷག་
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པར་དུ་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་བུད་མེད་ད་ེཚའོྱི་ནུས་པ་གོང་འཕལེ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་ཡུལ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ནུས་པ་འད་
མཉམ་ཆགས་ཡོད་པར་ངོས་འཛནི་བེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏ་ེང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་ད་ེའད་མཉམ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
ན། ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དགག་བ་དང་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྟག་ཞྱི་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ་ོཞེས་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའད་རྩ་བ་ནས་མ་གཞག་རོགས། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ནུས་པ་ད་ེཏག་ཏག་ཡོད་པའྱི་སྒང་ལ་
བུད་མདེ་ནུས་པ་གངོ་འཕལེ་ཡངོ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སྱིགས་ཡངོ་དུས། གཞན་དག་ཅྱིག་གྱིས་ལྟ་སྣང་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་བུད་
མེད་ད་ེཚོར་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཐོང་སྣང་ལ་རེས་ཟྱིན་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་དང་ནུས་པ་ད་ེསར་དགོས་པའྱི་ལྟ་ཕོགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་གྱི་
འདུག  ད་ེའད་སོང་ཙང་ནུས་པ་ད་ེཏག་ཏག་འད་མཉམ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོདགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་ད་ེའད་
བས་པ་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་ལ་དང་པ་ོརྩ་བ་ནས་མྱི་འདུག  ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་མདེ་པ་བཟསོ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདསེ་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ནང་ནས། སྱིར་བཏང་དགོངས་ཚུལ་ལྟ་
བུ་གསུངས་སོང། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་ཟུར་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་ཕབེས་པ་དང་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོབྱུང་བ། མང་ཚོགས་ལ་
ཐུགས་ཕན་གསོས་པ། དེ་བརྒྱུད་ནས་གོང་དུ་དྱི་བ་ཞྱིག་ལ་ལན་སྤྲད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་དེ་དུས། ཨ་རྱི་ཁུལ་ལ་ལག་དེབ་ 
༡༥༠༠ བཟོས་པའྱི་ནང་ནས་གསར་བཟ་ོ ༡༠༠༠ དང་ནོར་བཅོས་ ༥༠༠ བཅས་ཁྱོན་ ༡༥༠༠ ཆགས་བསྡད་ཅེས། སྱི་ཡོངས་
ནས་ད་ེདུས་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ནས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་སར་ཡང་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་ཞུ་ས་རེས་འབོར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཨ་རྱི་དོན་
གཅོད་ལ་བཀདོ་མངགས་ཞུས་ཏ།ེ ད་ེའདའྱི་ལས་འཆར་ང་ཚསོ་བང་སྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་རདེ། ད་ེབཞྱིན་
ལག་དེབ་སོན་པ་ོད་ེཡང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་གསུངས་སོང། བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོ
བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། རྩྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་
བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་ལག་དེབ་ལང་གུའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་
དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་པ་རེད། དགོངས་པ་གང་ཆེ་ཆེ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་སྟེ། ག་ཚོད་
དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་དང་མྱི་བཞེས་ད་ེཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་ནས་འགོ་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་
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ཚང་མས་ལས་འགན་གཙ་ོབོར་བཟུང་གྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་
དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་བས་
སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའྱི་མཐའ་མ་དེར་དཔ་ཁལ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་
མང་ཚོགས་ཚང་མས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཆེད་མངགས་འདྱིར་བྱིས་བཞག་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་ཚང་མས་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཁག་གཉྱིས་གསུངས་པ་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གྱི་
ས་ཆ་ཁ་ཐོར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མ་ཐོབ་པའྱི་དཀའ་ངལ། ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་ད་ེས་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་
སེལ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དང་ད་ེབཞྱིན་དཀའ་ངལ་ལྷག་བསྡད་པའྱི་སྐོར་དེར། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་འདུན་པ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དབང་གྱིས་གནས་
སྟངས་དེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དཔེར་ན་ས་གནས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་ལ་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཆེད་མངགས་བཏང་ནས་དརེ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་
གསུངས་པའྱི་ས་གནས་ད་ེཚོ་གང་དག་ཡྱིན་མྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསལ་པ་ོགསུང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་
ནན་པ་ོབས་ཏ།ེ ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་དུའང་ས་གནས་དཀའ་ངལ་ཅན་ད་ེདག་ལ་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་
ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་བའྱི་ཐབས་ལམ་བཙལ་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་སྐོར་དརེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཏན་ཏན་མང་ཚགོས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསསོ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་ལ་
ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་མྱིང་དང་སསེ་ཚེས། ཕ་ཡུལ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། དེས་ཕན་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐགོས་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་དུང་ལྷག་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་གསུང་ན། ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ལྷག་ཡདོ་དང་མེད་ད་ེད་ོབདག་ས་ོསོས་ནརོ་བཅསོ་ཞུས་
མ་ཞུས་རདེ། ནརོ་བཅོས་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོབ་རྒྱུར་ང་ཚསོ་འགའ་ཤས་ལ་ནོར་བཅོས་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཕུལ་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོས་འགེངས་ཤོག་འགེངས་དུས་ནོར་བཅོས་འགེང་གྱི་ཡྱིན། ཡང་ན་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་
འགེང་གྱི་ཡྱིན་པ་དརེ་རག་ལས་པ་རདེ། ད་བར་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུས་ཏ་ེག་ཚདོ་ལྷག་ཡོད་པ་ད་ེགོང་དུ་ལས་བསྡམོས་ནང་དུ་
གསལ་བའྱི་གངས་ཀ་ད་ེརང་རེད། སོན་མ་ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། རྩྱིས་ལ་ོའདྱི་ནང་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ག་ཚོད་བཟོས་
ཡོད་པ་ཆ་ཚང་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་བས། 
 ད་ེནས་ལག་དེབ་ཉྱིས་ཟློས་ཡོད་པ་དང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མ་ཐག་ལམ་འཕལ་ང་ཚོས་ལག་དེབ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཡར་ལེན་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ལག་དེབ་གཉྱིས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེརེད། དོན་དངོས་ཐོག་ད་ོབདག་དེས་ལག་དེབ་བཟ་ོདགོས་དོན་དེ། ད་ོ
བདག་དེའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ད་ེཉར་བ་ལས་ད་ེམྱིན་ཡར་སོག་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་
དན་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་ལག་དེབ་ཉྱིས་ཟློས་ཡོད་པ་ཤེས་མ་ཐག་ང་ཚོས་ལམ་སང་འབེལ་ཡོད་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་
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ནའང་འད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་འད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ལམ་ཡྱིག་འབེལ་བ་བས་ཏ་ེལག་དེབ་བསྡུ་རྒྱུར་གསལ་
པ་ོབཟ་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལག་དབེ་བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚསོ་བསྡུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལག་དབེ་སོན་པའོ་ིཐགོ་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་པ་རདེ། ལག་དབེ་སོན་པ་ོད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་
བརྩྱི་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དད་པ་ཞུ་
མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་དང། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་རྩ་དནོ་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན། ད་ེའདའྱི་གས་ནས་ང་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་
སེད་རག་རྒྱུར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདའྱི་དམྱིགས་པ་ད་ེབསམས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ད་ེསྐབས་ཤྱིག་གྱིས་དང་པ་ོཕུལ་དུས་ཡག་ཐག་ཆདོ་ཕུལ། ད་ེནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན། ང་ཚརོ་ལ་ོརྟག་པར་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེབ་
རདེ། མྱི་འབོར་ལས་གལ་ཆ་ེབ་དུས་རྟག་ཏུ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེརདེ་ད།ེ ད་ེའད་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་སྟབས་བད་ེདང་མྱི་བད་ེསྣ་ཚགོས་ཡོང་
གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་ནང་དུ་ལག་དེབ་སོན་པོའ་ིའདུ་འགོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བརྒྱུད་ནས་ང་ཚསོ་ད་རྒྱ་ཟུར་དུ་བཟ་ོརྒྱུ་དང། ད་ེབཞྱིན་ཆེད་ལས་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལས་གཞྱི་བཀོད་མངགས་བས་ཏ་ེདེའྱི་
ཐགོ་ནས་ད་ེའད་བའྱི་ལག་དེབ་སོན་པ་ོདེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་
རྩ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གང་འད་བས་ཏེ་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ད་ེབསྡུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྒང་ལ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བང་སྱིགས་ཏ་ེདངུལ་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ། དཔེར་ན་ཨ་རྱི་ཁུལ་ལ་དོན་གཅོད་གང་དུ་
མངགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་གང་དུ་མངགས་དགོས་པ། ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་འོང་ཁུལ་སོགས། ད་ེའདའྱི་འཆར་གཞྱི་
བསྱིགས་ཏ་ེང་ཚོས་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་ལ་བརྟན་པ་ོབཟོས་ཏ་ེད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བང་སྱིགས་ནས་ལས་འཆར་
ཆ་ཚང་བསྱིགས་ཏེ་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་སེབས་ཡོད། ད་ེས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཚོད་བལྟ་བས་ཏེ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན། རྱིམ་
པས་རྱིགས་འགེ་བཏང་སྟེ་འག་ོརྒྱུ་གོང་དུ་ཨ་རྱི་ནང་ Potland དང་ Canada ནང་ Toronto ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་
འགྱུར་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་བང་སྱིགས་ནས་འག་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལ་རེད། ད་ེདགོས་པའྱི་དབང་གྱི་རྟག་ཞྱི་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་བཞག་
པ་གཅྱིག་པ་ོཞྱིག་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཐགོ་ལ་སྱིད་བྱུས་
གཏན་འབེབས་བས་པ་དོན་ཚན་བརྒྱད་ད་ེད་ལྟའང་སྱིད་བྱུས་རང་འཇགས་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དརེ་སོན་ནས་ག་ར་ེཡོད་
པ་རེད། དོན་ཚན་བརྒྱད་ནང་དུ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེརང་འཇགས་ཡྱིན་དུས། དེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་བུད་མེད་ལ་
ཁྱད་པར་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ་ལ་ཁྱད་པར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་
གྱིས་གཟྱིགས་ཏ་ེབུད་མེད་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚན་པ་བཙུགས་པ་རེད་མ་གཏགོས་ད་ེནུབ་ཕགོས་ཀྱི་ལྟ་བ་རདེ་དང་ངསེ་
པར་དུ་དེའྱི་རེས་སུ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་ད་ེམཐ་ོརུ་གཏོང་རྒྱུ་
དང་ནུས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཙམ་མྱིན་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལྷང་ཙམ་སྙན་སེང་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ད་ེས་བུད་མེད་ཀྱི་ལས་བེད་ཚང་མ་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དང། ད་ེནས་སྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བོན་བུད་མེད་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དང་སྙན་ཐ་ོ
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ཡར་འབོར་བ། ད་ེནས་སར་ཡང་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་
རྒྱལ་ནང་བཞྱིན་འགན་རྩདོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ང་རང་ཚའོྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་དང་འཚམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བུད་མདེ་ལ་
ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕལ་ཆེར་ད་ེའད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། དང་པ་ོད་ེབོད་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་མང་པ་ོཞྱིག་
གསར་དུ་བཟ་ོཐུབ་པ་དང། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཅར་ནས། བཟོས་ཐུབ་
པ་ད་ེའད་བྱུང་སོང། ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོའདུག ས་གནས་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་གསུངས་
སོང། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག དརེ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་གོང་དུ་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འདྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཟ་ོམ་ཐུབ་
པ་དང་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེབཞྱིན་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང། ལས་ཀ་བས་ནས་དཔལ་འབོར་བསྡུ་
རུབ་བེད་ཐུབ་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གནས་སྡོད་བས་ཏེ་རྒྱ་གར་ལུང་པ་ནས་ཕ་མ་
ཚོས་ཕར་དངུལ་བསྐུར་དགོས་ཤྱིང། ཚུར་དགུང་གསེང་ཡོང་ས་མེད་པ་ད་ེའད་དངོས་སུ་མཐོང་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདའྱི་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་སྟབས། འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔ་ཁལ་
ལག་དེབ་ད་ེབཟ་ོཐུབ་པའྱི་དགོངས་བཞེས་གཅྱིག་གནང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེནས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ནོར་
བཅོས་ཡྱིན་ནའང་འད་བཟ་ོབཅོས་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ཁེལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཁ་ཤས་མྱི་རེར་ལ་མྱིང་རྱིང་ཐུང་གཉྱིས་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ ཤྱིག་གྱིས་ལག་དེབ་དང་
འགེངས་ཤོག་བསྐོངས་སྐབས། སོན་མ་བསྐོང་སྟངས་ད་ེའད་བསྐངས་འདུག རེས་ལ་གཅྱིག་བས་དུས་ད་ེལབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ད་ེརྫུན་མ་ཡྱིན་པ་འད་ཟེར་བ་དང་མྱི་ཚང་མའྱི་འགེངས་ཤོག་བསྐོང་སྐབས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་སྐོང་མཁན་རང་རང་ཆགས་ཀྱི་མེད། 
ད་ེའདའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང། ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཡོང་ཤེས་པ་ཡོང་སྱིད་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་དུས། དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་པ་ནྱི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག གང་ལྟར་བསྡུ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པར་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཅྱི་ཞྱིག་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེགཞུང་གྱིས་ངསོ་ནས་དགོངས་བཞསེ་གནང་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བོད་པ་སྱི་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ ཤེས་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ད་ེཚརོ་ངསེ་
པར་དུ་དགོངས་པ་ཆ་ེབཞེས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བསམ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་དང་། སྱི་
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ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་ངས་གལ་ཆེན་ངང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་མྱི་ཤེས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་པ་འད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་
དཔལ་འབོར་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ཡོང་བཏང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འག་ོདགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་འབལེ་བ་མ་ཆགས་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་གྱི་མ་རདེ་དན་གྱི་འདུག 
 ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་སོ་ནམ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ལ་
རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ། དྲུག་ཅུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཏན་ཏན་མྱི་འབོར་འདྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག འདྱི་ས་ོ
ནམ་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བ་ཡོད་མཁན་ཞྱིང་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དུ་རྒྱུན་དུ་ནས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལམ་སྟོན་དང་རོགས་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་
གནམ་གྱི་ས་བརྡུང་ནས། དངསོ་གནས་དང་གནས་འབྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་དཔེར་ན་སྟོན་ཉེས་ཆེན་པ་ོཤོར་བ་ཡྱིན་ན། 
ཕར་སོང་སོ་སོར་མེད་པའྱི་བུ་ལོན་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་བེད་པར་བུ་ལོན་མང་པ་ོལེན་དགོས་པ་རེད། འདྱི་བུ་ལོན་ཚང་མ་ལེན་
ནས་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་བས་སྐབས་ཏན་ཏན་ལག་པར་བསྡུས་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འབྱུང་སྐབས་ད་ེའདའྱི་ཆེད་དུ་གུན་
གསབ་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དང། གཞུང་གྱི་སནོ་རྩྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཅན་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་འཁུར་ཐུབ་པ་
གནང་དགོས་འདུག མྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་རདེ་དན་གྱི་ཡོད། 
མྱི་མང་ད་ེཚརོ་ཕན་ཐགོས་རགོས་རམ་བདེ་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚའོྱི་ཆསོ་དང་ཤེས་རྱིག་དཔལ་འབརོ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འབལེ་བ་ཡདོ་པའྱི་
གནས་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་
འཚར་ལོངས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཤེས་ཡནོ་དང་འཕདོ་བསྟེན་ཆ་ཚང་གཞུང་གྱིས་ངསོ་ནས་ལྟ་སངོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
ཀང་། གཙ་ོབ་ོད་ེམྱི་ཚང་སྒེར་ལ་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆ་ེཆགས་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་མྱི་ཚང་ད་ེས་ོནམ་འདེབས་ལས་བེད་ཅྱིང། 
དཀའ་ལས་འཕད་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་ཕུང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས་དེའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་ལྟ་རྟོགས་བེད་རྒྱུ་དང་། གང་ཅྱིའྱི་
ཐགོ་འཐུས་ཤོར་འག་ོབ་ནྱི་གསལ་པ་ོརདེ། སྟནོ་ཉསེ་གུན་གསབ་ཀྱི་སནོ་རྩྱིས་ལ་ཆ་མཚནོ་ན་ལ་ོལྟར་སྟོན་ཉསེ་མྱི་འབྱུང་ཡང་ཡངོ་
བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བེད་སདོ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་དགོངས་པ་བཀའ་གནང་ངེས་རདེ་དན་གྱི་འདུག མངའ་སྡ་ེ
ས་ོསོའ་ིཁྱིམས་ལུགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སྟོན་ཉསེ་ཀྱི་ས་བདག་དང་འདྱི་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཡདོ་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
མངའ་སྡེའྱི་ནང་ལ་སྟནོ་ཐགོ་ཅྱི་ཞྱིག་འདབེས་ཀྱི་ཡོད་པ། ས་ཁུལ་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་མྱི་མང་བས་སྟནོ་འབས་གང་དང་གང་བཏབ་མྱིན། 
འདེབས་ལུགས་གཅྱིག་ལ་མེལ་ཇྷལ་མང་བ་འདེབས་མཁན་ཆགས་ཡོད་པ་དང་ཨ་ཤོམ་འདེབས་མཁན་ཉུང་བ་ཆགས་ཡོད་ན། 
མལེ་ཇྷལ་གྱིས་སྟོན་ཉསེ་ལ་ས་བདག་བདེ་ཀྱི་རདེ་ད་ེཨ་ཤོམ་ད་ེས་བདག་བདེ་ཀྱི་མ་རདེ། སྟོན་ཉེས་ཀྱི་ས་བདག་རང་པར་བཤད་
པ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་མཁྱེན་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག རྒྱུ་
མཚན་འདྱི་དག་ལ་བརྟེན་མངའ་སྡེ་བརྒྱུད་ནས་སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་དང་ད་ེའད་ཐབོ་རྒྱུའྱི་ཐད་ས་གནས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འགན་ཡོད་
མཁན་ཚོས་བེད་དགོས་པ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེའད་མ་རག་པ་དང་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་རེས་སུ་ཞལ་འདེབས་སོང་ནས་སྟོན་ཉེས་ཀྱི་གུན་གསབ་སྤྲོད་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་པར། 
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གཞུང་གྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ད་ེའད་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཅན་གྱི་སོན་རྩྱིས་གཅྱིག་མ་འོངས་པར་གཏན་འབེབས་འཁུར་ཐུབ་པ་
གནང་རགོས། ཞྱིང་པ་ཉམ་ཐག་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་བད་ེསྡུག་གྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཁར། འདྱི་གལ་ཆའེྱི་ངང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ལས་གཞྱི་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ལས་བསྡོམས་ཚང་མའྱི་ནང་འདུག སྱིར་
བཏང་གཞུང་གྱི་ལས་བསྡོམས་འདྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་བར་སེལ་བཞྱིན་པ་ད་ེཚོར་བསྟོད་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ད་ེ
འདའྱི་རྱིགས་ད་ེསེལ་དགོས་ན་ཚང་མ་གཞུང་རང་གྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་དང་བངས་གཅྱིག་
བརྒྱུད་ནས་སྟངས་འཛིན་འདྱི་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི་ཐོག་གཅྱིག་བེད་ནུས་ན་གནད་ལ་སྨྱིན་པ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་རེད་
དན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་གཞན་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས། འགོ་གོན་མང་པ་ོཞྱིག་གཏང་སྟེ་དོན་ལ་ཕན་མ་ཐོགས་པའྱི་
གནས་དནོ་ཆགས་ཚ་ེའཕ་ོབརླག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དཔེར་ན་ཁ་སང་བོད་མྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་དོན་ཟེར་བའྱི་ནང་ལ་འཆར་གཞྱི་དངོས་
གནས་དང་གནས་དཔལ་འབརོ་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་རདེ། དརེ་ངའྱི་ངསོ་ནས་བསགས་བརོད་དང་གུས་ཞབས་ཡདོ། ཡྱིན་
ནའང་འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོཡར་ཐོན་གྱི་མྱི་ཡྱིན་མྱིན་དང་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་ད་ེཚོར་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། དེར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་པ་འད་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཁྱད་མཚར་འད། གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཁྱད་པར་གང་
ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་སྟབས་གཅྱིག་འགྱུར་མ་འད་བ་བཙོང་
མཁན་ད་ེའད་བདེ་སྐབས། (དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང།) ལགས་ས།ོ 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེའད་བའྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ཞུགས་འདུག་ཟརེ་སྐབས་ད་ེཡར་ཐནོ་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་
མྱི་འག་ོདན་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ས་གནས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོད་ེའད་བར་འག་ོདགོས་པ་རེད། འག་ོ
མཁན་སུ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། དརེ་ལམ་གོན་དང་ད་ེདག་བཏང་གྱི་རེད། འག་ོམཁན་མེད་ན་ངེས་པར་དུ་མྱི་གཉྱིས་ཙམ་འག་ོདགོས་པ་
རདེ་ཟེར་ནས་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ས་གནས་ཁ་ཤས་ནང་ད་ེའད་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ད་ེའད་མྱི་ཡོང་བ་ལ་ད་ེ
འད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་མྱི་གཅྱིག་ལ་རོགས་རམ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེས་དངོས་སུ་སྟོན་རྒྱུ་དང་གྲུབ་འབས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་
ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་བཞསེ་མཁན་དང་། མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་གནང་བ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ངོས་ནས་དོགས་འདྱི་
གཉྱིས་དང་འབོད་སྐུལ་གཉྱིས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ ༡་༩ དའེྱི་
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ནང་ལ་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟ་ོའགེམས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞེས་བྱིས་འདུག སྱིར་བཏང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་
དུས་མ་འོངས་པར་བཙན་བོལ་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་གཅསེ་འཛིན་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་ཅསེ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེཕན་
ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 

གཉྱིས་པ་ད་ེའབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྡེ་ཚན་ད་ེརྒྱལ་ཡོངས་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་འདུག སྱིར་
བཏང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སུད་ཚོང་སྱིད་སྡུག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་ལ་དེའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ད་ེནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་སྡོད་མཁན་ཞྱིག རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ས་ད་ེཕྱི་འབེལ་དང་འབེལ་བ་བས་ཏེ་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་འབོར་ནས་
ལས་ཁང་གསུམ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་དུས། གཙ་ོབོ་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ད་ེདཔལ་འབོར་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། 
འདྱིར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང་པའྱི་ལྷན་
ཚགོས་ལ་རགོས་སོར་འབུམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ་ Ludhinia ཚོགས་ཆེན་ལ་
ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བད་ེསྡུག་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། བད་ེསྡུག་གང་རདེ་ཅ་ེན། རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁང་
ནས་བདོ་མྱི་སུད་ཚངོ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བད་ེསྡུག་ད་ེཞུས་ནས་ལ་ོརསེ་མ་ལ་མཇལ་རྒྱུའྱི་
ག་ོསྐབས་བྱུང་བ་རེད། ཡང་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་གྱི་རེས་ལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་པ་ོཆགས་བསྡད་འདུག ད་ལྟ་ཆ་བཞག་ན། ད་ེམུ་
མཐུད་ནས་ལོ་རྟག་པར་ཞུ་མ་དགོས་པར་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་ས་རེད། དེའྱི་
རྒྱབ་ལངོས་ད་ེཅུང་ཟད་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། 

སྱིར་བཏང་ད་ེལ་ོགཅྱིག་གནང་ནས་ལ་ོལྔར་ཕན་ཐོགས་པ་ལ་ཕན་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་དང་ང་
ལ་མཚོན་པའྱི་ས་གནས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཤྱིག་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་ལ་གནང་བའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ལོ་ལྔ་ལ་བེད་སོད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་ད་ེལ་ལག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྟར་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
བརྒྱུད་ནས་ཞུ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དབུས་ནས་ས་གནས་སྱི་ཁྱབ་བནོ་ཆེན་ལ་བཏང་། ས་གནས་སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆནེ་གྱིས་རངོ་དཔོན་
ལ་བཏང་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ཚོང་པ་ཚོར་དེས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ལོ་ཤས་སོན་ལ་
བྱུང་སོང་། ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་རསེ་ལ་འཇའ་ཡལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག 

ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེའབལེ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་གང་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བརྩྱིས་ཏ་ེས་གནས་ཀྱི་ཚངོ་པ་ཁག་ལ་འབུམ་
གཅྱིག་གནང་བར་ཕན་ཐོགས་པོ་རེད་དེ། རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ས་གནས་དེའྱི་ཚོང་པ་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ི
དགུན་ཚོང་རྱིང་ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དབུས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱིན་
དུས། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་སྡྱིངས་ཆ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་མ་ཞུས་ན་མ་
རག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིསྒང་ནས་
ཞུ་དུས་འཕལ་དུ་ལོ་རེས་མ་རག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ལོ་གཉྱིས་ལ་མཚམས་ཆད་པ། ད་ེསོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཙམ་ལ་རག་པ་
དང་། དེའྱི་རེས་ ༢༠༠༩ ཙམ་ལ་རག་དུས་ལ་ོགསུམ་གསུམ་གྱི་བར་མཚམས་ཆད་འདུག ད་ེགལ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་ནས་མ་འོངས་



91 
 

པར་ད་ེའད་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད། ད་ེཡང་གནང་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་བདུན་པའྱི་སྐབས་སུ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོད་ས་རདེ། 

གཉྱིས་པ་དེ་འདྱི་འད་རེད་འདུག སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཀའ་
ཕབེས་སོང་། ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་སྐོར་ལ་ས་ོས་ོས་གནས་སྐབས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་སུའག་ོབའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ས་ོས་ོསོན་མ་
རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་དུ་ལས་ཀ་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ད་ེཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཡ་མ་ལ་ཕན་འཆམ་པ་ལ་གནདོ། 
འཆམ་པ་ལ་ཕན་ནས་ཡ་མ་ལ་གནོད་ཅེས་པ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་དཔེར་བཞག་སོང་། ཡ་མ་ད་ེཡ་མའྱི་
ས་ལ་བཞག འཆམ་པ་ད་ེའཆམ་པའྱི་ས་ལ་བཞག་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཚོས་དོ་
བདག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་རང་འཇགས་བཀོད། ལོ་རྒྱུས་མང་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྙྱིང་བསྡུས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་
ཆནེ་པ་ོཡོད་ས་རེད། ཆ་སྙམོས་ལ་ཆ་བཞག་ནས་ཚང་མ་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཡདོ་མཁན་ཡྱིན་ན་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་བཀདོ་པ་ཡྱིན་
ན། མྱི་མང་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དེའྱི་སྒང་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་ད་ེདཔེ་མྱི་
སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། བཀའ་དྱིན་ཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཐགོ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ། དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་རང་ལོ་སོན་པའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མར་དཔ་ཁལ་ལག་
དེབ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེའྱི་འགན་ཡོད་པ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཚང་མས་གསལ་པ་ོམཁྱེན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། མྱིང་ས་ཕྱི་ཕེད་ཀ་བྱིས་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེ
འདའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཚང་མར་ད་བར་འགྱུར་བ་རྱིམ་པས་ཕྱིན་ནས། ད་ལྟ་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བར་དུ་སེབས་པ་དེ་ཡང་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོབྱུང་སྟེ། མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཉུང་བ་འཕད་པའྱི་དོན་དུ་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཡོད་པའྱི་
རེན་གྱིས་ཕ་མའྱི་མྱིང་ནོར་བཅོས་བ་མྱི་དགོས་པ་དང་། བཟའ་ཟླའྱི་མྱིང་བཟ་ོབཅོས་བ་མྱི་དགོས་པ། ད་ེབཞྱིན་འཚ་ོཐབས་ནོར་
བཅསོ་བ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་ཕན་མང་པ་ོགསོས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་
པས་ད་དུང་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེའདུག ད་ེརྱིང་ལམ་སང་ངས་ཁས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ འབལེ་ཡོད་གངོ་རྱིམ་ལ་བཀའ་བསྡུར་
ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏ་ེག་ར་ེབ་རྒྱུ་ཡོད་པར་བལྟས་ནས། གང་ལྟར་མཐའ་ན་བོད་མྱི་གཅྱིག་ལས་མེད་ནའང་ལག་དེབ་ལང་གུ་མ་ལྷག་
པར་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་རེད་དེ། ད་ོབདག་བོད་མྱི་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་ཡར་སྙན་སེང་ཞུས་ཏ་ེ
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ཡོང་དགསོ་པ་ད་ེད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིལས་འགན་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་བསམ་གཞྱིགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཁག་བཅུ་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་སྐོར་ད་ེགསུངས་པ་རེད། དེ་
བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་སྟནོ་ཉསེ་ཕགོ་པའྱི་སྐབས་སུ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྩྱིས་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་སྟོན་ཉསེ་གུན་གསབ་
ཅེས་པའྱི་རྩྱིས་འགོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྩྱིས་འགོ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་གང་དུ་བྱུང་དང་མྱི་བྱུང་ཐོག་ལ་སོན་
རྩྱིས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་དརེ་གུན་གསབ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དཔལ་འབརོ་ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤསེ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་སོན་རྩྱིས་མེད་པ་མ་རེད། སོང་རྩྱིས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་དེ་མང་ཉུང་དང་ཕོན་ཆེ་ཆུང་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་ད།ེ སནོ་རྩྱིས་ཡདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེནང་སྱིད་ཀྱི་སནོ་རྩྱིས་ནང་དུ་ཐནོ་ཡངོ་གྱི་རདེ། 
 ད་ེནས་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་བོགས་མ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ལ་རདེ། བགོས་གཏོང་ད་ེད་ལྟ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཚན་པ་སོ་སོས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕར་
གཞན་ལ་བོགས་མ་གཏངོ་རྒྱུ་འདྱི་ལམ་སང་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་ད་ེད་ལྟ་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེགཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་
བ་ཆགས་དུས་གོང་རྱིམ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏ་ེམ་འངོས་པར་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་
ཚང་མ་བཞུགས་ཡོད་དུས་ཚང་མས་གསན་བསྡད་པ་རེད། ད་ེལམ་སང་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད། ལས་དོན་ག་
ར་ེཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་ཚགས་ཚུད་པོ། ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མའྱི་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། བཀའ་
ཤག་ནས་ད་ེརང་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་ཀང་ད་ེག་རང་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐགོ་
ལ་ང་ཚོ་རྩོད་མེད་རེད། ཏན་ཏན་རེད། ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དེར་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་དུས། དེ་རྱིང་
འདྱིར་མ་གསུང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཡག་ཏུ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མདེ་པ་སོང་ཙང་། དའེྱི་ཐད་ལ་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རདེ། ལས་གཞྱི་གང་
འད་ཡྱིན་ནའང་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། དམྱིགས་
ཡུལ་རྒྱ་ཆེན་པོ། དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ། ད་ལྟ་ཡོང་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་རེད་དམ་བརོད་ན་རྩ་བ་
ནས་མ་རེད། ད་ེདག་མ་འོངས་པར་ལོ་ལྔ་དང་བཅུ། བཅོ་ལྔ་སོགས་ལ་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་ནས་
ཚགོས་འདུ་བསྐོངས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཏན་ཏན་རེད། དེའྱི་ནང་དུའང་ཚོང་པ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེའད་གཅྱིག་གཉྱིས་སེབས་པ་ད་ེརང་
ཉྱིད་ལ་འཚོར་སྣང་བྱུང། ད་ོབདག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུས་ཏ་ེ
ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ནན་པ་ོབས་ཏེ། ཚོང་པ་
ཡྱིན་པ་དང་ཚོང་པ་མྱིན་ནའང་ཚོང་ལས་ལ་དབྱིངས་ཡོད་པ་དང་། འདུན་པ་ཡོད་པ། དེ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དེ་
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འདའྱི་ཐགོ་ནས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཕུགས་བསམ་རྱིང་པའོ་ིདགོངས་པ་བཞསེ་ཏ།ེ དགངོས་འཆར་གནང་བ་
ནང་བཞྱིན་འབལེ་ཡདོ་ལ་བཀདོ་ཁྱབ་ནན་པ་ོཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་དེ། ང་ཚོས་འདྱིར་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༨ པ། ༡.༩ ཡྱི་ནང་དུ་ཡོད་
པའྱི་དེབ་ཀྱི་འགོ་བརོད་དེའྱི་ནང་གྱི་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་དང་དངོས་གནས་ཀྱི་ཁ་བང་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། འགོ་བརོད་ནང་དུ་
བསྡུས་པ་བྱིས་དགོས་དོན་ད་ེའགོ་བརོད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་བྱིས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
དམ་འཛནི་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སུད་ཚངོ་སྐབས་སུ་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཕགོས་ད་ེརདེ། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱི་ལ་ལྟ་
རྟོགས་བ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལ་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སྡོད་ཀྱི་དགུན་ཁའྱི་ཚོང་ལས་སྐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་
རེད་ཟེར་བ་ད་ེསྱིད་བྱུས་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབཀོད་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་
ཡོད་པ་མ་ཟད་བོད་ཡྱིག་ནང་དུའང་བསྒྱུར་ཏ་ེཡོངས་ཁྱབ་ལ་འགེམ་སལེ་ཡོད་དུས་དེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐབས་ར་ེགང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉ་ེཆར་རང་ང་ཚ་ོབཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང། ས་གནས་
འགའ་ཤས་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། དཔེར་ན་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱབ་གཉེར་
ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་གཅྱིག་ཡྱིན་དང་ང་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཁོམ་ས་གཉྱིས་
གསུམ་ཆགས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ག་རེ་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། 
དབུས་ལ་ཡངོ་ན་དུས་ཚདོ་འགརོ་གྱི་རདེ། ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཡདོ་ན། འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་དསེ་གནང་པ་ཡྱིན་
ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ད་ེའདའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། ས་གནས་ཚང་མར་མ་རེད་ད་ེདཀའ་ངལ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆར་ཕྱིན་པ་
རེད། ད་ེཡོང་དགོས་དོན་གང་རེད་ཞུས་ན། ཡར་བཅར་མྱི་དགོས་པ་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ད་དུང་དེའྱི་ཐོག་ལ། སྱིར་བཏང་རྒྱབ་
གཉརེ་གནང་རྒྱུ་དང་གུན་གསབ་གནང་རྒྱུ་ཚང་མ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཟེར་ན་འབལེ་བ་ཡདོ་པ་ལྟ་བུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ེནས་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་རྒྱས་པའྱི་སྐོར་ད་ེགསུངས་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་སྡུས་བཟ་ོདགོས་དོན་ད་ེདཀའ་ངལ་
གཅྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ད་ེསེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་བཙལ་ཏ།ེ ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་པཱ་ལགས་ཀྱི་མཚན་དང་ཨ་མ་ལགས་
ཀྱི་མཚན། བཟའ་ཟླའྱི་མཚན། འཚ་ོཐབས་ད་ེདག་ཚང་མ་ནརོ་བཅོས་བ་མྱི་དགསོ་པར་སྙྱིང་བསྡུས་དརེ་ས་ོསོའ་ིམྱིང་དང་སེས་ལ་ོ
སེས་ཚེས། ཕ་ཡུལ་བཅས་བྱིས་ཏེ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གོང་དུ་ལས་བསྡོམས་ནང་
དུའང་ཕེབས་བསྡད་འདུག ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ད་ེས་ལ་ོརྒྱུས་རྒྱས་པ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་སྙྱིང་བསྡུས་མ་གཏགོས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལག་དེབ་ལང་གུ་
ཁག་གཉྱིས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ེརྱིང་ལམ་སང་རྒྱས་པ་དགོས་མཁན་ལ་རྒྱས་པ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་དང་བསྡུས་པ་
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དགོས་མཁན་ལ་བསྡུས་པ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ། ད་ེས་ང་ཚོས་བསྡུས་པ་
ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅྱིག་བཅད་པ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་དབ་ེབ་ཞྱིག་འབེད་ད་ེབ་དགོས་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་མེད་པ་རང་ཡོད་རྒྱུ་མ་
རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེའད་བས་པར་ད་ེདག་ཆ་ཚང་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུས། ད་ེནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་
འག་ོརྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ལམ་སང་ངས་ད་ེརྱིང་ཁས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་ཏན་ཏན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་ཡྱིན་ས་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་བཅད་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་དང་། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་
ཚང་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། མུ་མཐུད་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། ཀ ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༡༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རདེ། སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དངསོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ལ་གུས་ཕག་
སོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེརྱིང་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་གཙོས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་སར་ཡང་ཞལ་མཇལ་བྱུང་པ་དང། 
མང་དག་ཅྱིག་གསར་དུ་ཞལ་མཇལ་བྱུང་པ་ཚང་མར་གུས་འདུད་དང་། འཚམས་འདྱི་ཞུ་བ་དང་སགས། ངས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་
འགོད་འབུལ་འདྱི་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ། 

ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་
བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་འགདོ་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐྱ་ེའག་ོསྱི་དང་བདོ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་བད་ེརྩར་
དགངོས་བཞསེ་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་རསེ། རང་རེའྱི་བདོ་ཀྱི་མ་འངོས་པའྱི་སོན་རྩར་གྱུར་བའྱི་བདོ་ཕུྲག་རྣམས་ཤེས་ཡོན་ས བོ་སངོ་
བ་རྱུ ་སྱི་ས རེ་གཉྱིས་ཀར་འཕྲལ་ཡུན་ས ་ོགང་ས་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ 
ཉྱིན་བཞུགས་ས ར་ད་ྷརམ་ས་ལར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས། ལོ་རབས་བདནུ་ཅྱུ་ནས་བཟུང་བཙན་བལོ་ནང་
མྱི ་རབས་གཉྱིས་པ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང༌། ས བོ་ཡོན་དང༌། ས བོ་འཇུག ས བོ་དབེ་སོགས་ཀྱི་ལས་དནོ་མང་དག་ཅྱིག་རྱིམ་
གྱིས་ཐནོ་པར་བརནེ། འཛྱིན་སྐྱངོ་ས ་ེཚན་དང༌། ས བོ་ཡོན་དང་ས བོ་འཇུག་ས ་ེཚན། རྩྱིས་ས ་ེཚན། རྩམོ་སྱིག་ས ་ེཚན་བཅས་རྣམས་
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རྱིམ་པས་གསར་གཏདོ་གནང༌། དངེ་སབྐས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ས ་ེཚན་བཞྱི ་དང་ཚན་པ་བཅྱུ་ཡོད། དའེྱི་ཁོངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་འབུ་དནོ་བཞྱིན། བཙན་
བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་སམོ་གཞྱི་དང་འཛྱིན་སྐྱངོ་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབབེས་དང་འབལེ། ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་
གསར་བསྐ་ོདང་ལས་ཁུངས་དང་ལས་གཞྱི་ག་སྱིག་འག་ོའཛུགས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ པ་ནས་བཟུང༌གནས་སབྐས་རྱིང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ས ་ེཚན་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབརོ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ནས་
བཟུང་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་རང་སྐྱངོ་ས ་ེཚན་གྱི་ང་ོབརོ་འགྱུར་ཐབས་ཀྱི་གམོ་པ་མདནུ་ས སོ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། 
 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོནྱི། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་རེ་བཞྱིན། 
བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་རྱུ ན་འཛྱི ན་དང། བདོ་ཀྱི་བདནེ་དནོ་འཐབ་རྩོད་ས ད་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་དནོ་འགོ་བཙན་བལོ་གྱི་མྱི ་རབས་གསར་པ་རྣམས་ལ་སལོ་རྱུན་དང་དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ཚད་
ལ ན་སརོ་སདོ་དང། གཞྱི་རྱིམ་ས བོ་ཐནོ་པ་རྣམས་ལ་ལས་རྱིགས་དང་མཐ་ོརྱིམ་ས བོ་སངོ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སྐྱརོ། བཙན་
བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁདོ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ཡར་རས་བཅས་ཀྱི་ལས་ས ་ོབསུབས་པ་བརྱུད་བདོ་མྱིས་འཇྱིག་རནེ་སྱི་དང། 
བ་ེབག་རང་གྱི༌སྱི་ཚོགས་ལ་འཁྱི་བའྱི་ལས་འགན་ལེགས་འགུབ་བ༌རྱུ ་ད་ེཡྱིན། 
 ད་ལའྟྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རང་སྐྱངོ་ས བོ་གྲྭའྱི་ས ་ེཚན་ལ་ྔཡོད་པའྱི་ནང་ཁྱནོ་བས མོས་ས བོ་གྲྭ་ 
༦༧ དང་། དགེ་ལས་ ༢༠༧༢ ས བོ་ཕུྲག་ ༡༩༥༢༦ བཅས་ཡོད། ས རེ་ས བོ་ཁག་བཞྱིའྱི་དགེ་ས བོ་གངས་གོང་གསལ་ནང་ཚྱུད་
མེད། གཞན་ཡང་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་བྷུན་ཏར་དག་ེའསོ་ས བོ་ཁག་ནང་དག་ེལས་ ༢༤ དང་ས བོ་ཕུྲག་ ༥༨ བཅས་ཡོད། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་དནོ་ཇྱི་བས་དང་གུབ་
འབས་ཇྱི་ཐནོ་གྱི་ལས་བས མོས་ས ྱིང་བས སུ་འགདོ་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
1] ¾Å-hôm-WÛ-ŸÝÅ-hP-Iâz-ºƒÅ-WÛ-fômü 

1.1ü Ez-DôPÅ-ÇÀôz-DG-hP-ü ¾ô-ºDô¼-»ÛG-MãGÅ-Iâz-ºƒÅü 

;ü ÇÀôz-yâG-hP-hGï-¾Å-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅü 

 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Ez-DôPÅ-M-z¾-GZÛÅ-mP-Gbm-ZÛm-ÇÀôz-IÔ-Vï-ºƒÛP-VßP-GÅÞ¤-zÇkô¤Å-IPÅ- 67 »ôh-

qºÛ-mP-¾ô-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-ÇÀôz-yâG-wô-¤ô-IPÅ- 19,526 hP-ü hGï-Lm-¾Å-‚ïh-zÇkô¤Å-IPÅ- 2072 »ôhü 

Dü º²Ûm-¼Û¤- 10 hP- 12 qºÛ-M¾-»ôPÅ-»ÛG-MãGÅ-Iâz-ºƒÅü 

1ü M¾-»ôPÅ-º²Ûm-¼Û¤- 12 qºÛ-»ÛG-MãGÅ-Iâz-ºƒÅü  

¾ô-ºhÛ¼-M-G¼-mP-º²Ûm-¼Û¤- 12 Tm-HÛ-ÇÀôz-DG 17 GÛ-ÇÀôz-yâG 1347 mÅ-»ÛG-MãGÅ-mP-hPôÅ-ÅÞ-ŸÝGÅ-q-mÅ-

»ÛG-MãGÅ-ºyôh-q-ÇÀôz-yâG- 1217 ‚ãP-zºÛ-uÛ-»ôPÅ-MãGÅ-ºyôh-zM-V- 90-34 »Ûmü 

2ü  M¾-»ôPÅ-º²Ûm-¼Û¤- 10 qºÛ-»ÛG-MãGÅ-Iâz-ºƒÅü 
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¾ô-ºhÛ¼-M-G¼-mP-º²Ûm-¼Û¤- 10 Tm-HÛ-ÇÀôz-IÔ-DG 28 GÛ-ÇÀôz-yâG 1597 mÅ-»ÛG-MãGÅ-mP-hPôÅ-ÅÞ-ŸÝGÅ-q-mÅ-

»ÛG-MãGÅ-ºyôh-q-ÇÀôz-yâG 1407 ‚ãP-zºÛ-uÛ-»ôPÅ-MãGÅ-ºyôh-zM-V- 88-10 »Ûmü 
1.2ü ÁïÅ-»ôm-¾Å-hôm-DG 

;] ÇÀôz-hïz-¯ô¤-OÛG-hP-hq¼-ºIï¤Åü 

1ü xÛ-¾ô- 2015 ¹- 6 ±ïÅ- 10 mÅ- 12 z¼-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-Å-¼×-¤fô-ÇÀôz-bà-GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-IÔºÛ-mP-VôÅ-zÇÀz-

GŸÛºÛ-zB¼-ŸÛz-±ôGÅ-VßP-mÅ-º²Ûm-¼Û¤-iâG-q-mÅ-zTß-GZÛÅ-z¼-HÛ-mP-VôÅ-hP-¼ÛGÅ-¾¤-ÇÀôz-hïz-¾-¤fº-

¤ºÛ-ŸÝ-hG-‚Å-bïü hïz-G¸ÞGÅ-ÅÞ-q¼-Cæm-HÛÅ-Gbm-ZÛm-ÇÀôz-IÔ-»ôPÅ-¾-¼Ûm-¤ïh-ºIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅ-»ôhü 

2ü xÛ-¾ô- 2015 ¹- 4 hP- 5 mP-‚ÛÅ-qºÛ->ÀôG-¯¾-»¼-MÅ-¾Å-GŸÛºÛ-ºôG-‚ÛÅ-OæP-hïz-¿S-hzÞ-Tm-hP-hzÞ-¤ïh-

GZÛÅ-fôG-q¼-Cæm-HÛÅ-º²Ûm-DP-hqï-¤²ôh-¾Å-ºV¼-ºôG-ÇÀôz-DG-»ôPÅ-¾-¼Ûm-¤ïh-ºIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅü  

3ü xÛ-¾ô- 2015 ¾ôºÛ-GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-¤ºÛ-wÞ¾-‚ãP-¯ô¤-»ÛG-hP-»ÛG-G¸ÞGÅ-xôGÅ-zOÛGÅ-ŸÝÅ-qºÛ-«åG-GÅ¼-ºhôm-

fïPÅ- 19 q-IPÅ- 1500 q¼-Cæm-HÛÅ-ÇÀôz-IÔ-DG-»ôPÅ-¾-¼Ûm-¤ïh-ºIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅü  

4ü xÛ-¾ô- 2015 mP-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-ÍP-¯ÛÅ-ÇÀôz-hïz-ˆÛ-GŸôGÅ-ºhïGÅ-Mã-V-(h‚ÛzÅ-Ç+ô¼-HÛ-HP-¢¼)zŸÛ-

¯ô¤-OÛG-q-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤fº-¤ºÛ-ŸÝ-hG-¸Ûmü ¼ÛP-¤Ûm-ÇÀôz-IÔ-DG-¾-¼Ûm-¤ïh-ºIï¤Å-Çtï¾-‚-ºV¼-»ôhü 

5ü ‚ÛÅ-qºÛ->ÀôG-¯¾-»¼-MÅ-¾Å-GŸÛº Û-ºôG-‚ÛÅ-OæP-hïz- 24 wz-Nå¼-hP-ü ŸÝ-hG ¤fº-¤ºÛ-Gbm-ºzïzÅ-

zTÅ-ˆÛ-Vïh-h-z¼-±ôGÅ-ºhÝ-fïPÅ-GÅÞ¤-zÇ+ôP-±ôGÅ-ŸÝÅ-»ôhü 

6ü xÛ-¾ô- 2015 mP-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-‚ãÅ-ˆÛ-hGôPÅ-hôm-hP-¤fÞm-qºÛ-GŸÛ-¼Û¤-GôP-¤ºÛ-zÇÀz-GŸÛ-¯-º²Ûm-Gbm-

ºzïzÅ-ˆÛÅ-ŸÝ-OÛG-GÛ-¾Å-hôm-»ôPÅ-ÅÞ-Iâz-bï-z;º-ÁG-¾-¤fº-¤ºÛ-Gbm-ºzïzÅ-Vïh-wÞ¾-»ôhü  

7ü xÛ-¾ô- 2016 ¹- 2 mP-ÁïÅ-»ôm-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-¯ô¤-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºFÛh-VÅ-ÁôG-‚P-Vï-VßP-IPÅ- 

1756 Tm-ÁôG-ÇK¤- 500 f¤-q-q¼-zCæm-¸Ûm-mÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅ-hP-ŸÝ-¤ÞÅ-»Ûmü 

8ü xÛ-¾ô- 2016 ¹- 3 mP-¼ÛGÅ-GTÛG-@P-º²Ûm-q-Í-ºDô¼-z¸ôh-qºÛ-hïz-[zôh-ˆÛ-Æô¾-Mãm-ÁïÅ-»ôm-¼ÛG-qºÛ-

hrh-ŸÛz-] TïÅ-q-z¸ô-OÛG-GÛÅ-q¼-zCæm-ŸÝÅü 

2ü zôh-»ÛG-ÇÀôz-hïz-GÅ¼-q-MãÅ-Çeôm-¸z-¢ôP-ü 

;] xÛ-¹ 10 mP-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-zôh-hGï-IPÅ- 20 hP-ü xÛ-¹- 11 mP-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-

GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-zôh-hGï-IPÅ- 11ü xÛ-¾ô- 2016 ¹- 2 mP-ZÛm-GÅÞ¤-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-zôh-hGï-IPÅ- 20 

zTÅ-¾-º²Ûm-¼Û¤-hP-qô-mÅ-¿S-q-z¼-HÛ-zôh-»ÛG-ÇÀôz-hïz-GÅ¼-q-MãÅ-Çeôm-¸z-¢ôP-GmP-ü 
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D] xÛ-¾ô- 2016 ¹- 3 mP-Å-¼×-zôh-ˆÛ-¤fô-ÇÀôz-bà-ÇÀôz-GZï¼-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-hGï-Lm-ºôÅ-

¢ôP-z-n¤Å-¾-zôh-»ÛG-ÇÀôz-hïz-GÅ¼-q-Pô-vôh-hP-ºƒï¾-¹-hïºÛ-±ïÅ- 23 hP- 24 ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-ÇÀôz-IÔºÛ-Çkï-

DG-Åô-ÅôºÛ-zôh-»ÛG-MãÅ-Çeôm-q-n¤Å-ˆÛ-¿Ëm-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-zôh-»ÛG-»¼-MÅ-GbôP-xôGÅ-Ç+ô¼-Gô-zÇkÝ¼-GmP-ü 

 G] xÛ¹- 9 mP-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-‚ãÅ-hPü zÇÀz-GŸÛ-¯-º²Ûm-HÛÛ-hGôPÅ-hôm-hP-¤fÞm-qºÛ-º²Ûm-

¼Û¤-GZÛÅ-qºÛ-ÍP-¯ÛÅ-ÇÀôz-hïz-ˆÛ-Gbm-ºzïzÅ-±ôGÅ-ºhÝ-º±ôGÅü  

 P-] xÛ-¾ô- 2016 ¹- 3 mP-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-ÍP-¯ÛÅ-ÇÀôz-hïz-z½‰m-ºyÛm-zMãh-ÇÀôz-FÛh-

¤fº-¤ºÛ-ŸÝ-hG-hP-Gbm-ºzïzÅ-GmP-ü  

 T] xÛ-¾ô- 2016 ¹- 2 mP-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-‚P-Á¼-DÞ¾-zôh-ÇÀôz-DG-GÛ-¯ÛÅ-hGï-zTß-iâG-¾-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-

ÍP-¯ÛÅ-ÇÀôz-hïz-GÅ¼-q-MãÅ-Çeôm-hP-ü ÍP-¯ÛÅ-FÛh-fzÅ-hP-ü FÛh-VÅü HP-¢¼-zïh-uôh-GbôP-ÇePÅ-

ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¸z-FÛh-GmP-»ôhü  

 V] º²Ûm-¼Û¤-hP-qô-mÅ-zŸÛ-q-z¼-HÛ-ÍP-¯ÛÅ-ÇÀôz-hïz-zB¼-ŸÛz-Gbm-ºzïzÅ-ˆÛÅ-q¼-zCæm-¸Ûm-mÅ-ÇÀôz-IÔ-

DG-mP-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-»ôhü 

W] xÛ-¹- 12 mÅ-z¸ÞP-º²Ûm-¼Û¤-hP-qô-mÅ-¿S-q-z¼-ÍP-¯ÛÅ-ÇÀôz-hïz-z¼‰m-ºyÛm-z¸ô-z;ôh-¾ïGÅ-q¼-¸Ûm-bï-

¼ÛP-¤Ûm-ÇÀôz-IÔ-DG-»ôPÅ-¾-ºIï¤Å-Çtï¾-‚-ºV¼-»ôhü   

Z] xÛ-¾ô- 2015 ¾ô-ºGô-mÅ-z¸ÞP-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-º²Ûm-IÔ-hP-qô-mÅ-zTß-q-z¼-HÛ-ÍP-¯ÛÅ-ˆÛ-f-Å‰h-n¤Å-

ÍÛm-zôh-Ám-¢¼-HÛÅ-hqï¼-zXôh-hP-zTÅ-qºÛ-ÍP-¯ÛÅ-ÇÀôz-hïz-GŸôGÅ-ºhïGÅ-ˆÛ-¾G-hïz-TÛG-¯ô¤-OÛG-‚Å-

hP-‚ïh-zŸÛm-»ôhü 

b] xÛ-¹- 7 mP-ZÛm-iâG-¼ÛP-Å-¼×-zôh-ˆÛ-¤fô-ÇÀôz-bà-Åù-„Ëô-‡-Ez-DôPÅ-ÇÀôz-DG-zŸÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-±m-¼ÛG-hGï-Lm-

n¤Å-¾-GŸÛ-¼Û¤-z¼-¤ºÛ-uÛ-±ôGÅ-±m-¼ÛG-ÇÀôz-hïz-zôh-Ç+h-zMãh-¾¤-mÅ-FÛh-fzÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP-GmP-»ôhü  

f] xÛ-¹- 9 mP-ZÛm-zTô-zMh-¼ÛP-¶×¼-a-¤fô-ÇÀôz-bà-„Ëàm-b¼-hGï-ºôÅ-¾ô-¼Û¤-zŸÛ-qºÛ-ÇÀôz-yâG-±ô¼-¸z-FÛh-

GmP-»ôhü 

h] xÛ-¾ô- 2015 mP-º²Ûm-¼Û¤-¿S-qºÛ-uÛ-±ôGÅ-±m-¼ÛG-ÇÀôz-hïz-ŸÝ-OÛG-»ôPÅ-ÅÞ-¸Ûm-bï-q¼-Cæm-HÛÅ-ÇÀôz-IÔ-

DG-mP-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-»ôhü 

  m] xÛ-¹- 11 mP-ZÛm-¿SºÛ-¼ÛP-º²Ûm-¼Û¤-GÅÞ¤-qºÛ-±m-¼ÛG-ÇÀôz-hïz-¯ô¤-OÛG-Gbm-ºzïzÅ-¸Ûmü  

3ü ‚P-Í-¼ÛºÛ-G¸º-¤WâG-ÇÀôz-IÔºÛ-zôh-»ÛG-ÇÀôz-hïz-Gbm-ºzïzÅü 

;] xÛ-¹- 9 mP-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-‚P-Í-¼ÛºÛ-G¸º-¤WâG-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇSôm-ºIô-mÅ-º²Ûm-¼Û¤-GZÛÅ-q-z¼-HÛ-zôh-

»ÛG-ÇÀôz-hïz-¾-zB¼-ŸÛz-±ôGÅ-ºhÝ-±ôGÅ-bï-¤fº-¤ºÛ-Gbm-ºzïzÅ-¸Ûmü     
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D] xÛ-¹- 12 mP-ZÛm-zŸÛ-¼ÛP-º²Ûm-¼Û¤- 3 mÅ- 5 z¼-HÛ-ÇÀôz-hïz-Gbm-ºzïïzÅ-±ôGÅ-ºhÝ-±ôGÅ-bï-

¤fº-¤ºÛ-Gbm-ºzïzÅ-¸Ûmü 

G] xÛ-¾ô- 2016 ¹- 3 mP-Å-¼×-zôh-ˆÛ-¤fô-ÇÀôz-bà-º²Ûm-¼Û¤-iâG-q-mÅ-zMh-q-z¼-HÛ-ÇÀôz-hïz-Gbm-

ºzïzÅ-±ôGÅ-ºhÝ-±ôGÅ-bï-¤fº-¤ºÛ-Gbm-ºzïzÅ-‚Åü 

D]  ÁïÅ-»ôm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-hômü 

1ü ÁïÅ-»ôm-¿Ëm-±ôGÅ-fïPÅ-GÅÞ¤-qºÛ-IôÅ-Vôh-DG-¾G-zÇe¼-ºfÞÅ-±P-ŸÝÅ-q-hP-ü ÁïÅ-»ôm-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-zÇ+ô-

º²âGÅ-‚Å-qºÛ-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-‚ãÅ-dôG-ŸÛz-Ç‰‰m-fô-IPÅ-zM-q¼-Cæm-HÛÅ-Ç‰m-fô-mP-GÅ¾-¤WâG-Çoôm-ŸÝ-ÇKô-DG-

ŸÝÅü 

2ü xÛ-¹- 4 mP-ÅÞh-ÅÛ-zôh-»ÛG-ÇÀôz-IÔºÛ-¼ôGÅ-hPÞ¾-ºôG-º²Ûm-¼Û¤-GZÛÅ-q-mÅ-¿S-q-z¼-HÛ-zôh-»ÛG-ÇÀôz-hïz-z¼‰m-

ºyÛm-zMãh-ÇÀôz-FÛh-z¸ô-ºGôh-ˆÛ-¾Å-hôm-V-±P-¤WâG-BôP-ŸÝÅ-¸Ûmü 

3ü zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-Vïh-º²âGÅ-GmP-zºÛ-ÁïÅ-»ôm-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-‚ãÅ-fôG-ŸÛz-ºWâG-

‚Å-qºÛ-Ç‰m-fô-mP-GÅ¾-¾m-ºhïzÅ-ŸÝ-ÇKô-DG-ŸÝÅ-»ôhü 

4ü xÛ-¾ô- 2016 ¹- 3 mP-w-¤ºÛ-hÝÅ-Vïm-ZÛm-¤ô¼-GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-¤ºÛ-zôh-»ÛG-ÇÀôz-¢ôP-i-±ÛGÅ-

www.bodyiglobjong.com ŸïÅ-q-hzÞ-º‚ïh-GmP-»ôhü  

Gü ¸z-¢ôP-hP-ü ºôÅ-¢ôP-ü 

1ü xÛ-¹- 4 mP-ZÛm-IPÅ- 21 ¼ÛP-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-hGï-Lm-IPÅ- 45 ¾-¿kÛ-¾Û- NCERT mP-ÇÀôz-FÛh-

fzÅ-¾¤-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

2ü ‚ÛÅ-qºÛ->ÀôG-¯¾-¾Å-GŸÛºÛ-ºôG-xÛ-¹- 4 mP-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-hqï-¤²ôh-hô-h¤-q-IPÅ- 11 ¾-ZÛm- 

4 ¼ÛP-¸z-¢ôP-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

3ü xÛ-¹- 4 mP-ZÛm-IPÅ- 5 ¼ÛP-‚P-Á¼-DÞ¾-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-hGï-Lm-IPÅ- 33 ¾-‚ÛÅ-qºÛ-

>ÀôG-¯¾-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü   

4ü xÛ-¹- 5 mP-¿kÛ-¾Û- NCERT zÇeÛ-GmÅ-DP-hÝ-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-ÍP-¯ÛÅ-hGï-Lm-IPÅ- 29 ¾-ÍP-¯ÛÅ-¸z-

¢ôP-DG-GZÛÅ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

5ü xÛ-¹- 5 mP-ZÛm-GTÛG-¼ÛP-GPÅ-BÛh-GZº-FÛ-±ôGÅ-DP-hÝ-Íô-Åï-=ô¾Û-»ºÛ- John Joseph ¤VôG-mÅ-ÇÀôz-IÔ-

DG-GÛ-ºGm-º²Ûm-hP-ü ÇÀôz-uÛü ÁïÅ-»ôm-ºGm-º²Ûmü ÁïÅ-¼ÛG-ÁïÅ-»ôm-ºGm-º²Ûm-zTÅ-¾->Àh-¯- Neuro 

Educational Transformation Ç+ô¼-¸z-¢ôP-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  
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6ü xÛ-¹- 5 mP-ZÛm-IPÅ- 5 ¼ÛP-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-hGï-Lm-IPÅ- 35 ¾-jË-Å-¤ï-JËm-mô¼-zÞ-

¤Iôm-DP-hÝ-‚ÛÅ-qºÛ->ÀôG-¯¾-¸z-¢ôP-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

7ü xÛ-¹- 5 mP-ZÛm-iâG-¼ÛP-M-z¾-GZÛÅ-mP-»ôh-¤fô-ÇÀôz-ÇÀôz-¤- 96 ¾-ºGô-FÛh-mÝÅ-q-Bïh-ÆÛP-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-Gô-

OÛG-ŸÝÅ-»ôhü 

8ü xÛ-¹- 5 mP-ZÛm- 5 ¼ÛP-&GôP-Å-¤VôG-mÅ-jË-Å¼-mP-VôÅ-Pô-vôh-GmP-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-Gbm-ZÛm-ÇÀôz-IÔ-

DG- 68 ˆÛ-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-hGï-Lm-IPÅ- 215 Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-mP-VôÅ-ÇÀôz-GZï¼-VzÅ-TÛG-hGï-Lm-Eh-

¾Å-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-GmP-»ôhü  

9ü xÛ-¹- 5 mP-ZÛm-IPÅ- 5 ¼ÛP-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-hGï-Lm-IPÅ- 33 ¾-¤ï-JËm-mô¼-zÞ-¤Iôm-

DP-hÝ-‚ÛÅ-qºÛ->ÀôG-¯¾-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

10ü xÛ-¹- 6 mP-ZÛm-IPÅ- 5 ¼ÛP-¾-hÐGÅ-Å-DÞ¾-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-hGï-Lm-IPÅ- 34 ¾-‚ÛÅ-

qºÛ->ÀôG-¯¾-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü 

11ü xÛ-¹- 6 mP-ZÛm- 7 ¼ÛP-jË-ÇeïP-zôh-EÛ¤-hÝ-Gbm-ZÛm-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-¼ÛGÅ-¾¤-ºhÝ-º²ô¤Å-MÅ-q-Gô-OÛG-ŸÝÅ-

»ôhü ÇÀôz-IÔ-DG- 31 GÛ-º²Ûm-¼Û¤- 7 mÅ- 9 z¼-HÛ-ÇÀôz-yâG-hP-VôÅ-hGï-zTÅ-zÇkô¤Å-¤Û-IPÅ- 200 

¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôhü  

12ü xÛ-¹- 6 mP-ZÛm-GTÛG-¼ÛP-GPÅ-BÛh-GZº-FÛ-±ôGÅ-DP-hÝ-M-G¼-HÛ-¤fô-ÇÀôz-DG-mP-±m-¼ÛG-¢ôP-zŸÛm-qºÛ-

zôh-¼ÛGÅ-ÇÀôz-¤- 15 ¾-h‚¼-DºÛ-±m-¼ÛG-ÇÀôz-FÛh-¾Å-GŸÛ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¸z-¢ôP-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

13ü ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-hP-zôh-ˆÛ-fïzÅ-¯-GZÛÅ-¤Z¤-¼Þz-fôG-xÛ-¾ô- 2015 ¹- 6 ±ïÅ- 27 ZÛm-jË-ÅºÛ-Zï-ºDô¼-

w-¤-IPÅ- 90 ®¤-¾-‚ÛÅ-qºÛ->ÀôG-¯¾-¾Å-GŸÛ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

14ü xÛ-xÛ-¹- 6 -±ïÅ- 15 mÅ-xÛ-¹- 7 ±ïÅ- 15 z¼-¹-z-GTÛG-¼ÛP-±m-¼ÛG-ÇÀôz-±m-fôG-¤fô-ÇÀôz-fôm-¤Dm-

zôh-¼ÛGÅ-ÇÀôz-¤-IPÅ- 9 ¾-º‚ãP-ºHã¼-¼ÛGÅ-GTÛG-@P-º²Ûm-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-M-G¼-HÛ-±m-¼ÛG-zÇeÛ-GmÅ-

DP-IGÅ-Tm- (NCBS), Bangalore hP- Research (IISER), Pune GZÛÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-zÅ¾-¸Þ¼-¢ôP-

hP-Z¤Å-GÅôG-GmP-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-Cæm-»ôhü 

15ü xÛ-¾ô- 2015 ¹- 7 ±ïÅ- 8 mÅ- 2017 ¹- 2 ±ïÅ- 15 z¼-HÛ-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-hGï-Lm-ºôÅ-¢ôP-ŸÛG-

Å-¼×-zôh-ˆÛ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-GZï¼-DP-hÝ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü 

16ü xÛ-¾ô- 2015 xÛ-¹- 8 ±ïÅ- 11 mÅ- 13 ZÛm-zŸÛ-¼ÛP-jË-Áôh-zôh-EÛ¤-hÝ-Å-GmÅ-DG-GÛ-w-¤-Eôm-zÇkô¤Å- 

240 ®¤-HÛ-w-¤ºÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-hP-qô-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  
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17ü ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-hP- LPU G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-GZÛÅ-¸ÞP-ºƒï¾-fôG-xÛ-¹- 9 mP-ZÛm-zŸÛÛ-¼ÛP-ÇÀôz-

IÔ-DG-GÛ-ÇÀôz-uÛ-hP-ºGm-º²Ûm- 34 ¾-ÇÀôz-GÅôºÛ-ºGô-FÛh-ˆÛ-¸z-¢ôP-GmP-»ôhü 

18ü xÛ-¹- 10 hP-xÛ-¹ 11 mP-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-¹ôÅ-hGï- 31 ¾-ZÛm- 25 ¼ÛP-h¤ÛGÅ-zÅ¾-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-

ŸÝÅü  

19ü GŸÛ-¼Û¤-ÁïÅ-»ôm-»¼-MÅ-GbôP-xôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-GŸÛ-DôPÅ-mÅ-M-G¼-mP-GÛ-Gbm-ZÛm-ÇÀôz-IÔ-DG 54 

»Û-º²Ûm-¼Û¤-hP-qô-mÅ-GÅÞ¤-z¼-HÛ-º²Ûm-DP- 193 mP-hqï-¤²ôh-¸Þ¼-z®ßGÅ-ˆÛÅ-º²Ûm-DP-Åô-ÅôºÛ-mP-OæP-

hïz-IPÅ- 400 ¿ËG-¤Dô-vôh-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü  

20ü xÛ-¹- 11 mP-ZÛm- 5 ¼ÛP-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-hGï-Lm-IPÅ- 24 ¾-‚ÛÅ-

qºÛ->ÀôG-¯¾-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-ŸÛG-„ËïP-¾ô¼-hÝÝ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

21ü xÛ-¹- 12 ±ïÅ- 26 mÅ-xÛ-¾ô- 2016 ¹- 1 ±ïÅ- 2 z¼-ZÛm- 8 ¼ÛP-M-z¾-GZÛÅ-mP-»ôh-qºÛ-Gbm-ZÛm-

ÇÀôz-IÔ-DG- 31 GÛ-º²Ûm-¼Û¤-zTß-qºÛ-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 299 ¾-ºGô-FÛh-mÝÅ-q-Bïh-ÆÛP-GmP-xôGÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP-

fïPÅ-GÅÞ¤-q-jË-Áôh-zôh-EÛ¤-hÝ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

22ü xÛ-¾ô- 2016 ¹- 1 mP-ZÛm-zTß-zŸÛ-¼ÛP-Gbm-ZÛm-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-GŸÛ-¼Û¤-z¼-¤ºÛ-±m-¼ÛG-hGï-Lm-n¤Å-¾-¿Ëô-

xôGÅ-Åï-¼-¤Iôm-DP-hÝ-¼ÛGÅ-¾¤-zMãh-mÅ-±m-¼ÛG-FÛh-fzÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-ŸÝÅü  

23ü Æô¾-Mãm-±m-qºÛ-ºGm-º²Ûm-mÅ-xÛ-¾ô- 2016 ¹- 3 mP-¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤-hP-¼W-qÞ¼-zôh-EÛ¤-HÛ-GŸÛ-¼Û¤-

ºôG-¤ºÛ-hGï-Lm-n¤Å-hP-ü hï-zŸÛm-Çtä-¼Þ-¶-¾-hP-Çtôm-‡ü zhï-BÛh-JÀÛP-zTÅ-ˆÛ-Å-GmÅ-¤Û-¤P-hP-ÇÀôz-IÔºÛ-

hGï-Lm-n¤Å-¾-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-‚ãÅ-ˆÛ-Pô-vôh-hP-ºƒï¾-¤Û-¤P-¾-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-‚ãÅ-fôG-Gô-dôGÅ-Çtï¾-»ôhü 

24ü xÛ-¹- 12 ±ïÅ- 15 mÅ-xÛ-¾ô- 2016 ¹- 4 ±ïÅ- 15 z¼-¹-IPÅ-zŸÛ-¼ÛP-„Ëàm-b¼-hGï-ºôÅ-ÇÀôz-DP-mÅ-

ÇÀôz-¤f¼-Åôm-qºÛ-ÇÀôz-yâG 12 ¾-jË-Å-ÁïÅ-¼z-hGº-±¾-ÇÀôz-JÀÛP-hÝ-zôh-»ÛG-GÛ-GmÅ-±h-GôP-ºwï¾-GbôP-

MãºÛ-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-ŸÝÅü  

25ü º²Ûm-¼Û¤-hP-qô-mÅ-zMh-q-z¼-HÛ-ÇÀôz-±m-DG-¼ÛGÅ-¾¤-zMãh-FÛh-fzÅ-Vïh-hGï-Lm-HÛ-¾G-hïz-¼GÅ- Û̧m-

ŸÛG-z¸ô-ºGôh-¸Ûm-qÅ-¼ÛP-¤Ûm-q¼-Cæm-ŸÝ-ºV¼-»ôhü 

26ü xÛ-¾ô- 2016 ¹- 3 mP-ZÛm-¿SºÛ-¼ÛP-M-G¼-‚P-Á¼-DÞ¾-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-hGï-Lm- 30 ¾-

‚ÛÅ-qºÛ->ÀôG-¯¾-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-ŸÛG-Å×-¾Þ-JË-¼×¼-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

27ü xÛ-¾ô- 2015 ¹- 5 mÅ-z¸ÞP-¾ô-¤WâG-z¼-^ï-¼-^Ým-Åø-„Ëô-‡-Çkôh-DP-ºGm-º²Ûm-z=-ÁÛÅ-hôm-Iâz-¾GÅ-mÅ-

ÇÀôz-IÔ-DG-mP-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-ÍÛm-hGï-n¤Å-¾-ÍÛm-WÛºÛ-Ç+h-»ÛG-ÇÀôz-FÛh-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-Gô-OÛG-

ŸÝÅ-»ôhü  
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29ü hGï-Lm-Eh-¾Å-»¼-MÅ-¾Å-GŸÛºÛ-ºôG-Åø-„Ëô-‡-ÇÀôz-DG- 11 hP-jË-Å-zôh-EÛ¤-Ez-DôPÅ-ÇÀôz-IÔ- 1 zTÅ-

Eôm-zÇkô¤Å-ÇÀôz-IÔ-IPÅ- 12 mP-hGï-Lm-HÛ-¸Þ¼-¿e-hqï-¤²ôh-¼ï-GÅ¼-º²âGÅ-GmP-»ôhü  

30ü ‚ÛÅ-qºÛ->ÀôG-¯¾-¾Å-GŸÛ-hP-ºƒï¾-zºÛ-xÛ-¾ô- 2015 ¹- 10 ±ïÅ- 7 mÅ- 9 z¼-ZÛm- 3 ¼ÛP-ÇÀôz-IÔ-DG-

GÛ-hqï-¤²ôh-hô-h¤-ºƒï¾-¤fÞh-q- 6 ¾-¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-DP-hÝ-¸z-¢ôP-hP-±ôGÅ-ºhÝ-Gô-OÛG-ŸÝÅü  

P-ü ÁïÅ-»ôm-dôG-ŸÛzü 

1ü xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 22 ZÛm-ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-¤VôG-M-G¼-¿kÛ-¾Û¼- NCERT zÇeÛ-GmÅ-DP-hÝ-ÍP-¯ÛÅ-¸z-¢ôP-GÛ-
¾Å-¼Û¤-DG-¾-G¸ÛGÅ-ŸÛz-hP-ºƒï¾-¸z-¢ôP-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-ÍP-¯ÛÅ-hGï-Lm-n¤Å-¾-z;º-ÇÀôz-

¾¤-Çeôm-GmP-»ôhü 
2ü 2015 xÛ-¹- 8 mPÁïÅ-»ôm-ºGm-º²Ûm-GÅÞ¤-mÅ-Å¤-„Ëô-‡-ZÛm-ÇÀôz-zhï-BÛh-JÀÛP-hP-ü Çtä-¼Þ-¶-¾ü Çtôm-‡-

Gbm-ÇÀôzü ¤-mÙ-¾Û-ZÛm-ÇÀôzü Ç~Û¼-ZÛm-ÇÀôzü Tôm-b-¼-Gbm-ÇÀôz-zTÅ-ÅÞ-¾ô-ºDô¼-ÁïÅ-»ôm-dôG-ŸÛz-ŸÝÅü  

3ü xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 1 ZÛm-ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-¤VôG-¤ïÅ-hzôm-G®ßG-¾G-hqï-Çeôm-ÇÀôz-IÔ-hP-jË-Áôh-zôh-EÛ¤-ÇÀôz-IÔ-

GZÛÅ-ÅÞ-ÁïÅ-¼ÛG-mÅ-GÅ¼-hÝ-z®ßGÅ-qºÛ-º²Ûm-IÔºÛ-hqï-¤²ôh-DG-¾-G¸ÛGÅ-ŸÛz-hP-£GÅ-ZÛm-¼ïºÛ-º²Ûm-IÔºÛ-

‚ïh-ÇKô-n¤-GÅÞ¤-¾-dôG-ŸÛz-GmP-»ôhü 

4ü xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 15 ZÛm-±m-¼ÛG-ÁïÅ-»ôm-ºGm-º²Ûm-mÅ-ÅÛ¤-¾-hP-^ô-¾m-WÛ-ÇÀôz-DG-GZÛÅ-mP-ÁïÅ-»ôm-dôG-

ŸÛz-GmP-ü 

5ü xÛ-¹- 9 mP-ZÛm-IPÅ- 16 ¼ÛP-ºhÛ-GºÛ-ÍÛm-WÛÛ-hP-zôh-»ÛG-ÁïÅ-»ôm-ºGm-º²Ûm-GZÛÅ-¸ÞP-ºƒï¾-HÛÅ-‚P-

Á¼-DÞ¾-HÛ-ÇÀôz-DG-¿SºÛ-mP-ÁïÅ-»ôm-dôG-ŸÛz-ŸÝÅü 

6ü xÛ-¹- 10 mP-ZÛm- 3 ¼ÛP-ºhÛ-GºÛ-ÍÛm-WÛºÛ-ÁïÅ-»ôm-ºGm-º²Ûm-hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-ˆÛ-ÁïÅ-»ôm-ºGm-

º²Ûm-ÇtÛ¼-b¤-ÅÛRK-hP-¤Z¤-È-q-Çtä¼-Gbm-ÇÀôz-hP-¤-ÅÞ-¼Û-Gbm-ÇÀôz-GZÛÅ-ÅÞ-¾ô-ºDô¼-ÁïÅ-»ôm-dôG-ŸÛz-ŸÝÅü  

7ü xÛÛ-¹- 10 mP-ZÛm-iâG-¼ÛP-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-mÅ-;-Ç~äG-Gbm-ÇÀôz-bà-ºGÝ¾-zBôh-±m-¼ÛG-ºIï¤Å-Çeôm-Gô-OÛG-

ŸÝÅ-»ôhü 

8ü xÛ-¹- 10 mP-ZÛm- 7 ¼ÛP-ºhÛ-GºÛ-uÛ-±ôGÅ-±m-¼ÛG-ÁïÅ-»ôm-ºGm-º²Ûm-hP-hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-ˆÛ-

ÁïÅ-»ôm-ºGm-º²Ûm-¼×Û-mÝz-qmhï-¾GÅ-GZÛÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-ˆÛ-Ez-DôPÅ-‚P-Á¼-DÞ¾-ÇÀôz-IÔ-DG-bà-ÁïÅ-

»ôm-dôG-ŸÛz-GmP-»ôhü 

9ü ºhÛ-GºÛ-ÍÛm-WÛºÛ-ÁïÅ-»ôm-ºGm-º²Ûm-mÅ-xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 16 ZÛm-Çtôm-‡-Gbm-ÇÀôz-ˆÛ-hGï-Lm-¿Ëm-hÝ-hGï-Lm-

Eh-¾Å-»¼-MÅ-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-hP-ü Gô-zÇkÝ¼-¢PÅ-zÁh-ŸÝÅ-»ôhü 



102 
 

10ü xÛ-¹- 12 mP-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-mÅ-¾-hÐGÅ-zôh-EÛ¤-ÇÀôz-IÔ-hP-ü ¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤-Ez-DôPÅ-JËô-¼Û-¤-wÛ-ÇÀôz-

IÔ ¤ôm-JËô-Gbm-ÇÀôzü ¤ïºô-hP-ü zÇem-º²Ûm-ÇKP-ZÛm-ÇÀôz-zTÅ-ÇÀôz-IÔ-DG-¿S¼-±m-¼ÛG-zÇeÛ-GmÅ-DP- 

(Science Center) ¼ï-GÅ¼-º²âGÅ-ŸÝÅ-»ôhü 

11ü xÛ-¾ô- 2015 ¾ô¼-lô-JÀÛP-Gbm-ÇÀôz-hP-ü ÅÛ¤-¾-Gbm-ÇÀôzü JËô-q¾-qÞ¼-zôh-EÛ¤ü ÅÞ-W-zôh-EÛ¤ü ¼-W-Çtä¼-

zôh-EÛ¤-zTÅ-ÇÀôz-DG-¿S-¼Þ-;¤-qÞ-‡¼-ºyâ¾-VÅ-zMãh-ÇÀôz-FÛh- (Smart Class) GmP-fzÅ-ˆÛ-»ô-VÅ-hP-

¤fÞm-Aïm-¢ô¼-vôh-ŸÝÅ-»ôhü 

12ü ±m-¼ÛG-hP-ü ºyâ¾-VÅü ÍÛm-WÛü ÍP-¯ÛÅ- (STEM) DôPÅ-xÛ-¾ô- 2015 ¾ôºÛ-mP-Åø-„Ëô-‡-¤ïÅ-hzôm-

G®ßG-¾G-hqï-Çeôm-ÇÀôz-IÔ-hP-ü Tôm-b-¼-Gbm-ÇÀôzü Çtôm-‡-Gbm-ÇÀôzü ÅÞ-W-hP-Tôm-b-¼-zôh-EÛ¤-zTÅ-ÇÀôz-

DG-¿S¼- Nat Geo hÝÅ-hïz-¤PGÅ-Zô-‚-MãºÛ-¾Å-GŸÛ-¾G-zÇe¼-ŸÝÅ-»ôhü 

13ü xÛ-¾ô- 2016 ¹- 3 mP-ZÛm- 5 ¼ÛP-±m-¼ÛG-ÁïÅ-»ôm-ºGm-º²Ûm-mÅ-È-q-Çtä¼-hP-¤-ÅÞ-¼Û-Gbm-ÇÀôzü zhï-

BÛh-JÀÛP-Å¤-„Ëô-‡-ZÛm-ÇÀôz-zTÅ-ÅÞ-ÁïÅ-»ôm-dôG-ŸÛz-GmP-»ôhü 

Tü ¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-hômü 

1ü Vïh-¾Å-qºÛ-¤hÝm-¾¤-GÅÞP-zÁhü 

 ºhÛ-¾ôºÛ-mP-¤-ÅÞ-¼Û-hP-ü lô¼-JÀÛP-ü ÅÛ¤-¾ü ;-Ç~äG ^¾-Èô¼ü ^ô-¾m-WÛü Çtôm-‡ü Tôm-b-¼-zTÅ-ˆÛ-Gbm-

ÇÀôz-hP-ü ¤ïÅ-hzôm-G®ßG-¾G-hqï-Çeômü mï-¼Þ-im-dïm-ÇÀôz-IÔ-zTÅ-ÇÀôz-IÔ-DG- 10 mP-zôh-ˆÛ-Ç+h-»ÛG-Vïh-¤DÅ-q-

hP-ü GÅ¼-ºGôh-qü ¯ô¤-q-qôü FÛ¤Å-¯ôh-qü xÛ-M¾-hÝ-zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-ÇÀôz-»ôm-ºôG-wïzÅ-¥ôP-¤Dmü ÇÀôz-

¸Þ¼-zTÅ-Eh-¤DÅ-¤Û-Ço-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-¤hÝm-¾¤-hP-ºƒï¾-zºÛ-zXôh-GŸÛ-ºi-¤Ûm-fôG-GÅÞP-zÁh-Gô-OÛG-ŸÝÅ-fÞz-q-

‚ãP-»ôhü  

2ü º²Ûm-¼Û¤- 12 ˆÛ-ÇÀôz-fôm-ÇÀôz-¤¼-¤fô-ÇÀôz-ÇÀôz-ºWâG-MãÅ-Çeômü 

 ¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-±m-qºÛ-Gô-OÛG-ºôG-M-G¼-‚P-xôGÅ-hP-ü ‚P-Á¼-DÞ¾-HÛ-º²Ûm-¼Û¤- 12 Tm-HÛ-ÇÀôz-IÔ-

iâG-GÛ-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 193 hP-ü ¿Ëô-DÞ¾-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-±m-qºÛ-Gô-OÛG-ºôG-¿Ëô-DÞ¾-ÇÀôz-DG-¿SºÛ-º²Ûm-

¼Û¤- 12 ˆÛ-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 156 n¤Å-¾-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-hP-MãÅ-Çeôm-ŸÝÅ-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

3ü ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-Lm-zhG-n¤Å-¾-ºGô-FÛh-¸z-¢ôP-ü 

 xÛ-¹- 4 mP-ZÛm- 5 ¼ÛP-ÇÀôz-IÔºÛ-Lm-zhG-IPÅ- 36 hP-hGï-Lm- 13 ¾-hzÞÅ-Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-DP-

hÝ-ºGô-FÛh-mÝÅ-q-zBïh-ÆÛP-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-fïPÅ-GÅÞ¤-q-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

4ü ÇÀôz-IÔ-DG-¾-Ç+ô¼-Bôhü 
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 ¾ô-ºhÛºÛ-mP-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-±m-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-q-n¤Å-V-zGôÅ-ˆÛÅ-‚P-xôGÅ-hP-ü ‚P-Á¼-DÞ¾-GZÛÅ-ˆÛ-

ÇÀôz-DG 13 Ç+ô¼-Bôh-ˆÛÅ-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 1929 ¾-¤hÝm-¾¤-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾¤-Çeôm-ŸÝÅ-»ôhü hï-zŸÛm-¿Ëô-DÞ¾-¤hÝm-

¾¤-ÇÀôz-Çeôm-qÅ-¿Ëô-DÞ¾-ÇÀôz-DG 5 Ç+ô¼-Bôh-ˆÛÅ-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 873 ¾-¤hÝm-¾¤-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾¤-Çeôm-GmP-»ôhü 

5ü ¤fô-ÇÀôz-ÇÀôz-yâG-n¤Å-¾-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeômü 

 xÛ-¾ô- 2015 ¹- 9 ±ïÅ- 12 ZÛm-Tm-jËÛ-JË¼-DÞ¾-¤fô-ÇÀôz-ÇÀôz-¤-n¤Å-ˆÛ-Vïh-hÝ-¤hÝm-¾¤-hP-

ºƒï¾-zºÛ-¾Å-¼Û¤-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-mP-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 35 ¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

6ü w-¤-±ô¼-¤hÝm-¾¤-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾¤-Çeômü  

 ¾ô-ºhÛºÛ-mP-M-G¼-‚P-xôGÅ-hP-‚P-Á¼-DÞ¾-GZÛÅ-ˆÛ-GŸÛÅ-DG 14 hP-ü ¿Ëô-DÞ¾-GŸÛÅ-DG 5 zTÅ-ˆÛ-

Ez-DôPÅ-GmÅ-Çkôh-w-¤-Eôm-IPÅ- 780 ¾-yâ-GÝºÛ-ÁïÅ-»ôm-fôG-w-¤ºÛ-ºGm-DÞ¼ü w-¤-±ôÅ-yâ-GÝ¼-¤ÛG-hqï-z¸P-qô-WÛ-

¿e¼-Çeôm-hGôÅ-¤Ûmü ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ÇÀôz-»ôm-Ç+ô¼ü yâ-GÝºÛ-¾ÞÅ-Åï¤Å-º±¼-¾ôPÅ-ˆÛ-zMãh-¼Û¤-ÅôGÅ-Ç+ô¼-Gô-

zÇ+ôm-¾¤-Çeôm-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü  

7ü ¤hÝm-¾¤-i-±ÛGÅü  

 ¤hÝm-¾¤-hP-ºƒï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-¤hÝm-¾¤-i-±ÛGÅ- lamton.org mP-hÝÅ-fôG-D-Ç+ôP-GÛÅ-Vïh-ºWôG-

‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hïÅ-ÇÀôz-IÔ-hP-GŸÛÅ-VGÅ-DG-mP-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-qºÛ-Å¼-hPôÅ-ÅÞ-zT¼-¤-fÞz-qºÛ-¼ÛGÅ-¾-wm-

fôGÅ-GP-¾ïGÅ-‚ãP-»ôhü 

8ü ¤hÝm-¾¤-ºIï¤Å-Çeômü 

 ¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-±m-qºÛ-¾¤-Çeôm-ºôG-xÛ-¹- 7 ±ïÅ- 16 hP.ü ±ïÅ- 30 GZÛÅ-Åô-Åô¼-^¾-Èô¼-hP.ü 

ÅÛ¤-¾-Gbm-ÇÀôz-GZÛÅ-ÅÞ-¤hÝm-¾¤-hP-ºƒï¾-zºÛ-ºIï¤Å-Çeôm-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

9ü w-¤-hP-ÇÀôz-yâG-¾-fh-;¼-¾¤-Çeômü 

 ¤hÝm-¾¤-±m-qºÛ-»ÛG-±P-¤-¾G-GZÛÅ-ÅÞ-¾ô-GTÛG-¼ÛP-ÇÀôz-yâG-hP-ü w-¤ü GZïm-Zï-ÅôGÅ-Eôm-ÇÀôz-Çeôm-ŸÝ-

¤Dm-IPÅ- 430 ¿ËG-®¤-‚ãP-z-n¤Å-¾-fh-;¼-¾¤-Çeôm-ŸÝ-ÇKô-DG-ŸÝÅ-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

10ü ÇÀôz-IÔºÛ-DP-±m-mP-DÞ¾-ºiÛ-¯h-ºIm-zÇkÝ¼ü 

 Åø-„Ëô-‡ºÛ-ÇÀôz-IÔ 3 hP-ü hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-ˆÛ-ÇÀôz-IÔ- 8 zTÅ-Eôm-ÇÀôz-IÔ-IPÅ- 11 mÅ-ÇÀôz-yâG-

 IPÅ-  88 ¾-¤hÝm-¾¤-ºiÛ-¯h-ºIm-zÇkÝ¼-ŸÛG-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôhü  

11ü z¸ô-¼ÛG-¸z-¢ôP-ü  
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 xÛ-¹- 5 mÅ- 7 z¼-ÁïÅ-¼ÛG-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-±m-qÅ-Gô-OÛG-ºôG-h¤ÛGÅ-zÅ¾-ÁïÅ-»ôm-ºGm-º²Ûm-mÅ-

ÇÀôz-IÔ-DG-mP-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-Mãh-¾-z¸ô-Cæm-mÝÅ-¯¾-HÛ-©P-GŸÛ-hP-Gô-dôGÅü z¸ô-¼ÛG-¾G-ÁïÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-

ŸÝÅ-»ôhü z¸ô-¼ÛG-¢ôP-zl¼-HÛ-¾Å-GŸÛ-ºhÛºÛ-mP-Eôm-zÇkô¤Å-ÇÀôz-IÔ-DG- 15 mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü  

12ü Åï¤Å-D¤Å-zdG-hrh-ˆÛ-±ôh-MãGÅü 

 lô¼-JÀÛP-hP-ü ;-Ç~äG È-q-qÞ¼ü ¤-ÅÞ-¼Ûü ÅÛ¤-¾ü jËô-¾m-WÛü zÅÞ-m-¤hºü ^¾-Èô¼-zTÅ-ˆÛ-Gbm-ÇÀôz-DG-

hP-ü ¤hÝm-¾¤-±m-q¼-¾¤-Çeôm-Vïh-hPôÅ-ÅÞ-zT¼-¤Dm-º²Ûm-¼Û¤- 9 mÅ- 12 z¼-HÛ-ÇÀôz-yâG-Eôm-zÇkô¤Å- 666 

¾-Åô-ÅôºÛ-¼ÛG-ÇeôzÅ-hP-hô-h‚ÛPÅ-WÛ-»Ûm-ÁïÅ-fzÅ-ˆÛÅ-ÇÀôz-¤-Åô-ÅôºÛ-¤-ºôPÅ-¤hÝm-¾¤-hP-ºƒï¾-zºÛ-Ç+ô¼-¾¤-Çeôm-ŸÝ-

ÇKô-DG-ŸÝÅ-»ôhü  

13ü Ç~ïP-¾ô¼-mÛ-¾-¤P-JË-¾-¾Å-¼ÛGÅ-¢ôP-zl¼-DP-hÝ-¸z-FÛhü 

 ¿Ëô-DÞ¾-¤hÝm-¾¤-ÇÀôm-Çeôm-±m-qÅ-xÛ-¾ô- 2015 ¹- 9 ±ïÅ- 4 mÅ- 5 z¼-hP-ü ¹- 12 ±ïÅ-  9 mÅ- 

10 z¼-Ç~ïP-¾ô¼-hÝ-»ôh-qºÛ-mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Ez-DôPÅ-mÙÛ-¾×-¤×P-JË-¾¤-¾Å-¼ÛGÅ-¢ôP-zl¼-DP-hÝ-ÇÀôz-¤- IPÅ- 

49 ¾-±ôP-¾Å-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-hôm-fôG-¸z-FÛh-ŸÝÅ-»ôhü  

Vü hqï-hïz-q¼-zCæm-hP-ºIï¤Å-Çtï¾ü 

1ü ‚ÛÅ-qºÛ-hqï-±ôGÅ-¯ô¤-OÛG-hP-q¼-Cæm-DôPÅ-ZÛ-ÈôP-Í¼-‡Û;-¼ôGÅ-±ôGÅ-ˆÛ-¼ï-ºhÝm-¿e¼-ZÛ-ÈôP-qºÛ-‚ÛÅ-OæP-

IGÅ-Vïm-GTÛG-zôh-Nå¼-hP-¼ô-hPôÅ-Iâz-Tm-HÛ-OæP-hïz-IPÅ- 3000 ¼ï-ºIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅü  

2ü w-»Þ¾-xôGÅ-zOÛGÅ-hïz-yïP- 57 q-IPÅ- 2500 ºIï¤Å-Çtï¾-¸Ûmü  

3ü zôh-»ÛG-¯ô¤-OÛG-¾Å-¼Û¤-DôPÅ-¹-¼ïºÛ-w-»Þ¾-ÁïÅ-‚ºÛ-zP-¤²ôh-hP-ü GPÅ-¿YôPÅ-ºhôm-fïPÅ- 21 q-zTÅ-

q¼-ºIï¤Å-ŸÝÅ-¸Ûmü  

4ü ‚ÛÅ-qºÛ->ÀôG-¯¾-»¼-MÅ-¾Å-ºV¼-HÛ-mP-GÅïÅ-‚ÛÅ-q¼-fï¤-q-¼Û¤-º²ïGÅ-ˆÛÅ->ÀôG-¯¾-hïz-VßP- 40 f¤-

q-GÅ¼-¯ô¤-¸Ûm-»ôhü ¯ÛÅ-¾ô-XïÅ-¤ºÛ-mP-q¼-ºIï¤Å-ŸÝ-ºV¼-»ôhü 

5ü ¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-Ç+zÅ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-ˆÛÅ-Åô-ÅôºÛ-¤hÝm-¾¤-hP-ºƒï¾-zºÛ-ÁïÅ-‚ºÛ-¸Ûm-fô-¾ïGÅ-q¼-ºGôh-

fÞz-q-»ôP-Mã¼-º²Ûm-¼Û¤- 10 hP- 12 ˆÛ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-ˆÛ-Vïh-¤hÝm-¾¤-¢ôP-hïz-IPÅ- 2000 q¼-Cæm-

ŸÝÅ-»ôhü 

6ü ÇÀôz-yâG-n¤Å-ˆÛ-Mãh-¾-¤Û-±ïºÛ-¤hÝm-¾¤-ºhï¤Å-xôGÅ-hP-¾Å-¼ÛGÅ-ºi-¤Ûm-DG-¾-Gô-dôGÅ-ÇS-®¤-mÅ-»ôP-

Vïh- Let's Explore Career ŸïÅ-qºÛ-¤hÝm-¾¤-¢ôP-hïz-IPÅ- 500 q¼-Cæm-HÛÅ-ÇÀôz-IÔ- 31 ¾-zGô-

ºIï¤Å-ŸÝÅ-»ôhü  
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7ü ¤hÝm-¾¤-±m-qÅ-M-G¼-mP-GÛ-Vïh-¾Å-ÇÀôz-GZï¼-DP-hP-¤fô-ÇÀôz-¾ïGÅ-ÁôÅ-zTß-¼ïºÛ-¤ÛP-GŸÝP-hP-ü Vïh-

¾Å-ÇÀôz-±m-HÛ-º±ßh-MãGÅü ¤fô-ÇÀôz-¤Û-ºi-z-DG-GÛ-ÇÀôz-»ôm-fô-GŸÝP-ü zôh-qºÛ-ÇÀôz-GZï¼-DP-hP-¾G-ÁïÅ-

ÇÀôz-GZï¼-DP-DG-GÛ-fô-GŸÝP-zTÅ-ºDôh-qºÛ-xôGÅ-Çeôm-Mãm-uôh-¾G-hïz-IPÅ- 1500 q¼-zCæm-ŸÝÅ-fÞz-q-

‚ãP-»ôhü  

1.3ü f-Ç‰h-Gbm-ºzïzÅ-¾Å-GŸÛü 

 zl-Vh-±m-qºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-Gbm-ºzïzÅ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-¾ô-ºhÛºÛ-mP-fïPÅ-GZÛÅ-¿Ëm-º²ô¤Å-fôG-Gbm-ºzïzÅ-

 ‚ãP-zºÛ-zl-Vh-hïz-yïP-zMh-q-IPÅ- 5000 zôh-xÛ-mP-GP-Å¼-Ez-GP-Vï-ºIï¤Å-fzÅ-ŸÝÅ-»ôhü  

1.4ü hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-ˆÛ-ÇÀôz-IÔ-¯ÛÅ-¾ïm-¯ÛÅ-vôh-hP-ºƒï¾-zºÛ-Ç+ô¼ü 

 hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-ˆÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-¯ÛÅ-¾ïm-‚-MãºÛ-¾Å-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-fôG-M-G¼-hzÞÅ-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-

ºƒï¾-»ôh-iâP-Vï-hP.ü hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ôü hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-ˆÛ-PïÅ-Çeôm-q-

zTÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-DG-¾-fïPÅ- 10 ¿ËG-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ-z;º-zÇkÝ¼-¼Û¤-q-hP-fzÅ-ÁïÅ-»ôh-hGÝ-¯¾-

væGÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-¤-¸hü ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-ˆÛÅ-¼ôGÅ-ºhïGÅ-ºôG-M-G¼-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-zMãh-M-G¼-

hzÞÅ-ÁïÅ-¼ÛG-iâP-Vï-¾-Ç+Ý¾-¤-GmP-Çeï-M-G¼-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-hP-¿Ëm-hÝ-ÇÀôz-DG-n¤Å-GP-¥ã¼-¯ÛÅ-vôh-

»ôP-¼ï-±ôGÅ-ºhÝ-ÇS-XïÅ-GZÛÅ-±ôGÅ-ºƒÅ-ÅÞü hï-ÇSôm-ÇSôm-ºIô-ÇÀôz-IÔ- 33 hP-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-ÇÀôz-IÔ- 4 

zTÅ-ÇÀôz-IÔ-IPÅ- 27 ¯ÛÅ-¾ïm-¸Ûm-qºÛ-fôG-¼ÛP-¤Ûm-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-ÇÀôz-DG 5 hP-GŸÛ-¼Û¤-z¼-¤ºÛ-ÇÀôz-

DG 5 zTÅ-ÇÀôz-IÔ-IPÅ- 10 ¯ÛÅ-vôh-GmP-Mã-Gbm-ºDï¾-fG-GTôh-‚ãP-z-¿e¼-GP-¥ã¼-¯ÛÅ-¾ïm-ŸÝ-ºV¼-

hP-ü hï-ºyôÅ-ÇÀôz-IÔ-DG-GŸm-n¤Å-ˆP-¼Û¤-qÅ-¯ÛÅ-vôh-»ôP-fzÅ-¤Þ-¤fÞh-ºzh-z¯ôm-ŸÝÅ-hP-ŸÝ-¤ÞÅ-»Ûmü 

1.5ü ‚-hGº-G¸ïPÅ-zÇeôh-hP-ü ¾ïGÅ-GÅô¾ü 

1ü ºhÛ-¾ô¼-Eôm-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 122 ¾-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-mÅ-mô-Ç~ï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ZÛm-¤ô¼-zÞ¤-Bôm-

GÅÞ¤-ƒ¾-HÛ-G¸ïPÅ-zÇeôh-xG-ºEï¼-GmP-»ôhü 

2ü ºhÛ-¾ô-ŸzÅ-¾ô- 25 Åôm-qºÛ-hGï-¾Å-IPÅ- 76 ¾-fôm-¤Û-Åø-„Ëô-‡ºÛ-Ç+Ý-fP-¼ï-hP-ü G¸ïPÅ-zÇeôh-xG-ºEï¼-

hP-¤W¾-h¼-¼ï-zTÅ-GmP-»ôhü 

3ü ¾ô-¿e¼-zŸÛm-º²Ûm-¼Û¤-zTß-GZÛÅ-M¾-»ôPÅ-MãGÅ-vôh-Vïm-¤ôºÛ-±m-¼ÛG-hP-ü Nå-¯¾ü ±ôP-¼ÛG-zTÅ-Çkï-±m-

Åô-ÅôºÛ-mP-ÍP-¼Û¤-¯ï-wÞh-Åôm-qºÛ-ÇÀôz-yâG-GÅÞ¤-¼ï-zTÅ-Eôm-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 9 ¾-hGº-¿km-wô-ƒP-ÇÀôz-yâG-

G¸ïPÅ-dGÅ-hP-¾ïGÅ-GÅô¾-hPÞ¾-ºzô¼-wÞ¾-»ôhü 
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4ü ÇÀôz-yâG-n¤Å-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-Ç+h-»ÛG-¾-Vï-¤fôP-»ôP-ÇÀh-¾ô-¿e¼-ÇÀôz-IÔ-Åô-ÅôºÛ-º²Ûm-¼Û¤- 6 mÅ- 11 z¼-HÛ-¾ô-

ºDô¼-»ÛG-MãGÅ-mP-zôh-»ÛG-¾-ÍP-¼Û¤-¯ï-wÞh-Åôm-qºÛ-ÇÀôz-yâG-¼ï-¾-¾ïGÅ-GÅô¾-ÈÛm-ÇKô¼- 500 ¼ï-hP-

G¸ïPÅ-zÇeôh-xG-ºEï¼-¼ï-ºzÞ¾-¾¤-ŸÝÅ-»ôhü 

5ü ºhÛ-¾ô- 2015 ¹- 8 ±ïÅ- 20 ZÛm-º²Ûm-¼Û¤-iâG-q-mÅ-zTß-GZÛÅ-z¼-º²Ûm-¼Û¤-Åô-ÅôºÛ-ÇÀôz-yâG-Fôh-zôh-

»ÛG-ºƒÛ-¯ô¤-ºIm-zÇkÝ¼-Gô-OÛG-ŸÝÅ-bï-¯ô¤-»ÛG-wÞ¾-‚ãP-GÅÞ¤-¾-‚-hGº-ÈÛm-ÇKô¼- 1500 ¼ï-hP-ü ¾ïGÅ-

IÅ-¿S-¾-G¸ïPÅ-zÇeôh-xG-ºEï¼-¼ïü hï-zŸÛm-º²Ûm-¼Û¤-Åô-ÅôºÛ-mP-mÅ-¯ô¤-»ÛG-¯ï-zbôGÅ-GTÛG-¾-¾ïGÅ-

GÅô¾-xG-ºEï¼-¼ï-zTÅ-ºzÞ¾-¾¤-ŸÝÅ-»ôhü 

6ü xÛ-¾ô- 2015 ¹- 8 ±ïÅ- 6 ZÛm-zôh-»ÛG-»ÛG-G¸ÞGÅ-ºIm-zÇkÝ¼-ŸÛG-Gô-OÛG-ŸÝÅ-bïü ¤fº-¤ºÛ-»ÛG-

G¸ÞGÅ-¯ï-wÞh-GÅÞ¤-¾-‚-hGº-ÈÛm-ÇKô¼- 500 ¼ï-hP-ü ¾ïGÅ-IÅ-¿S-¾-¾ïGÅ-GÅô¾-xG-ºEï¼-¼ï-zTÅ-

ºzÞ¾-¾¤-ŸÝÅ-»ôhü  

1.6ü ¤fô-ÇÀôz-ÇÀôz-»ôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-hômü 

;] ¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-»ôm-¼ôGÅ-¼¤-fzÅ-º±ô¾ü 

 ºhÛ-¾ô¼-¾ô¼-¤fô-ÇÀôz-ÇÀôz-»ôm-Eôm-zÇkô¤Å- 406 zGô-ºIï¤Å-ŸÝÅ-»ôh-q-V-±P-¾-¼ôGÅ-hPÞ¾-fzÅ-º±ô¾-

ŸÝÅ-fÞz-q-‚ãP-»ôhü V-Ç‰ô¤Å-ÇÀôz-»ôm-¯ÛÅ-zÇ+ô¼-HÛÅ-hPÞ¾-zNå¼-ŸÝÅ-m-ÈÛm-ÇKô¼- 20300000 ‚ïh-ºhÝG ÇS-¾ô-mÅ-

¤Þ-¤fÞh-ÇÀôz-»ôm-ºfôz-zŸÛm-q-IPÅ- 584 z¯ÛÅ-mÅ-h-»ôh-ÇÀôz-»ôm-¢ô¼-zŸÛm-q-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 990 »ôhü  

D] h¤ÛGÅ-zÅ¾-¸Þ¼-zTh-ŸzÅ-ÇeïGÅü 

 ºhÛ-¾ô¼-M-G¼-hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-zMãh-Ç¨m-q-hP-ü z¸ô-Cæm-¼ÛG-GmÅü hÝÅ-fÞP-¾G-ºEï¼-ÇÀôz-¢ôP-ü 

hGï-Lm-ºôÅ-¢ôP-zTÅ-ˆÛ-ŸzÅ-ÇeïGÅ- 13 »ôh-qºÛ-DôPÅ-mÅ-Ç¨m-qºÛ-ŸzÅ-ÇeïGÅ-GTÛG-hP-hGï-Lm-ºôÅ-¢ôP-GÛ-ŸzÅ-

ÇeïGÅ-GÅÞ¤-¾Å-GŸm-V-±P-zïh-uôh-‚Å-fÞz-q-‚ãP-»ôhü  

G] ¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-»ôm-zGô-ºIï¤Åü 

1ü ¼ÛGÅ-GTÛG-@P-º²Ûm-¤fô-¼Û¤-Z¤Å-ŸÛz-ÇÀôz-»ômü  

 xÛ-¾ô- 2015 ¾ô¼-¼ÛGÅ-GTÛG-@P-º²Ûm-ÇÀôz-»ôm-DôPÅ-ÅÞ- M.Phil  ÇÀôz-sâG 9 hP- PhD ÇÀôz-yâG 5 

zTÅ-Eôm-ÇÀôz-¤-IPÅ- 14 ¾-¼ÛGÅ-GTÛG-@P-º²Ûm-HÛ-ÇÀôz-»ôm-¼ôGÅ-Bô¼-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

2ü bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-hGï-¯-ÇÀôz-»ômü  

bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-hGï-¯ºÛ-ÇÀôz-»ôm-DôPÅ-mÅ-Zï-zºÛ-G®ßG-¾G-¼z-º‚¤Å-qºÛ-ÇÀôz-»ôm-Vïh-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 100 

hP-ü G®ßG-¾G-¼z-º‚¤Å-qºÛ-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 5 zTÅ-Eôm-ÇÀôz-yâG 105 ¾-ºhÛ-¾ô¼-ÇÀôz-»ôm-zGô-
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ºIï¤Å-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü GôP-GÅ¾-ÇÀôz-»ôm-fôG-ÇS-¾ô-mÅ-ÇÀôz-»ôm-ŸÝ-¤ÞÅ-IPÅ- 78 zTÅ-zÇkô¤Å-ÇÀôz-

yâG-IPÅ- 183 ¾-bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-hGï-¯ºÛ-DôPÅ-mÅ-ÇÀôz-»ôm-GmP-¤ÞÅ-»Ûmü 

3ü Ç¨m-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP-GÛ-¸Þ¼-zTh-ŸzÅ-ÇeïGÅü 

hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-mÅ-Ç¨m-qºÛ-Vïh-¸Þ¼-zTh-ŸzÅ-ÇeïGÅ-IPÅ-GTÛG-hP.ü ÈÛ-¤×-T¾-¤Pº-GŸÝP-mÅ-

Ç¨m-qºÛ-Vïh-¸Þ¼-zTh-ŸzÅ-ÇeïGÅ-GZÛÅ-zTÅ-ŸzÅ-ÇeïGÅ-GÅÞ¤-mÅ-mÅ-ºhÛ-¾ô¼-ŸzÅ-ÇeïGÅ-GTÛG-¾Å-zïh-

uôh-‚-fÞz-¤ïhü 

4ü h¤ÛGÅ-zÅ¾-¢ôP-zl¼ü xÛ-¾ô- 2016 xÛ-¹- 4 mP-M-G¼-M¾-»ôPÅ-Ç¨m-q-hP-ü z¸ô-Cæm-ÇÀôz-¢ôP-zTÅ-

ˆÛ-º±ßh-MãGÅ-mP-±ßh-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-bï-¾ô-¿e¼-º²Ûm-¼Û¤-zTßÛÅ-fôm-qºÛ-ÇÀôz-¤-DG-TÛG-¾-h¤ÛGÅ-zÅ¾-hÝÅ-

fÞP-¢ôP-zl¼-vôh-¤ÞÅ-zŸÛm-ºhÛ-¾ô¼-‚P-xôGÅ-^ï-¼-¿kÝm- Dehradun hP-¿Ëô-xôGÅ-^¼-¶¼- Dharwar 

GZÛÅ-ÅÞ-ÇÀôz-yâG- 50 ¾-hÝÅ-fÞP-¢ôP-zl¼-HÛ-¤fÞm-Aïm-¢¼-fÞz-q-‚ãP-»ôhü  

5ü z¾-»Þ¾-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-»ômü ºhÛ-¾ô¼-z¾-»Þ¾-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-»ôm-Vïh-Eôm-zÇkô¤Å-ÇÀôz-yâG- 15 ¾-ÇÀôz-»ôm-zGô-

ºIï¤Å-ŸÝÅ-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

6ü zôh-ˆÛ-¤fô-¼Û¤-¼ÛG-GmÅ-ÇÀôz-»ômü ¾ô-¼ï¼-Å-¼×-zôh-ˆÛ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-GZï¼-DP-¾-Zï-zºÛ-G®ßG-¾G-¼z-º‚¤Å-

q-Vïh-ÇÀôz-»ôm-IPÅ- 15 hP-ü G®ßG-¾G-¼z-º‚¤Å-q-Vïh-ÇÀôz-»ôm-IPÅ- 2 zTÅ-zÇkô¤Å-ÇÀôz-¤- 17 

¾-ÇÀôz-»ôm-zGô-ºIï¤Å-ŸÝÅ-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

7ü »ÛG-ºIâ¾-HÛ-¾¤-mÅ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-»ômü »ÛG-ºIâ¾-HÛ-¾¤-mÅ-ÁïÅ-±h-GôP-ºwï¾-GbôP-ÇÀh-ºhÛ-¾ô¼-hGï-Lm- 

12 hP.ü ÆÛ-ŸÝ-¾Å-‚ïh- 10ü º²Ûm-¼Û¤-zTß-GZÛÅ-fôm-qºÛ-ÇÀôz-¤- 7 zTÅ-zÇkô¤Å-¤Û-IPÅ- 29 ¾-ÇÀôz-

»ôm-¤fÞm-Aïm-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

8ü ÆÛh-BôP-Vïh-¾Å-ÇÀôz-»ômü ºhÛ-¾ô¼-G®ßG-¾G-¼z-º‚¤Å-DôPÅ-ÇÀôz-¤- 17 hP-ü Zï-zºÛ-G®ßG-¾G-¼z-

º‚¤Å-DôPÅ-ÇÀôz-¤- 3 Ç¨m-q-hP-z¸ô-Cæm-ÇÀôz-±m-º±ßh-MãGÅ-¢ôP-zl¼-Vïh-ÇÀôz-¤- 6 zTÅ-¤Û-IPÅ- 

26 ¾-¼ôGÅ-wm-Cæm-fÞz-q-‚ãP-»ôhü ¾ô-¼ï¼-ºhÛ-DôPÅ-ÇÀôz-»ôm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 3 z¼-GmP-GÛ-»ôhü 

P] ÇÀôz-»ôm-¾Å-GŸÛ-GÅ¼-qü  

1ü ÆÛh-BôP-G¸ïPÅ-zÇeôhü OÛG-ŸÝGÅ-¼ÛGÅ-GTÛG-@P-º²Ûm-(Ph.D) ÇÀôz-fôm-DôPÅ-mÅ-ºhÛ-¾ô¼-ÇÀôz-¤-GZÛÅ-¾-

ÆÛh-BôP-G¸ïPÅ-zÇeôh-¾G-ºEï¼-hP-¾ïGÅ-GÅô¾-ÇKô¼- 20,000 ¼ï-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

2ü ¾ïGÅ-GÅô¾-‚-hGºü Zï-zºÛ-G®ßG-¾G-¼z-º‚¤Å-q-hP-G®ßG-¾G-¼z-º‚¤Å-qºÛ-ÇÀôz-¤-Åô-ÅôºÛ-¾ô-ºDô¼-

»ÛG-MãGÅ-ˆÛ-Iâz-ºƒÅ-zM-V- 75 »m-¾ôm-q-n¤Å-¾-ÇÀôz-»ôm-Gbm-ºzïzÅ-WÛ-»ôh-fôG-ÇKô¼- 10,000 ¼ï-

ºw¼-¤-GmP-Gbm-ºDï¾-z-¿e¼-ºhÛ-¾ô¼-ÇÀôz-¤-IPÅ- 20 ¾-ÇÀôz-»ôm-ºw¼-¤-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 
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3ü Z¤-fG-ÇÀôz-»ômü ºhÛ-¾ô-Z¤-fG-ÇÀôz-»ôm-DôPÅ-º±P-Ç‰m-ºzÞ¾-¤Dm- 4 ‚ãP-»ôh-q-n¤Å-¾-Gbm-ºzïzÅ-

ÇÀôz-»ôm-GmP-¤ÞÅ-fôG-¾¤-Iôm-ÇKô¼- 5000 ¼ï-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

T] xÛ-M¾-DG-bà-ÇÀôz-¤-ºhï¤Å-GbôP-ü 

1ü ÍÛm-»Þ¾- (Pestalozzi International Village Trust, East Sussex, UK) mÅ- (Sussex Coast College, 

Hastings) ¤fô-ÇÀôz-bà-¾ô-GZÛÅ-ˆÛ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-¢ôP-Vïh-ÇÀôz-yâG-GZÛÅ- 2014 ¾ô¼-ºhï¤Å-OæG-‚ãP-z-¿e¼-

ºhÛ-¾ô¼-Vïh-GbôP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

2ü xÛ-¾ô- 2014 ¾ô¼-Í-¼ÛºÛ-zôh-¤ÛºÛ-ÇÀôz-»ôm-¾Å-GŸÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-ÇÀôz-¤-IPÅ- 8 ºhï¤Å-OæG-‚ãP-z-n¤Å-ºhÛ-

¾ô¼-Í-¼Û¼-Vïh-GbôP-ŸÝÅü 

3ü ºhÛ-¾ô¼- Global Leadership Incubator ÇÀôz-»ôm-DôPÅ-ºhï¤Å-fôm-ÇÀôz-¤-GTÛG-Zï-zºÛ-G®ßG-¾G-¼z-

º‚¤Å-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP-Vïh-Í-¼Û¼-Vïh-GbôP-ŸÝÅü 

4ü ºhÛ-¾ô¼-¿Ëô-;ô-¼Û-»¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-lôP-LÝG-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ- (Donguk University, Korea) ÇÀôz-
»ôm-ºôG-ÇÀôz-yâG-GTÛG-ºhï¤Å-OæG-‚ãP-z-¿e¼-ÇÀôz-zBôh-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

5ü ÍÛm-»Þ¾-Íô;ÅÛ-wô-^Û-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-hÝ-hÝÅ-fÞP-ÇÀôz-»ôm-IPÅ-GZÛÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-Å¤-„Ëô-‡ºÛ-ZÛm-ÇÀôz-mÅ-ÇÀôz-

hGï-zÇem-º²Ûm-PG-Oôm-hP-ÅÞ-W-zôh-EÛ¤-ÇÀôz-hGï-±ï-¼ÛP-n¤-M¾-GZÛÅ-ºhï¤Å-OæG-¸Ûmü 

6ü ÍÛm-»Þ¾-¼ôGÅ-±ôGÅ- (New Horizon Foundation, UK) ÇÀôz-»ôm-ºôG-Åï-¾-;Ý-»Û-zôh-EÛ¤-mÅ-ÇÀôz-¤-zÇem-
º²Ûm-VôÅ-h‚PÅ-hP-ü ¤ôm-JËô-Gbm-ÇÀôz-mÅ-ÇÀôz-¤-Íô-»ô-¿Ë-¤ô-GZÛÅ-ºhï¤Å-OæG-GÛÅ-XïÅ-¾ô¼-ÇÀôz-zBôh-ŸÝ-

ºV¼-»ôh-zTÅ-zÇkô¤Å-¤Û-IPÅ- 14 xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-mP-¤Þ-¤fÞh-ÇÀôz-GZï¼-Vïh-ºhï¤Å-GbôP-fÞz-q-‚ãP-

»ôhü 

1.7ü GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-»ôm-hP-ÇÀôz-ºWâG-GÛ-¾Å-hômü 

; GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-»ôm-fzÅ-º±ô¾ü 

¾ô-ºhÛºÛ-mP-xÛ-M¾-¼ôGÅ-±ôGÅ-DG-hP.ü ¼P-¼ÛGÅ-¢Ûm-zhG-DG-TÛG-mÅ-ÇÀôz-»ôm-hP-ÇÀôz-hôh-¼ôGÅ-¼¤-

ÈÛm-ÇKô¼- 24152670 ®¤-fôz-Åôm-‚ãP-»ôhü 

D Z¤-fG-ÍP-G-q-Tm-hP-GŸm-hzÞ¾-wôPÅ-yâ-GÝºÛ-ÇÀôz-»ôm-¼ôGÅ-Bô¼ü 

1ü ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-DôPÅ-Z¤-fG-yâ-GÝ-IPÅ- 349 hP-ü jË-Å-zôh-EÛ¤-DôPÅ-Z¤-fG-yâ-GÝ-IPÅ- 486 ¤-

ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤-DôPÅ-Z¤-fG-ÇÀôz-yâG- 364 zTÅ-zÇkô¤Å- 1199 »ôh-q-n¤Å-¾-z;º-ÁG-GÛ-Z¤-fG-z¿e-

BôP-¯-º²Ûm-¾¤-Çeôm-¿e¼-¤fÞm-Aïm-G¸ÛGÅ-dôG-ŸÝ-¤ÞÅ-»Ûmü 
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2ü GŸÛÅ-VGÅ-Åô-ÅôºÛ-ZÛm-ÇÀôz-mP-ºIô-zŸÛm-q-Z¤-fG-yâ-GÝ-IPÅ- 27 »ôh-q-hï-hG-¾-z;º-ÁG-GÛ-¯-º²Ûm-¾¤-

Çeôm-¿e¼-¹-¼ï¼-ÇÀôz-hôh-ÇKô¼- 1000 ¼ï-GmP-¤ÞÅ-»Ûmü 

3ü Gbm-ÇÀôz-DG-mP-zBôh-¤ÞÅ-Z¤-fG-ÍP-G-q-Tm-n¤Å-ˆÛ-¸Å-GôÅ-GmÅ-¤¾-JÀ-hôh-V-±P-m¼-GbôP-fôG-¾G-

hPÞ¾-hP-ü ÇÀôz-ºWâG-Ç+zÅ-hP-ÇÀôz-IÔºÛ-hGÝm-hÝÅ-GÝP-ÅïP-Ç+zÅ-zTÅ-ÅÞ-¾¤-Iôm-ŸÝÅ-¼ÛGÅ-¾-¤fÞm-Aïm-

¢ô¼-vôh-ŸÝ-¤ÞÅ-»Ûmü 

4ü =â-=ÛP-DÞ¾-HÛ-yâ-GÝ-ÇÀôz-¾ô-Åôm-q-IPÅ- 345 zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-hP-Å¤-„Ëô-‡-Ez-DôPÅ-Gbm-ÇÀôz-DG-zTÅ-

ÅÞ-ÇÀôz-ºWâG-ŸÝÅ-qºÛ-DôPÅ-mÅ-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 240 ¾-Z¤-fG-yâ-GÝ-uÛ-¤±ßPÅ-¾G-hPÞ¾-GmP-¤ÞÅ-¤-¸hü 

yâ-GÝ-IPÅ- 24 ¾-¾ô-GZÛÅ-zÇeàh-¤¼-hGÝm-hÝÅ-GÝP-ÅïP-Ç+zÅ-w-¤ºÛ-Å¼-zBôh-¤-fÞz-¼ÛGÅ-¾-h¤ÛGÅ-zÅ¾-

hGôPÅ-zŸïÅ-ˆÛÅ-¾¤-Iôm-ÇKô¼- 96,000ü00 ¤fÞm-ºHã¼-ŸÝÅ-bï-w-¤-zÞ-yâG-fÞG-ºyh-fÞz-q-ŸÝÅ-»ôhü 

5ü hÐP-¸Þ¼-Z¤-fG-GÛ-yâ-GÝ-IPÅ- 2 ¾-º±ô-Çoôm-¹-¼ï¼-ÇKô¼- 500 ¼ï-DÞPÅ-vôh-Ÿ ÝÅ-»ôhü 

6ü ÂÛ-m-ÇK¼-zôh-¼ÛGÅ-D-VºÛ-Z¤-fG-yâ-GÝ-IPÅ- 27 ¾-¹-¼ï¼-º±ô-Çoôm-ÇKô¼- 500 ¼ï-Å-GmÅ-ºƒï¾-¤fÞh-qºÛ-

zMãh-DÞPÅ-vôh-ŸÝÅ-»ôhü 

G z¾-»Þ¾-DÞ¾-G¸ÛGÅ-dôG 

1ü z¾-»Þ¾-DÞ¾-zôh-¼ÛGÅ-Z¤-fG-n¤Å-¾-GPÅ-Tm-zhï-¯-mÅ-G¸ÛGÅ-dôG-GmP-¤ÞÅ-fôG-hÐ-yâG-hP-xïh-hÐ-yâG-

n¤Å-jË-Å-hP-¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤-GZÛÅ-ÅÞ-ÇÀôz-ºWâG-GmP-„Àô-»ôh-¼ÛGÅ-¾-ÇÀôz-ºWâG-Mz-GZï¼-GmP-¤ÞÅ-¤-¸hü 

Ez-DôPÅ-M-G¼-Gbm-ÇÀôz-DG-mP-ÇÀôz-ºWâG-ŸÝÅ-q-n¤Å-¾-¸Å-GôÅ-GmÅ-¤¾-fôG-h¤ÛGÅ-zÅ¾-hGôPÅ-

zŸïÅ-GmP-¤ÞÅ-»Ûmü hï-zŸÛm-Z¤-fG-ÍP-fôz-Tm-n¤Å-¾-Z¤-fG-uÛ-¤±ßPÅ-º±ô-Çoôm-¤fÞm-Bô¼-ŸÝ-¤ÞÅ-»Ûmü 

P ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-DÞ¾-HÛ-yâ-GÝ-ÇÀôz-ºWâG 

ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-Mãh-ˆÛ-yâ-GÝ-IPÅ- 83 Gbm-ÇÀôz-DG-mP-ÇÀôz-ºWâG-ŸÝÅ-»ôh-q-¤-¸hü yâ-GÝ-w¾-Vï-zºÛ-¸Å-

GôÅ-GmÅ-¤¾-fôG-m¼-GbôP-¼ôGÅ-Bô¼-ŸÝÅ-»ôhü 

T ÆÛ-ŸÝ-¾Å-‚ïh-qºÛ-yâ-GÝºÛ-ÇÀôz-ºWâG 

1ü ºhÛ-¾ô¼-ÆÛ-ŸÝ-¾Å-‚ïh-qºÛ-ÇÀôz-¾ô-Åôm-q-yâ-GÝ-IPÅ- 22 »ôh-q-n¤Å-jË-Å-zôh-EÛ¤-DôPÅ-ÅÞ-yâG-IPÅ- 11 

hP-¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤-DôPÅ-ÅÞ-yâG-IPÅ- 11 zTÅ-Mm-zBå¼-V-zGôÅ-ŸÝÅ-»ôhü Å-GmÅ-¼P-DôPÅ-¾Å-‚ïh-

qºÛ-yâ-GÝ-IPÅ- 33 »ôh-q-n¤Å-GôP-GÅ¾-zŸÛm-Mm-MG-GÛÅ-jË-Å-zôh-EÛ¤-DôPÅ-ÅÞ-yâG-IPÅ- 17 hP-¤-

ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤-DôPÅ-ÅÞ-yâG-IPÅ- 16 zTÅ-V-zGôÅ-ŸÝÅ-»ôhü 

2ü ÆÛ-ŸÝ-¾Å-‚ïh-qºÛ-yâ-GÝ-IPÅ- 24 Mm-fôm-‚ãP-zºÛ-ÇÀôz-DôPÅ-ÅÞ-¤-zbP-z¼-Zï-ºI¤-Å-GmÅ-zôh-ÇÀôz-DG-GÛ-

ZÛm-ÇÀôz-bà-GbôP-zŸÛm-q-n¤Å-¾-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-mÅ-ÇÀôz-hôh-¹-¼ï¼-ÇKô¼- 400 ¼ï-GmP-zŸÛm-»ôhü 
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3ü Å¤-„Ëô-‡-Ez-DôPÅ-Gbm-ºWGÅ-¾Å-‚ïh-n¤Å-ˆÛ-yâ-GÝ-ÇÀôz-¾ô-Åôm-q-IPÅ- 45 ¾-¹-¼ï¼-ÇÀôz-hôh-ÇKô¼- 400 

¼ï-GmP-zŸÛm-»ôhü hï-zŸÛm-Gbm-ÇÀôz-mP-zBôh-¼ÛGÅ-¾-¸Å-GôÅ-GmÅ-¤¾-JÀ-hôh-Gbm-ÇÀôz-Åô-ÅôºÛ-±h-GŸÛ-

¿e¼-m¼-GbôP-ŸÝÅ-»ôhü 

V yâ-GÝ-GÅÞ¤-»m-¾-h¤ÛGÅ-zÅ¾-z¿e-BôP-ü 

1ü ¤Û-ºzô¼-ºwï¾-MÅ-»ôP-ÇÀh-z;º-ÁG-mÅ-Gbm-ºzïzÅ-GmP-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hGôPÅ-hôm-yâ-GÝ-¾ô-¿S-»m-IPÅ- 

96 zôh-EÛ¤-DG-GZÛÅ-hP-ü Å¤-„Ëô-‡-zTÅ-mP-Mm-zBå¼-¾¤-mÅ-ÇÀôz-ºWâG-V-zGôÅ-ŸÝÅ-»ôhü hï-zŸÛm-xÛ-

¾ô- 2014 ¹- 7 ±ïÅ- 1 GôP-hÝ-BïÅ-qºÛ-yâ-GÝ-¼P-¾ô- 3 »m-º²Ûm-IÔ-¿S-q-¤-fôm-qºÛ-yâ-GÝ-IPÅ- 344 ¾-

ÇÀôz-hôh-/‚ÛÅ-hôh-¹-¼ï¼-ÇKô¼- 300 ¼ï-hP-¹- 7 ±ïÅ- 1 XïÅ-ÅÞ-BïÅ-qºÛ-yâ-GÝ-IPÅ- 44 ¾-¹-¼ï¼-ÇKô¼- 
500 ¼ï-zTÅ-zÇkô¤Å-¾ô-ºhÛ¼-ÈÛm-ÇKô¼- 1399800 zTÅ-zGô-vôh-ŸÝÅ-»ôhü 

W ÇÀôz-ºWâG-hP-ÇÀôz-hôhü 

xÛ-¾ô- 2015ü2016 ¾ô¼-Gbm-ÇÀôz-DG-mP-ÇÀôz-ºWâG-ŸÝÅ-q-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 263 mÅ-yâG-IPÅ- 49 HÛ-

¸Å-GôÅ-GmÅ-¤¾-V-±P-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-mÅ-Oæz-¤ÞÅ-hP.ü hï-zŸÛm-¸Å-GôÅ-GmÅ-¤¾-JÀ-hôh-xïh-zTG-

fôG-ÇÀôz-ºWâG-GmP-z-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 43 »ôhü h-¿eºÛ-V¼-Ez-DôPÅ-Gbm-ÇÀôz-zhÝm-HÛ-Z¾-DP-mP-Eôm-

zÇkô¤Å-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 1376 »ôh-q-n¤Å-¾-¸Å-GôÅ-GmÅ-¤¾-ÈÛm-ÇKô¼- 1,250,250 ºIô-Iôm-¤fÞm-Bô¼-

ŸÝÅ-»ôhü 

1.8ü ÁïÅ-»ôm-¾Å-ºV¼-hP-ºƒï¾-zºÛ-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-fzÅ-º±ô¾ü 

1ü Ann Down, USA ¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-¶-a-¤fô-ÇÀôz-hP-ü Åø-„Ëô-‡-Ez-DôPÅ-ÇÀôz-ÇÀôz-zTÅ-Eôm-ÇÀôz-DG-ÅÞ¤-TßºÛ-

ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-ÇSô-±¾-hP-ÁÛP-bôG-ÅôGÅ-zTßh-¿km-¸Å-h¤ÛGÅ-ÅÞ-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 1,891,020 GmP-Åôm-

DÞPÅ-ºIï¤Å-ŸÝÅ-»ôhü 

2ü Swedish Organization for Individual Relief (SOIR IM) ¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-ÇÀôz-DG-zhÝm-HÛÛ-Ç¨m-Iôm-ºw¼-

Çoôm-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 468,000 hP-ü hï-zŸÛm-ÇÀôz-DG-iâG-GÛ-zTßh-¿km-¸Å-hôh-ºw¼-Çoôm-Vïh-ÈÛm-

ÇKô¼ 760,000 hP-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-zôh-»ÛG-OæP-hïz-q¼-zCæm-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼- 62,484 hï-zŸÛm-¤hÝm-¾¤-

ÇÀôz-Çeôm-¾Å-GŸÛ-hP-ü hGï-Lm-¸z-¢ôP-¾Å-GŸÛ-zTÅ-ˆÛ-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 2,750,000 GmP-Åôm-

‚ãP-»ôhü 

3ü Í-¼Û- PRM ¼ôGÅ-±ôGÅ-ºôG-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-HÛ-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-qºÛ-¾Å-GŸÛ-hP-ü º²Ûm-¼Û¤-zTß-qºÛ-ÇÀôz-

yâG-n¤Å-¾-ºGô-ºFÛh-mÝÅ-q-Bïh-ÆÛP-¸z-¢ôP-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 1,785,404 GmP-Åôm-‚ãP-»ôhü 
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4ü (Le-Toit De Monde, France) ¼ôGÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-¼-¶P-¾-ZÛm-ÇÀôz-hP-ü bï-²â-ZÛm-ÇÀôz-GZÛÅ-ˆÛ-ZÛm-¤ôºÛ-¿eô-
hôh-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼- 170,289 GmP-Åôm-‚ãP-»ôhü 

5ü (Friends of Tibetan Settlements in India) ŸïÅ-q-Í-¼Û-¼ôGÅ-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-¤ôm-JËô-Gbm-ÇÀôz-ˆÛ-ÇÀôz-
yâG-±ôºÛ-zTßh-¿km-¸Å-hôh-ºw¼-Çoôm-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 153,075 GmP-Åôm-‚ãP-z-hÝÅ-fôG-zGôÅ-

ºIï¤Å-ŸÝÅ-»ôhü 

6ü Lama Zopa Rinpoche ¤VôG-mÅ-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-zMãh-Ç~ï¾-;ôz-zhï-ÇÀ¼- CST CVP ÇÀôz-IÔºÛ-ZÛm-
¤ôºÛ-¿eô-hôh-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 500,000 GmP-Åôm-‚ãP-z-¿e¼-zGô-ºIï¤Å-ŸÝÅ-»ôhü 

7ü Vimalla Association, Switzerland ¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-Í¼-¾Û-;Ý-¤-¼Û-ÇÀôz-IÔºÛ-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼- 27,366 

hP-ü Ç~ï¾-;ôz-Gbm-ÇÀôz-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼- 51,510 hï-zŸÛm-¾ÞGÅ-zÅ¤-hP-ü zhï-ÇÀ¼ü ¤ïºôü ;ô-¾ï-JË¾-ÇÀôz-IÔ-

zTÅ-ˆÛ-ZÛm-¤ôºÛ-¿eô-hôh-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 721,543 GmP-Åôm-‚ãP-z-Å-GmÅ-Åô-Åô¼-zGô-ºIï¤Å-ŸÝÅ-

»ôhü 

8ü Norwegian Church Aid, NCA ¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ- MBBS Coaching Program hP-ü „Ëàm-‡¼-hGï-

ºôÅ-¤fô-ÇÀôz-DP-GÛ-ºIô-Iômü º²Ûm-IÔ-hP-qô-mÅ-¿S-q-z¼-HÛ-ÍP-¯ÛÅ-ÇÀôz-±m-iÔ-ºyÛm-hP-ü ºôh-Çkï¼-zMãh-ÇÀôz-

FÛh-‚-MãºÛ-¾Å-GŸÛºÛ-ºIô-Iôm-zTÅ-ˆÛ-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 5,357,498 GmP-Åôm-‚ãP-z-¿e¼-¾Å-GŸÛ-

DG-¾ïGÅ-Oæz-¸Ûmü 

9ü The Tibet Fund, USA ¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-Å¤-„Ëô-‡-Tôm-b-¼-ÇÀôz-yâG-n¤Å-¾-¤¾-Ghm-IPÅ- 200 

GÅ¼-Zô-ŸÝ-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼- 389,770 GmP-Åôm-‚ãP-z-¿e¼-¤¾-Ghm-GÅ¼-Zô-ŸÝÅ-¸Ûmü 

10ü (Danish International Development Agency, DANIDA) ¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-„Ëàm-b¼-hGï-ºôÅ-¤fô-

ÇÀôz-DP-G®ôÅ-ÁïÅ-¼ÛG-GÛ-¾Å-GŸÛ-ºi-¤Ûm-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 15,373,107ü GmP-Åôm-‚ãP-»ôhü  

11ü Tibet Freunde, Switzerland ¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-Å¤-„Ëô-‡-Tôm-b-¼-ÇÀôz-IÔºÛ-Å-Ghm-IPÅ- 120 GÅ¼-

Zô-hP-;ï-¾-Á-qÞ-¼-ÇÀôz-IÔºÛ-zÁP-¤²ôh-Z¤Å-GÅô-Vïh-hÝ-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 516,919 GmP-Åôm-‚ãP-»ôhü 

12ü Regional Tibetan Women Association (RTWA), New York zÞh-¤ïh-±ôGÅ-qºÛ-¼ôGÅ-Bô¼-ºôG-

;ô-¾Û-JË¾-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-ˆÛ-ZÛm-¤ôºÛ-¿eô-hôh-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 100,000 GmP-Åôm-‚ãP-»ôhü 

13ü The Tibet House Trust, UK ¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-¤ôm-JËô-ºhôh-LÝ-JÀÛP-Å-GmÅ-ÅÞ-hqï-¤²ôh-DP-ŸÛG-GÅ¼-

MG-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 1,978,882 GmP-Åôm-‚ãP-»ôhü 

14ü The Fly & Help¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-^¾-Èô¼-Gbm-ÇÀôz-ˆÛ-º²Ûm-DP-Z¤Å-GÅô-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 

639,850 GmP-Åôm-‚ãP-»ôhü 
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15ü The Tibet Education Support Foundation, Japan ¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-Å¤-„Ëô-‡ºÛ-Ez-DôPÅ-¤-mÙ-¾Û-

ZÛm-ÇÀôz-ˆÛ-HP-¯ÛG-Z¤Å-GÅô-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 317,396 GmP-Åôm-‚ãP-»ôhü 

16ü ;ï-m-^-GŸÝP-mÅ-¾Å-GŸÛ-ºi-¤Ûm-DG 32 Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 48,774,532 GmP-Åôm-‚ãP-»ôhü  

17ü AET France ¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-ÇSôm-ºIô-ÇÀôz-IÔºÛ-ºFÛh-VÅ-GÅ¼-z¸ô-Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-ÈÛm-ÇKô¼- 1,196,198 

GmP-Åôm-‚ãP-»ôhü 

18ü Í-¼Û-GŸÝP-GÛ-¼ôGÅ-Bô¼-DôPÅ-hGï-Lm-Eh-¾Å-¸z-¢ôP-hP-ü ‚ÛÅ-qºÛ->ÀôG-¯¾-¾Å-ºV¼-DG ¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-

»ôm-GŸm-»P-¸z-¢ôP-ºi-¤Ûm-fôG-¼ôGÅ-hPÞ¾-zÇkô¤Å-ÈÛm-ÇKô¼- 19062186ü00 fôz-Åôm-‚ãP-»ôhü 

1.9ü GŸÝP-ºƒï¾-xôGÅ-zBôhü 

 1ü ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-¤VôG-xÛ-¹- 4 ±ïÅ- 22 mÅ- 23 z¼-¿kÛ-¾Û¼- NCERT ¾-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-mÅ-

Gô-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-hGï-Lm-ºôÅ-¢ôP-G¸ÛGÅ-ŸÛz-hP-ü M-G¼-hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-

ºhÝ¼-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã¼-GŸÝP-ºƒï¾-xôGÅ-wïzÅ-GmP-ü 

 2ü xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 18 mÅ-±ïÅ- 21 z¼-ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-¤VôG-z¾-»Þ¾-DÞ¾-Å-»ô¤-HÛ-Aïm-qÅ-Gôh-VG-

‚ãP-zºÛ-¼P-¼ïºÛ-ÇÀôz-DG-GZÛÅ-¤±ôm-zôh-¤Û-uÛºÛ-GmÅ-ÇePÅ-dôGÅ-ŸÛz-ÇÀh-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Mã¼-GŸÝP-ºƒï¾-xôGÅ-

wïzÅ-GmP-ü 

 3ü xÛ-¹- 8 ±ïÅ- 4 mÅ- 7 z¼-iâP-ºw¼-;©-ÅïP-Gï-¾GÅ-ÅÛ¤-¾-Gbm-ÇÀôz-ˆÛ-Å-V-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

hôm-Vïh-ÅÛ¤-¾¼-GŸÝP-ºƒï¾-xôGÅ-wïzÅ-GmP-ü 

 4ü xÛ-¹- 8 ±ïÅ- 18 mÅ- 27 z¼-ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-¤VôG-hP-iâP-GŸôm-Ç+¾-z¸P-¤Gôm-qô-¾GÅ-GZÛÅ-

¤m-Çt¼-wm-zhï-JÀÛP-hP-ü „Ëm-jË-¼-mô¼-MÅ-JÀÛP-ü Íô-^Û-Á-wÞm-±ôGÅ-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-zTÅ-ˆÛ-GŸÛÅ-;ï¤-hP-ü 

ÇÀôz-IÔ hGôm-Çkï-DG-zTÅ-ÅÞ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-xôGÅ-wïzÅ-GmP-»ôhü 

 5ü xÛ-¹- 9 ±ïÅ- 12 mÅ- 14 z¼-ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-¤VôG-hP-ü iâP-Vï-PG-hzP-¼z-M¾-¾GÅ-n¤-

GZÛÅ-²-¾m-l¼-¾z-¾Û-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-hÝ-ÇÀôz-DG-GÛ-ºGm-º²Ûm-n¤Å-ˆÛ-ºGô-ºFÛh-¸z-¢ôP-GÛ-¤WâG-zÇkô¤Å-

¤²h-ÇKô-hP-ü ºGm-º²Ûm-n¤-qºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-zTÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-GŸÝP-ºƒï¾-xôGÅ-wïzÅ-GmP-ü 

 6ü xÛ¹- 10 ±ïÅ- 1 mÅ- 15 z¼-iâP-Vï-PG-hzP-¼z-M¾-¾GÅ-¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤-HÛ-&Ç+ÝºÛ-H-Çeôm-¤²h-

ÇKôºÛ-Ç+Ý-¤Iôm-hÝ-wïzÅ-qºÛ-Ÿô¼-hÝ-^ï-^Ým-Zï-ºDô¼-ÇÀôz-IÔ-DG-¾-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-XïÅ-„Ëàm-b¼-hGï-ºôÅ-¤fô-ÇÀôz-DP-hP-

ºƒï¾-zºÛ-¾Å-hôm-Vïh-¶¼-a-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-GÛ-PïÅ-Çeôm-qºÛ-¿Ëm-¤W¾-¤ô¾-Vïh-GŸÝP-ºƒï¾-xôGÅ-wïzÅ-GmP-ü 
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 7ü xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 12 mÅ- 15 z¼-iâP-ºw¼-;©-ÅïP-Gï-¾GÅ-M-G¼-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-Ez-DôPÅ-‚P-

 xôGÅ-Gbm-ÇÀôz-DG-mP-DÞ¾-zôh-ˆÛ-¾ïGÅ-‚P-ºIm-±ôGÅ-zBPÅ-qºÛ-Ç+Ý-¤Iôm-hÝÝ-ÅÛ¤-¾¼-GŸÝP-ºƒï¾-xôGÅ-

wïzÅ-GmP-ü 

 8ü xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 29 mÅ-xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 1 z¼-ZÛm-IPÅ- 4 ¼ÛP-ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-¤VôG-fï-¾m-^ï-

 M¾-Å-Ç~ïm-;ôG-bà-»ôh-qºÛ- Asian Institute of Technology mÅ-¤Iôm-ºzôh-GmP-hôm-¿e¼-Vïh-wïzÅ-

 GmP-ü 

 9ü xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 2 mÅ- 5 z¼-iâP-Vï-PG-hzP-¼z-M¾-¾GÅ-M-G¼-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-Ez-DôPÅ-

ÇÀôz-DG-»ôPÅ-µôGÅ-hz¼-zôh-ˆÛ-¾ïGÅ-‚P-GÛ-wÞ¾-‚ãP-ºIm-±ôGÅ-zBPÅ-qºÛ-Ç+Ý-¤Iôm-hÝ-Vïh-wïzÅ-GmP-»ôhü 

 10ü xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 8 mÅ- 19 z¼-iâP-ºw¼-;©-ÅïP-Gï-¾GÅ-ÇKP-bôG-Åø-„Ëô-‡-ÇÀôz-IÔºÛ-Å-DP-±ôP-Nå¼-HÛ-

 ÇSôm-ºIôºÛ-¾Å-¼Û¤-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-hôm-Vïh-ÇKP-bôG-DÞ¾-GŸÝP-ºƒï¾-xôGÅ-wïzÅ-GmP-ü 

 11ü xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 13 mÅ- 15 z¼-iâP-Vï-PG-hzP-¼z-M¾-¾GÅ-M-G¼-¾z-¾Û-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-

DP-hÝ-&GôP-Å-¤VôG-VÛzÅ-zNå¼-hP-ºƒï¾-ÇÀôz-DP-mÅ-¤Iôm-ºzôh-GmP-hôm-¿e¼-GŸÝP-ºƒï¾-xôGÅ-wïzÅ-GmP-ü 

 12ü xÛ-¾ô- 2016 ¹- 1 ±ïÅ- 9 mÅ- 31 z¼-iâP-Vï-PG-hzP-¼z-M¾-¾GÅ-Ç~ï¾-;ôz-bà-Vïh-wïzÅ-ˆÛÅ-

GŸÛ-¼Û¤-z¼-¤ºÛ-hGï-Lm-n¤Å-¾-¼ÛGÅ-¾¤-zMãh-mÅ-±m-¼ÛG-FÛh-fzÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP-hzÞ-º‚ïh-hP-ºƒï¾ü Ÿô¼-hÝ-Å-

GmÅ-Ç~ï¾-;ôz-hP-ü ;ô-¾ï-JË¾ü Èàm-ÅÞ¼-zTÅ-ˆÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-¾-º±¤Å-G¸ÛGÅ-hP-dôGÅ-ŸÛz-GmP-»ôhü 

 13ü xÛ-¾ô- 2016 ¹- 3 ±ïÅ- 1 mÅ- 6 z¼-iâP-Vï-PG-hzP-¼z-M¾-¾GÅ-z;º-ÁG-GÛ-z;º-ºƒï¾-

¿e¼-¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤-HÛ-iâP-Vï-GÅ¼-½‰ÛP-GZÛÅ-ˆÛÅ-¯ÛÅ-vôh-¯ÛÅ-¾ïm-HÛ-vôh-hqP-hÝ-xôGÅ-wïzÅ-GmP-ü 

 14ü xÛ-¾ô- 2016 ¹- 3 ±ïÅ- 6 mÅ- 9 z¼-ºhÛ-GºÛ-z;º-„Àôm-¤VôG-hP-iâP-Vï-n¤-GZÛÅ-M-G¼-hzÞÅ-

zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-Ez-DôPÅ-ÇÀôz-DG-¯ÛÅ-¾ïm-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-hôm-Vïh-¿kÛ-¾Û¼- MHRD hP-ü MEA HÛ-ºƒï¾-»ôh-

¤Û-Ço-¿Ëm-hÝ-±ôGÅ-ºhÝ-Vïh-xôGÅ-wïzÅ-GmP-z-zTÅ-ˆÛ-¾Å-zÇkô¤Å-Ç‰ÛP-zÇkÝÅ-ÅÞü ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-HÛÅü 

xÛ-¾ô- 2016 ¹- 9 ±ïÅ- 24 ¾ü wÞ¾ü 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཀོག་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོམཚམས་བཞགརྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་
དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པར་
གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད། སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་
བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ ༥༨༧ ཡདོ་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོའགདོ་འབུལ་ཞུས་པ་

ཁག་གཤམ་གསལ། 
ཀ ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༥ ཡྱིག་ཕངེ་ ༢༡ ནས། ཇ༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ནས་ཟླ་ ༣ བར་འཛནི་རྱིམ་དང་པ་ོ

ནས་ལྔ་པ་བར་ཨང་རྩྱིས་སོབ་དེབ་བརན་འཕྱིན་བཟོ་བཀོད་ལེགས་པར་ཟྱིན་ཏེ་རྱིང་མྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡོངས་ལ་
འགེམས་སེལ་བ་འཆར་ཡོད། ཅེས་གསལ་བས། ད་ེལྟའྱི་བརན་འཕྱིན་ད་ལྟ་བཀྲམ་ཟྱིན་ཡོད་མེད་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་
ཡོངས་དང་ད་ེདག་གྱི་འབལེ་ཆགས་འཛིན་གྲྭ་ར་ེར་ེབཞྱིན་ལ་བརན་འཕྱིན་དེའྱི་བརྒྱུད་སོབ་ཁྱིད་གནང་ཐབས་ཀྱི་མཐུན་
རནེ་སར་ཐུབ་པ་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 

༢། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༥ ཡྱིག་ཕངེ་ ༢༣ ནས། ཉ༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོ་འགོ་ནས་བཟུང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་
འཛནི་གྲྭ་དང་པ་ོནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་རྩྱིས་ཀྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཨྱིན་བདོ་ཤན་སར་གྱིས་དཔརེ་བརདོ་དང་བཅས་པའྱི་ཨང་
རྩྱིས་སབོ་དབེ་གཞགོས་འདགེས་ཀྱི་ལག་དབེ་ཅྱིག་རྩམོ་སྱིག་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། ཅེས་གསལ་བས། ཨྱིན་བོད་
ཤན་སར་གྱི་ལག་དེབ་ད་ེཉྱིད་ད་ེག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་རྩོམ་སྱིག་གནང་བ་ཞྱིག་གམ། ཡང་ན་སོབ་ཁག་
གཞན་གྱི་ཆེད་མཁས་མྱི་སྣ་དང་མཉམ་ལས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་རང་ནས་རྩོམ་སྱིག་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚ་ེ
བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ནས་རྩ་འཛནི་གནང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབའམ་གདངེ་ཚདོ་གང་འད་ཡོད་དམ། 

༣། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༧ ཡྱིག་ཕེང་ ༣ ནས། ༣། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཤསེ་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་ལན་འདེབས་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཞུས་ཟྱིན།  ཞེས་
གསལ་བ་ཙམ་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་བའམ་ལས་དོན་ཇྱི་
གནང་སགོས་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་ནམ། 

༤། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༧ ཡྱིག་ཕངེ་ ༡༩ ནས། ༩། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ནང་ཤསེ་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་དང་
མཐུན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གངོ་མའྱི་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛནི་གཏན་འབབེས་ཀྱིས་ཞུ་སྱིག་གྱི་ལས་དནོ་ཡངོས་སུ་གྲུབ་སྟ་ེབཀའ་
ཤག་ལ་མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབས་ཆེད་ཕུལ་ཡོད། ཅེས་གསལ་བས། ད་ལྟ་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་ད་ེཉྱིད་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་ཟྱིན་ཡདོ་དམ་མེད། མེད་ཚ་ེམ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཐུག་གམ། 

༥། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༧ ཡྱིག་ཕངེ་ ༢༣ ནས། ༡༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ནང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་པ་ཨ་
འཁོར་བཟདོ་པའྱི་དབེ་ ༼བདོ་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡོན་རྱིགས་པའྱི་དཔད་ཞྱིབ་༽ ཞེས་པ་བཟ་ོསྱིག་གྱིས་པར་བསྐྲུན་
ཞུས། ཞེས་གསལ་བས། ད་བར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་པའྱི་
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ཆེད་དེབ་ཇྱི་ཙམ་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད་མེད་དང་། སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སོབ་ཡོན་འགོ་
བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་མཐར་ཕྱིན་མཁན་སུ་དང་སུ་བྱུང་ཡདོ་མདེ། མཐར་མ་ཕྱིན་མཁན་རྣམས་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་བརྟནེ་
པ་ཡྱིན་མྱིན་དང་ད་ེདག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ད་ེརྱིགས་གསར་འཇུག་ཇྱི་ཙམ་གནང་ཡོད་མེད། ལར་ནས་
ལས་གཞྱི་འདྱི་སར་མུས་བཞྱིན་ལག་བསྟར་གནང་ཚ་ེདག་ེམཚན་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

༦། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༩ ཡྱིག་ཕངེ་ ༥ ནས། ༧། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༥ ནས་ ༣༠ བར་ཉྱིན་དྲུག་རྱིང་
རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་ཡདོ་མཐ་ོསབོ་སབོ་མ་ ༩༦ ལ་འག་ོཁྱིད་ནུས་པ་སདེ་སྱིང་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སངོ་
ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད། ཅེས་གསལ་བས། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཉྱིད་སོན་མ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
ནས་ལག་བསྟར་གནང་སྐབས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའྱི་ང་ོསྤྲོད་སྙྱིང་བསྡུས་ར་ེའབེལ་
ཡོད་སྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་གནང་སོལ་ཡོད་ཀང་། དེ་ག་བརྒྱུད་ལག་བསྟར་གནང་སྐབས་དེ་རྱིགས་མེད་པ་གནང་
འདུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ང་ོམ་ཇྱི་ཡྱིན་ནམ། 

༧། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ཡྱིག་ཕངེ་ ༣ ནས། ༢༤། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༥ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༤ ཚསེ་ ༡༥ བར་ཟླ་གངས་བཞྱི་རྱིང་བྷུན་ཏར་དག་ེའསོ་སབོ་ཁང་ནས་སབོ་མཐར་སནོ་པའྱི་སབོ་ཕྲུག་ ༡༢ ལ་དྷ་ས་
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་བདོ་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་གོང་མཐརོ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
ཞེས་སོགས་གསལ་བས། ད་སྐབས་དགེ་འོས་སོབ་ཐོན་པ་ད་ེརྣམས་ར་ེར་ེབཞྱིན་གྱིས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་
མེད་དང་། དམྱིགས་བསལ་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ནུས་པ་
གསར་པ་འདནོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་དམ་མེད། 

༨། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ཡྱིག་ཕེང་ ༡༠ ནས། ༢༥། འཛིན་རྱིམ་དང་པ་ོནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་སོབ་ཚན་ཁག་
རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ཁྱིད་ཐབས་ཆེད་དག་ེརྒན་གྱི་ལག་དབེ་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་བཟ་ོའགོད་ཟྱིན་པས་རྱིང་མྱིན་མཐའ་མའྱི་
ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབལེ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་འཆར་ཡདོ། ཅེས་གསལ་བས། ལག་དབེ་ད་ེཉྱིད་ད་ལྟ་པར་བསྐྲུན་ཟྱིན་ཡདོ་མདེ་
དང་། སྱིར་བཏང་དེང་སྐབས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོབ་ཁྱིད་མང་པ་ོགནང་སོལ་ཡོད་འདུག་པ་དེས་སོབ་གྲྭ་
ས་ོསོའ་ིའཆར་ཅན་གྱི་བེད་སྒ་ོཁག་དང་། དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཚན་གཞན་གྱི་དུས་ཚོད་ལ་འགལ་རེན་མྱི་འཕད་པའྱི་
ཐབས་ལམ་གང་འད་བེད་སདོ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། 

༩། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༡༥ ཡྱིག་ཕངེ་ ༡ ནས། ༦། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་ཤསེ་ཡནོ་འགན་འཛནི་
པ་སངས་མཆོག་པ་ལགས་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྩྱིས་སྤྲོད་ཟྱིན་པའྱི་ཌ་ོལན་ཇྱི་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཁག་
གཉྱིས་ཀྱི་དག་ེརྒན་གྱི་སབོ་ཁྱིད་བདེ་སྒ་ོཁག་དང་། འཛནི་ཁང་གྱི་མཐུན་རནེ་བཅས་རྟགོ་ཞྱིབ་གནང་སྟ།ེ ཞསེ་གསལ་
བས། རྟགོ་ཞྱིབ་གྲུབ་རསེ་འཛིན་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སྐོར་ལ་ཕག་བསྟར་ག་ར་ེགནང་ཡདོ་མེད་དང་། མེད་ཚ་ེ
རྟགོ་ཞྱིབ་གནང་བ་དསེ་འཛིན་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་ཕན་ཐགོས་ག་ར་ེབྱུང་ཡདོ་དམ། 
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༡༠། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥ ཡྱིག་ཕེང་ ༧ ནས། ཤོག་གངས་ ༡༦ ཡྱིག་ཕེང་ ༩ བར། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་
རྣམ་པས་སོབ་ཁག་མང་པའོ་ིནང་རྟགོ་ཞྱིབ་གནང་སྐོར་གསལ་བའྱི་ནང་། ད་ེཡང་གཙ་ོབ་ོའཛནི་གྲྭ་ས་ོསའོ་ིནང་སབོ་ཁྱིད་
གནང་ཕགོས་དང་། སབོ་གའྱི་བད་ེསྡུག་དང་མཐུན་རནེ་གཟྱིགས་རྟགོས། སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་དང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་སྡདོ་
ཁང་སོགས་སུའང་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་བ་དང་དགེ་ལས་རྣམས་དང་བཞུགས་མོལ་གྱིས་བསམ་འཆར་བསྡུ་རུབ་དང་
ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་ངེས་རྱིགས་གནང་ཡོད། ཅེས་སོགས་གསལ་བས། དགེ་ལས་
རྣམས་དང་བཞུགས་མོལ་གྱིས་བསམ་འཆར་བསྡུ་རུབ་སྐབས་བདོ་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཁྱབ་ཁངོས་དག་ེལས་རྣམས་ཀྱི་
བསམ་འཆར་ཤུགས་ཆ་ེབ་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང་། བསམ་འཆར་གནང་ཁངོས་སུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སེལ་ཐབས་
རྩ་བ་མདེ་པའྱི་རྱིགས་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་དམ་མེད། ཡོད་ཚ་ེད་ེརྱིགས་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 

༡༡། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༡༩ ཡྱིག་ཕངེ་ ༦ ཕ་མ་ཚརོ་མདུན་ལམ་དང་འབལེ་བའྱི་ལམ་སྟནོ། ཞསེ་པའྱི་ཞྱིབ་ཕ་ནང་
གསལ།  ཡྱིག་ཕངེ་ ༩ ནས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཁྱབ་ཁངོས་གནས་སྡདོ་ཕ་མ་ཁྱནོ་གངས་ ༧༨༠ ལ་ཕྲུ་གུའྱི་ཤསེ་
ཡནོ་ཐགོ་ཕ་མའྱི་འགན་འཁུར། ཕ་མ་ཚསོ་ཕྲུ་གུར་མྱིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཇྱི་ལྟར་སྟནོ་དགསོ་མྱིན། ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་སབོ་ཡནོ་སྐོར། ཕྲུ་གུའྱི་ལུས་སེམས་འཚར་ལོངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སགོས་སྐརོ་ག་ོབཀོན་ལམ་སྟོན་གནང་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་བས། སྱིར་བཏང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཕ་མ་ཚོས་འགན་འཁུར་
སྟངས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསྡོམས་ག་འད་བསོན་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། ད་ལན་མདུན་ལམ་
སོབ་སྟོན་པ་སྐོར་བསོད་སྐབས་ཕ་མ་ཚོས་གཞོགས་འདེགས་གནང་ཕོགས་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་བྱུང་ཡོད་མེད། 
དམྱིགས་བསལ་མྱིག་དཔ་ེའསོ་པའྱི་ཕ་མ་ད་ེའད་དང་ཐུག་འཕད་བྱུང་ཡོད་མདེ། ཡོད་ཚ་ེམྱིག་དཔ་ེའསོ་པའྱི་དཔ་ེམཚནོ་
གང་འད་ཡྱིན་ནམ། 

༡༢། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༢༠ ཡྱིག་ཕེང་ ༡༨ ནས། ༡༢། སེམས་ཁམས་བརྟག་དཔད་ཀྱི་ཚོད་རྒྱུགས། རོར་གྱིང་
དང་། ཀ་སྦུག ཧ་པ་པུར། མ་སུ་རྱི། སྱིམ་ལ། དྷ་ོལན་ཇྱི། བསུ་ན་མདའ། ཌལ་ཧོར་བཅས་ཀྱི་གཏན་སོབ་ཁག་དང་། 
མདུན་ལམ་ཚན་པར་ལམ་སྟོན་ཆེད་དངོས་སུ་བཅར་མཁན་བཅས་འཛནི་རྱིམ་ ༩ ནས་ ༡༢ བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁྱོན་
བསྡོམས་ ༦༦༦ ལ་ཌོག་ཊར་ཧཱ་ཝར་ཌ་གྷ་ཌ་ནར་གྱི་སྣ་མང་རྱིགས་སྟོབས་ཆུ་ཚད་ཚོད་རྒྱུགས་ (Multiple 
Intelligence Test - MIT) དང་། ཌོག ་ཊར་ཧཱོ་ལན་ཌེ་ཡྱི་མདུན་ལམ་དོ་དབྱིངས་ཐོ་འགོད་  (Career 
Interest Inventory)  མདུན་ལམ་ད་ོདབྱིངས་ཟྱིན་ཐ་ོ (Career Inventory Record) ད་ེབཞྱིན་ཅན་གྷར་
མཐ་ོསོབ་སོབ་མ་རྣམས་ལ་སོབ་གཉེར་བེད་བཟ་ོ (VARK Learning Style)  བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་སབོ་ཕྲུག་ས་ོ
སའོ་ིམྱི་ཚའེྱི་མདུན་ལམ་དང་འབལེ་བའྱི་རྱིགས་སྟོབས་དང་ད་ོདབྱིངས་ཇྱི་ཡྱིན་ཤསེ་ཐབས་ཀྱིས་ད་ོབདག་སབོ་མ་ས་ོ
སོར་མ་འོངས་མདུན་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལམ་སྟོན་ཞུ་སྒ་ོཁག་ཞུས། ཞེས་གསལ་བས། ཕྱི་ཡྱི་མྱི་སྣ་ཁག་གྱིས་
བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་རྱིགས་སྟོབས་གཞལ་སྐབས་གཟྱིགས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་འདུག་མྱིན་དང་། སྐབས་དརེ་རང་རྱིགས་
སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕུགས་ཕན་གྱི་ག་ོརྟགོས་དམྱིགས་བསལ་བ་འདྱི་སྤྲད་ཐུབ་སངོ་སྙམ་པ་ག་ར་ེཡོད་དམ། 
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༡༣། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༢༢ ཡྱིག་ཕངེ་ ༡༠ ནས། ཨྱིན་བདོ་ཤན་སར་གཏན་འབབེས་བར་ཆད་དབེ་ཕངེ་བརྒྱད་པ་
གངས་ ༥༠༠༠ བོད་ཕྱི་ནང་གང་སར་ཁྱབ་གང་ཆེ་འགྱིམས་ཐབས་ཙམ་མ་ཟད། སྱི་སྒེར་གྱི་ད་ཚིགས་དུ་མར་ཆེད་
འཇགོ་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ད་ོསྣང་དང་དགསོ་མཁ་ོགང་མང་ལྟ་ཀགོ་དང་རྱིན་མདེ་འབབེ་ལནེ་ཐུབ་པའྱི་
མཐུན་རེན་བསྐྲུན་ཡོད། ཅེས་གསལ་བས། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་དང་དམྱིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་
བསྟྱི་གནས་ཁག་གྱིས་ད་ེནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་བར་ཆད་རྣམས་གཅྱིག་གྱུར་མཁ་ོསོད་གཏོང་མཁན་གྱི་བརྒྱ་
ཆ་ཇྱི་ཙམ་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་དུའང་ཇྱི་ཙམ་ཁྱབ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཁུངས་སྣ་ེཡོད་དམ་མེད། གཞན་ཡང་ཐགོ་མའྱི་ལས་འཆར་གཏན་འབེབས་སྐབས་མཉམ་ལས་གནང་
རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞསེ་ཡོད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ད་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་བ་དསེ་གཏན་འབེབས་འདྱི་
དགོས་མེད་དུ་གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་གམ། ཡང་ན་རྒྱུ་རེན་གཞན་ཁ་གསལ་ཇྱི་ཡོད། ཐོག་མའྱི་ལས་འཆར་ཁོངས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཞྱིང་དེབ་ཕེང་བརྒྱད་པ་གཏན་འབེབས་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་མེད་པའྱི་སྡ་ེཚན་
ཁག་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 

༡༤། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༢༢ ཡྱིག་ཕངེ་ ༡༤ ནང་། ༡༌༤། དབུས་བདོ་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱི་སབོ་གྲྭ་རྩྱིས་ལནེ་རྩྱིས་
སྤྲདོ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ཞསེ་པའྱི་ཞྱིབ་ཕ་ཡྱིག་ཕངེ་གངས་ ༢༠ ནས། ད་ེསནོ་སནོ་འག་ོསབོ་གྲྭ་ ༣༣ དང་གཞྱི་རྱིམ་
འགོ་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༤ བཅས་སོབ་གྲྭ་གངས་ ༢༧ རྩྱིས་ལེན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་རྱིང་མྱིན་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཁག་ ༥ 
དང་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སབོ་ཁག་ ༥ བཅས་སབོ་གྲྭ་གངས་ ༡༠ རྩྱིས་སྤྲདོ་གནང་རྒྱུ་གཏན་འཁལེ་ཐག་གཅདོ་བྱུང་བ་
ལྟར་གང་མྱུར་རྩྱིས་ལེན་ཞུ་འཆར་དང་། ད་ེའཕོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཞན་རྣམས་ཀང་རྱིམ་པས་རྩྱིས་སྤྲདོ་ཡངོ་ཐབས་མུ་
མཐུད་འབད་བརྩནོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། ཅེས་གསལ་བས། སོབ་གྲྭ་གངས་ ༢༧ ཞེས་པ་ད་ེ ༣༧ ཡྱིན་དགོས་
འདུག་པ་དང་། གཞྱི་རྱིམ་བར་འོག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ ༡༠ པ་ོད་ེརྣམས་ད་ལྟ་རྩྱིས་བངས་ཟྱིན་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ཚ་ེསོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་འཛནི་སངོ་གྱི་འགན་འཁུར་བཀདོ་སྱིག་ཇྱི་གནང་དང་དག་ེལས་སགོས་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་
པ་བྱུང་ཡོད་མེད། གལ་ཏ་ེརྩྱིས་བངས་ཟྱིན་མེད་ཚ་ེགོང་རྱིམ་ནས་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ད་དུང་ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་
རནེ་གཙ་ོབ་ོགང་ལ་ཐུག་ཡདོ་དམ། 

༡༥། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༣༡ ཡྱིག་ཕེང་ ༡༩ ནས། རྒྱ་གར་དབུས་བདོ་སབོ་འཛནི་ཚགོས་བརྒྱུད་སྨན་པ་དང་བཟ་ོ
སྐྲུན་རྱིག་གནས། དུས་ཐུང་ལག་འཁྱརེ་སབོ་སངོ་། དག་ེརྒན་འསོ་སངོ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟགེས་ ༡༣ 
ཡདོ་པའྱི་ཁངོས་ནས་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་གཅྱིག་དང་དག་ེརྒན་འསོ་སོང་གྱི་ཞབས་སྟེགས་གསུམ་ལས་གཞན་ཆ་
ཚང་བདེ་སོད་ཐབོ་པ་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ། ཞསེ་གསལ་བས། སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ ༡ དང་དག་ེརྒན་འསོ་སོང་གྱི་
ཞབས་སྟེགས་ ༣ བཅས་བེད་སོད་མ་ཐུབ་པ་ད་ེརྣམས་ད་ོབདག་སོབ་ཕྲུག་ས་ོསོའ་ིགནས་ཚད་མ་འདང་བའྱི་རྒྱུ་རེན་
ནམ། ཡང་ན་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་མེད་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་
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ཞབས་སྟེགས་ཆ་ཚང་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་ཆེད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརྩོན་འཕར་མ་གང་གནང་ཡོད་
དམ། 

༡༦། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༣༦ ཡྱིག་ཕངེ་ ༩ ནས། ༣། ཉམ་ཐག་སབོ་ཡནོ། འདྱི་ལ་ོཉམ་ཐག་སབོ་ཡནོ་ཁངོས་འཚང་
སྙན་འབུལ་མཁན་ ༤ བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཏན་འབེབས་སོབ་ཡོན་གནང་མུས་ཐོག་ལམ་གོན་སྒོར་ ༥༠༠༠ རེ་
གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ཅེས་གསལ་བས། སོབ་ཡནོ་གནང་ཡུལ་ཉམ་ཐག་གྱི་བུ་ཕྲུག་ད་ེརྣམས་མཐ་ོསོབ་གང་དང་གང་
གྱི་ནང་ཚུད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་མདེ་དང་། གཏན་འབེབས་སོབ་ཡནོ་དསེ་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་སོབ་ཡནོ་འདང་ངསེ་ཤྱིག་ཆགས་
ཡོད་དམ་མེད། མེད་ཚ་ེམ་འདང་བའྱི་ཆ་ཤས་ད་ེསུས་ཐབས་འཚལོ་བདེ་ཀྱི་རདེ་དམ། 

༡༧། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣༩ ཡྱིག་ཕེང་ ༢༡ ནས། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁུ་ནུ་དང། སྱིཔྱི་ཏྱི། རྟ་དབང་། 
རརོ་གྱིང་། འབས་ལངོས། ཀུ་ལུ། གར་ཤ   ཟངས་དཀར། སྨན་ཆུ་ཁ་བཅས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་
སབོ་བཞསེ་གནང་མུས་བཞྱིན། འདྱི་ལརོ་གངོ་གསལ་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༨༣ གཏན་སབོ་ཁག་ནང་སབོ་
འཇུག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུ་ཕལ་ཆ་ེབའྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཐོག་ནར་གཏོང་རོགས་སོར་ཞུས་ཡོད། ཅེས་
གསལ་བས། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་གནང་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ག་འད་ཞྱིག་ཡོད་མེད་དང་། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་
དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་མེད། འདྱི་ལོར་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་སོབ་འཇུག་ཞུས་པ་ད་ེརྣམས་ཉམ་ཐག་གམ། ནང་མྱིར་ཟས་
གོས་གནས་མལ་གྱི་མཐུན་རནེ་སརོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ནམ། 

༡༨། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༤༠ ཡྱིག་ཕངེ་ ༡༦ ནས། ༡། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་རྣམས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་བལྟ་སངོ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་གནང་དནོ་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ལ་ོ ༥ ཡན་གངས་ ༩༦ དྷ་ས་དང་། མ་
སུ་རྱི་བདོ་ཁྱྱིམ། སམ་བ་ོཊ་བཅས་སབོ་ཁག་ནང་རྒྱན་བསྐྱུར་ལམ་ནས་སབོ་འཇུག་ཆ་བགསོ་ཞུས་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡ རསེ་སུ་སསེ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༤༤ ལ་ཟླ་རརེ་སྒརོ་ ༥༠༠ དང་། དའེྱི་གངོ་དུ་སསེ་པའྱི་
ཕྲུ་གུ་རང་ལ་ོགསུམ་ཡན་འཛནི་གྲྭ་ལྔ་པ་མ་ཐནོ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༣༤༤ ལ་སབོ་དདོ་/བྱིས་དདོ་ཟླ་རརེ་སྒརོ་ ༣༠༠ 
ར་ེབག་ོསྤྲོད་ཞུས་ཡོད། ཅེས་གསལ་བས། ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཁོངས་ཚུད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ལ་ོགངས་མཐ་ོཚད་གང་གྱི་
བར་གཟྱིགས་སོང་གནང་འཆར་ཡོད་མེད་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ གོང་སེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་
ཐོན་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་སོང་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་སྱི་ཞུ་བ་སོགས་ནམ་
རྒྱུན་སོབ་ཁངོས་རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་བུ་ཕྲུག་ལ་ོལྔ་ཡན་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐབོ་
ཐང་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། 

༡༩། ཟུར་འཛར། ༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབས་ཇྱི་བྱུང་རེའུ་མྱིག ཅེས་པའྱི་ནང། ༡། མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ། སབོ་ཕྲུག་རྩ་འབོར་གངས། 
༥༩༧ ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་མཁན། ༡༧༩ ཞེས་དང་། ༢། རོར་གྱིང་གཏན་སོབ། སོབ་ཕྲུག་རྩ་འབོར་གངས། ༣༤༦ 
ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་མཁན། ༢༣༤ ཞེས་དང་། ༣། ཌལ་ཧོར་གཏན་སོབ། སོབ་ཕྲུག་རྩ་འབོར་གངས། ༡༤༤ ཡྱིག་
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རྒྱུགས་བཏང་མཁན། ༣༥ ཞེས་དང་། ༤། སྱིམ་ལ་གཏན་སོབ། སོབ་ཕྲུག་རྩ་འབོར་གངས། ༤༠༥ ཡྱིག་རྒྱུགས་
བཏང་མཁན། ༤༠༥ ཞེས་སོགས་སོབ་ཁག་ ༦༧ ནང་སོབ་གྲྭའྱི་རྩ་འབོར་དང་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་མཁན་གྱི་གངས་ཚད་
བར་ཁྱད་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་། བར་ཁྱད་ཕན་བུ་ཡོད་པ། བར་ཁྱད་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་འདུག་
པས་ད་ེལྟ་བུའྱི་བར་ཁྱད་བརྩྱི་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། 

ཁ། ཤསེ་རྱིག་དཔར་ཁང་། 
༡། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ ཡྱིག་ཕེང་ ༡༤ སྱི་སྨན་ར་ེའདུན། ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་གཞུང་མང་སྱིའྱི་

དག་ེརྩར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ལ་བརྟནེ་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དགནོ་སྡ་ེསགོས་ཚགོས་སྱིད་ཚང་མས་དཔར་
བསྐྲུན་ཞུ་སྒ་ོཇྱི་ཡོད་འདྱི་གར་གནང་ཐབས་བྱུང་ཚེ། སྱི་སྒེར་གཉྱིས་ལ་དགེ་མཚན་ཕན་རླབས་མྱི་ཡོང་(ངམ)སྙམ། 
ཞསེ་གསལ་འདུག་པས། ད་བར་གོས་ཚགོས་བརྒྱུད་ནས་ད་ེའད་ཡོང་ཐབས་དགོས་སྐོར་གྱི་འབོད་སྐུལ་ཐངེས་ཁ་ཤས་
ཞུས་ཡོད་པ་དསེ་ཕན་ཐོགས་དམྱིགས་བསལ་བྱུང་བའྱི་གཟྱིགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་མདེ་དང་། སྱིར་བཏང་ད་ེགའྱི་པར་ཁང་
དུ་སྤུས་ཚད་དང་མགོགས་ཚད་སོགས་ཀྱི་ཆ་རེན་ཐད་འགན་ལེན་ཐུབ་པའྱི་གདེང་ཚདོ་དགོས་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་འབེལ་ཆགས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་སོགས་ནས་པར་སྐྲུན་རྱིགས་ད་ེགར་གནང་ཐབས་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་
སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ག ས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་ཚགོས་པ་ཁྱབ་ཁངོས་དང་བཅས་པ། 
༡། གེང་བརོད། ཤོག་གངས་ ༢ ཡྱིག་ཕངེ་ ༣ ནས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བདོ་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཁྱབ་ཁངོས་སབོ་

ཁག་རྣམས་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རྩྱིས་སྤྲདོ་གནང་འཐུས་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོཕྱི་ལ་ོ  ༢༠༡༣ 
ཟླ་ ༡ ནང་གནང་སོན་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་གཞྱིས་ས་གནས་ཁག་གྱི་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ ༣༣ དང་སེལ་
ཀབོ་ལུགས་བསམ་དང་བད་ེསར་ས་གནས་སུ་ཡདོ་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་སབོ་གྲྭ་ ༤ སལེ་ཀབོ་དང་ཧངོ་སུར་རབ་
རྒྱས་གྱིང་བདོ་གཞྱིས་སུ་ཆགས་པའྱི་བདོ་ཁྱྱིམ་ཁྱབ་ཁངོས་སནོ་སབོ་གངས་ ༨ སནོ་ཊ་བདོ་གཞྱིས་སནོ་སབོ་ ༡ ས་ཾབ་ོ
ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་སུ་རྩྱིས་ལེན་ཟྱིན་ཏེ། སེལ་ཀོབ་སོན་སོབ་དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཁག མོན་གྷ་ོ
འདདོ་རྒུ་གྱིང་བདོ་གཞྱིས་སནོ་སབོ་ཁག་ནྱི། ས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་ཚགོས་པའྱི་འབལེ་མཐུད་པ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞསེ་
མུས་དང་། འབེལ་མཐུད་པ་མེད་པའྱི་སོན་སོབ་ཁག་ཇྱི་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་སབོ་ལམ་
སྟནོ་གནས་ཡྱིག་སྩལ་དནོ་བཞྱིན་སབོ་གྲྭ་ད་ེདག་གྱི་ཉྱིན་རའེྱི་བད་ེསྡུག་གྱི་གཟྱིགས་སངོ་གནས་སྐབས་རྱིང་འབལེ་ཡདོ་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ཞོར་ལས་སུ་ཐུགས་འགན་བཞེས་མུས་ཡྱིན། ཞེས་གསལ་འདུག་པས། འབེལ་
མཐུད་པ་མདེ་པའྱི་སནོ་སབོ་ཁག་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོས་ོནས་ཞརོ་ལས་སུ་འགན་བཞེས་བཞྱིན་ཡདོ་འདུག་པ་དསེ་
ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་བབ་སྱི་དང་། བ་ེབག་ཉྱིན་རེའྱི་འཛིན་སོང་ཐོག་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བའྱི་གདེང་ཚོད་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་
དམ། གདེང་ཚོད་མེད་ཚ་ེའགན་ཁུར་མྱི་སྣ་དམྱིགས་བསལ་བསྐོས་མྱི་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གང་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་
ནམ། 
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༢། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༤༡ ཡྱིག་ཕེང་ ༡༠ པའྱི་ནང་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དེ་བཞྱིན་ད་ཆ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་མའྱི་དགངོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་མྱིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོ
ཞྱིག་ཏུ་མངནོ་གྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། འོན་ཀང་ད་ལྟ་ཡང་ཤསེ་ཡོན་ཙམ་མྱིན་པར་མཐུན་རེན་དང་ས་བབ་སོགས་ཀྱི་
དངསོ་ཡདོ་དཀའ་ངལ་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པ་མང་དག་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ནྱི། ད་ལྟའྱི་འཛནི་སངོ་བཀག་ཤག་གཙསོ་
དབང་ནུས་ལྡན་པའྱི་གོང་རྱིམ་གྱི་དགངོས་བཞསེ་དང་ཕག་བསྟར་གནང་མྱིན་ལ་ཐུག་ཡདོ། ཅེས་གསལ་བས། མེས་
དབནོ་གཙུག་ལག་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་མཐུན་རནེ་དང་ས་བབ་སོགས་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆདེ་ས་ཾབ་ོཊ་བོད་
སོབ་ཚོགས་པའྱི་ངསོ་ནས་ལས་འཆར་ཕུལ་བ་ཁག་ལ་གོང་རྱིམ་ནས་དགོངས་བཞེས་ཚད་ལྡན་མ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནམ། ཡང་ན་ལས་འཆར་སགོས་འདྱི་ཞསེ་མདེ་པར་གངོ་རྱིམ་ལ་ཁག་དཀྲྱིས་པ་ཙམ་ཡྱིན། 

༣། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༦༦ ཡྱིག་ཕངེ་ ༨ དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ནང་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་བུ་ ༧ 
དང་བུ་མ་ོ ༡༣ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་སོབ་ཕྲུག་ ༢༠ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་ཡོད། ཁོང་ཚོའྱི་
ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་གསལ་བསགས་གནང་གཏན་འཁལེ། ཞསེ་གསལ་
བས། གྲུབ་འབས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཞསེ་པ་ཡྱིག་ནརོ་ཡྱིན་དགསོ་འདུག་པ་དང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཕྱིར་བསགས་
གནང་བའྱི་ཁོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་མྱིན་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཡོད་མེད་དང་། འདས་པའྱི་ལོ་
གཉྱིས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་དང་བསྡུར་ན་འདྱི་ལ་ོབརྒྱ་ཆ་འཕར་ཆག་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 

༤། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༦༨ ཡྱིག་ཕངེ་ ༡༤ ནས། ༡། ད་བར་དཔ་ེསྟནོ་སབོ་གྲྭར་སསོ་རས་སདོ་མཁན་དང་མསོ་
རས་ལངས་ཤརོ་གྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མདེ། མ་འངོས་ད་ེལྟར་མ་ཡངོ་བའྱི་ཆདེ་སབོ་གྲྭའྱི་སབོ་སྱི་གཙསོ་པའྱི་
སབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་དང་འབལེ་ཡདོ་འཕདོ་ལས་པས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟནོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། ཅེས་གསལ་བས། 
འདྱི་ནྱི་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་དང་དག་ེསོབ་ཡངོས་ལ་ ཤྱིན་ཏུ་བསགས་འསོ་ཀྱི་གནས་སུ་མཐངོ་། 

ང་། དྷ་ས་བདོ་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
༡། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༧ ཡྱིག་ཕངེ་ ༡༥ ནས། ལ་ོལྟར་བཞྱིན་ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་

སབོ་ཡནོ་བ་དགའ་གནང་སལོ་ཡདོ་པ་བཞྱིན། འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཚན་རྱིག འབྱུང་རྱིག ཚངོ་རྩྱིས་སྡ་ེཚན་ས་ོསའོ་ི
ནང་ཡང་རྩེར་སནོ་པ་སབོ་མ་གསུམ་རརེ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་བ་དགའ་ ༩ ནང་ནས་ ༧ བདོ་ཁྱྱིམ་སབོ་ཕྲུག་ལ་ཐབོ་
ཡོད། རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་མངའ་སྡེའྱི་ནང་སོབ་གྲྭ་རྩེ་ཕུད་ཀྱི་གས་སུ་ཚུད་དེ་ AAA+ གནས་ཚད་རྱིམ་པར་ངོས་
འཛིན་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག་པས། ད་ེལྟ་བུའྱི་གྲུབ་འབས་ཐོབ་སོན་བྱུང་བར་འབེལ་ཆགས་དགེ་སོབ་
ཚརོ་བསགས་བརོད་དང་མ་འོངས་པར་སར་ལྷག་འབད་བརྩནོ་གནང་སངོ་ཡོང་བ་ཞུ། 

༢། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༧༨ ཡྱིག་ཕངེ་ ༡༧ ནས། སེལ་ཀོབ་བདོ་ཁྱྱིམ། འདྱི་ལརོ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་འགོས་ནད་མང་
དག་ཅྱིག་བྱུང་བ་ལས་མྱིག་ལ་སྤྲྱིན་ས་ེཚ་ནད་བྱུང་བ་གངས་ ༨༧ དང་སྡུག་གངོ་འབུ་རུ་བྱུང་བ་གངས་ ༡༠༠ ཀྲྱི་བྱི་
ནད་པ་གངས་ ༨ དུག་སང་གྱི་ནད་གཞྱི་ཕགོ་པ་གངས་ ༤ ཚ་འདར་ནད་པ་གངས་ ༡ འབུར་ཞྱིབ་ཐནོ་པ་གངས་ ༡༣ 
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བཅས་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག་པས། འགོས་ནད་མང་པ་ོཕོག་དོན་གྱི་རྒྱུ་རེན་གཙ་ོབ་ོགང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་
གྱི་ཡོད་མེད་དང་། ད་ེདག་སོན་འགོག་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་ལས་གཞྱི་ག་ར་ེབརྩམ་ཡོད་མེད། ཀྲྱི་བྱི་ནད་པ་ད་ེདག་གྱི་
རྱིམ་པ་གང་དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ། 

༣། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༧༨ ཡྱིག་ཕེང་ ༢༧ ནས། སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱྱིམ། གཤམ་གསལ་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་ནད་
གཞྱི་ཛ་དག་ཅྱིག་ཕགོ་ཡདོ་སྟབས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་མདེ། ༡། འཛནི་རྱིམ་དགུ་པའྱི་སབོ་བུ་བསྟན་
འཛིན་འོད་ལྡན་ནྱི་རྐང་པ་ཆག་སོན་བྱུང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་བཅུྱིག་པའྱི་ནང་གཤག་བཅོས་བས་ཀང་ལུས་
སྟབོས་ཆ་ེབར་སངོ་། གམོ་བགདོ་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡདོ། ༢། འཛནི་རྱིམ་བརྒྱད་པའྱི་བུ་མ་ོཉྱི་ཟརེ་སལོ་
མ་ནྱི་ག་ོབར་སནོ་བྱུང་ནས་ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་དུ་བསྟནེ་གཏུགས་བས་ཀང་དག་བསདེ་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་བྱུང་
སྟབས་མ་ེསོར་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་ཀྱིས་དརེ་བསྙལ་ནས་དག་བསེད་ཀྱི་རྣམ་པ་བྱུང་སྟ་ེཀྲྱི་བྱི་ན་ཚ་མུ་མཐུད་
བཅོས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཞེས་གསལ་བས། འདྱིར་བཀོད་ཞྱིབ་འགེལ་དུ་སོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་མྱི་
འདུག་པས་སབོ་ཕྲུག་གསུམ་ལས་གཞན་གཅྱིག་ད་ེསུ་ཡྱིན་དང་དའེྱི་ནད་གཞྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། 

༤། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༩༧ ཡྱིག་ཕངེ་ ༤ ནས། གྷ་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁྱྱིམ། ༣། ཁྱྱིམ་ཚང་སུམ་ཅུ་ཡདོ་པའྱི་ནང་ནས་
ཁྱྱིམ་ཚང་བཅུ་གསུམ་དང་། བཅུ་པ། བཅ་ོལྔ། བཅ་ོབརྒྱད། བཅུ་དགུ། ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་སྒ་ོབརྒྱབས་དགོས་བྱུང་། རྒྱུ་
མཚན་ནྱི། ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་མ་ཚབ་རྩ་དགོངས་དང་ལས་གནས་ཁ་བསྒྱུར་ད་དུང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབརོ་ཉུང་དུ་སོང་
བས་དེ་ལྟར་ཞུ་དགོས་བྱུང་། ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། གོང་གསལ་རྒྱུ་མཚན་ཁག་གསུམ་བགངས་འདུག་པ་ལས་རྒྱུ་
མཚན་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཆགས་ཡོད་དམ། 

༥། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣༣ ཡྱིག་ཕེང་ ༡༨ ནས། དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱྱིམ། ༩། རྐང་ལག་ཆག་པ། ༣༠ ཞེས་དང་། 
ཡྱིག་ཕངེ་ ༢༨ ནས། འདྱི་ལརོ་རྐང་ལག་ཆག་པ་དང་ཚགིས་ལགོ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པས་འདྱི་ནྱི་སདོ་ལམ་ལ་མ་
གཟབ་པའྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས་ཚང་མའྱི་ཡྱིད་གཟབ་གནང་བར་ཞུ། ཞསེ་གསལ་བས། རྐང་ལག་ཆག་མཁན་མང་པ་ོ
ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་དང་། གོང་དུ་རྐང་ལག་ཆག་མཁན་ཁོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་མ་
ཐུབ་པ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་མདེ། ད་སྐབས་ད་ེདག་དག་བསདེ་བྱུང་ཟྱིན་ཡདོ་དམ་མེད། 

༦། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༡༣༩ ཡྱིག་ཕངེ་ ༢༩ ནས། དྷ་ཤོད་བདོ་ཁྱྱིམ། ༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་ ༨ ཚསེ་ ༣༡ གྱི་
ཉྱིན་རྒྱབ་ལ་བོད་ཀྱི་འག་ོབ་མྱི་ཡྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ་ོའཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ངསེ་སྟནོ་པ་སྐུ་ང་ོཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོ
ལགས་ནས་བདོ་ཀྱི་མང་གཙ་ོའཕལེ་རྱིམ་སྐརོ་བཀའ་སབོ་གནང་སངོ་། ཞསེ་གསལ་བས། བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་ད་ེ
ཚ་ེརྱིང་མཚ་ོམ་ོམྱིན་ནམ་སྙམ། 

༧། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༧༠ ཡྱིག་ཕེང་ ༡༧ ནས། སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱྱིམ་ལས་རྱིགས་སོབ་གཉེར་ཁང་། ༢། ཝ་ཎ་
དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིམཐ་ོརྱིམ་སབོ་གཉེར་ཁང་གྱི་ངེས་སྟནོ་པ་གཞོན་པ་མཁས་དབང་ངག་དབང་བསམ་གཏན་
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ལགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད། ཅེས་གསལ་བས། དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས་སུ་ངེས་སྟོན་པ་གཞོན་པ་
ཞསེ་འདགོས་དགསོ་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 

ཅ། མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
༡། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༥ ཡྱིག་ཕངེ་ ༡༠ ནང་། ༣༽ སབོ་གྲྭ་ནས་རྩ་དགངོས་ཞུས་པ་དང་། གཞན་སབོ་སངོ་ཆདེ་

དགངོས་ཞུ་བས་པ། ཞསེ་པའྱི་ཁོངས། ཡྱིག་ཕེང་ ༡༦ ནང་། ༥། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕྱིན་པ། ད་ོབདག་ཕ་མས་དགངོས་ཞུས་
བས་པ། ༡༣༠ ཞེས་གསལ་བས། སོབ་ཕྲུག་ ༡༣༠ ཁོངས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕྱིན་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། ད་ེམྱིན་
རྣམས་རྩ་དགངོས་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཆགས་ཡོད་དམ། 

༢། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤ ཡྱིག་ཕེང་ ༣ ནས། ༧༽ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་མཐ་ོསབོ་ནང་ཡདོ་སོབ་གཉརེ་བེད་
བཞྱིན་པའྱི་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་དང་། འདྱི་ལ་ོགསར་ཞུགས་མཐ་ོསོབ་སབོ་ཕྲུག་ཚའོྱི་སབོ་གནོ་ད་ེསོན་ཨསེ་ེཨོའ་ོཨསེ་ེཧ་ོ
ལན་ནས་ལ་ོརེར་འབུམ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་གནང་མུས་ཀང་བར་སྐབས་ནས་ཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་མྱིན་གྱི་རྱིམ་པས་ཉུང་
འཕྱི་ཞུས་ཏ་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལརོ་མཐའ་མའྱི་འབུམ་ཉརེ་བརྒྱད་གནང་སྟ་ེད་ེརསེ་གནང་ཐུབ་མྱིན་ཕབེས་པར་སངོ་། ལ་ོ
འདྱིར་དཀའ་ངལ་ད་ེསལེ་ཆདེ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་ཐབེས་རྩ་ཁང་ལ་གསལོ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་སབོ་ཕྲུག་
བརྒྱ་ལ་མཐ་ོསབོ་སབོ་ཡནོ་ཞལ་བཞསེ་ཐབོ་སྟ་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལའོ་ིདཀའ་སལེ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཡདོ། ཅེས་གསལ་འདུག་
པས། འབེལ་ཡོད་རོགས་ཚོགས་དེས་རོགས་རམ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བོ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད་དང་། 
༢༠༡༥ ལོར་དཀའ་སེལ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཡང་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིགནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས། ད་ེམྱིན་མ་འོངས་ཕུགས་ཕན་གྱི་
རགོས་ཚགོས་ཤྱིག་ཐབོ་སནོ་བྱུང་ཡོད་དམ། 

༣། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣༥ ཡྱིག་ཕངེ་ ༡༧ ནས། ཐ༽ སོབ་ཕྲུག་དང་། ལས་བདེ། རྒན་གས་ོབཅས་ཀྱི་ག་ོནད་
སྐོར་གཤམ་གསལ། ལ་ོའདྱིར་ས་ལོའ་ིག་ོནད་རྱིམ་པ་གསུམ་པའྱི་ག་ོནད་ཅན་ ༨ ཡོད་པའྱི་སྟེང་འདྱི་གའྱི་སོབ་ཕྲུག་
གསར་དུ་ག་ོནད་ཕཌོ་པ་དང་གསར་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སབོ་ཕྲུག་ནད་ཅན་ ༥ བཅས་བསྡམོས་ ༡༣ བྱུང་ཁངོས་ནས་
སྨན་བཅསོ་ཞུས་ཏ་ེདག་བསདེ་བྱུང་བ་ ༢ དང་ད་ཡདོ་སྨན་བཅསོ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ ༡༠ ཚབ་ཆའེྱི་ག་ོནད་ཅན་ ༡ བཅས་
ལ་འདྱི་གར་སྨན་བཅོས་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག་པས། སྐབས་འདྱིར་གོ་ནད་ཅེས་པ་ཊྱི་སྱི་ (TB) ཡྱིན་
ཚདོ་དང་། ད་ེལྟའྱི་ནད་པ་རྣམས་ཊྱི་སྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་པ་ཅན་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་རྱིམ་པ་གཞན་གྱི་གངས་ག་ཚདོ་
ཡྱིན། ལ་ོའདྱིར་ནད་པ་མྱི་གངས་ ༡༣ བྱུང་བ་དའེྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང། དམྱིགས་བསལ་གསར་དུ་སོབ་
འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཁངོས་ཕྲུ་གུ་ནད་པ་མང་པ་ོཐནོ་དནོ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མདེ་དང་། མ་འོངས་པར་ད་ེལྟར་མྱི་ཡོང་
བའྱི་ཆདེ་ཐབས་ལམ་གསར་པ་གང་དང་གང་བཙལ་ཡདོ་དམ། 

༤། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༤༤ ཡྱིག་ཕངེ་ ༡༡ ནས། ༼ལྡྱི་ལྱི་མགནོ་ཁང་།༽ ལྡྱི་ལྱི་འཇང་པུ་ར་(E-28)དུ་ ༡༩༩༦ 
ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་ཐོག་བརྩེགས་གཉྱིས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཁོངས་སྟེང་ཤོད་བཅསཔར་ཁང་མྱིག་ ༥ 
དང་། ཐབ་ཚང་། ༡ གསང་སདོ་ ༢ གསལོ་ཚགིས་ཁང་བཅས་ཡདོ་པ་རྒྱུན་དུ་ནད་པ་ཚབས་ཆནེ་རྱིགས་སྨན་བཅསོ་
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བསྟནེ་གཏུགས་སྐབས་དང་། ལས་བདེ་གཞུང་དནོ་ཕགོས་བསདོ་རྱིགས། ད་ེབཞྱིན་རགོས་ཚགོས་སྱིན་བདག་ཁག་ལ་
ཡང་སྣ་ེལེན་བཞུགས་གནས་སགོས་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེསྤུས་གཟྱིགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་བལྟ་རྟགོས་ཞུ་མྱི་གཉྱིས་
ཡདོ། ཅེས་གསལ་བས། ཁང་པ་དརེ་གོང་དུ་ཁ་གསལ་ཡདོ་པའྱི་སྐུ་མགནོ་ལས་གཞན་པའྱི་ད་ེགའྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་མ་
བསྡད་ན་འགྱིག་མྱིན་དང་། འབེལ་ཆགས་སྐུ་མགནོ་སུ་ཡང་མེད་སྐབས་གཞན་ལ་མགནོ་ཁང་གྱི་ང་ོབོར་ག་གཏོང་གནང་
སལོ་ཡདོ་དམ་མེད། 

༥། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༦༣ ཡྱིག་ཕངེ་ ༩ ནས། གྷ་ོརྱི་མ་ཕྱི་བདོ་ཁྱྱིམ། གྷ་ོརྱི་མ་ཕྱི་བདོ་ཁྱྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་ད་ེས་བདོ་
ནས་ཕྲུ་གུ་གངས་མང་འབརོ་སྟབས་མ་སུ་རྱིར་འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱ་བསདེ་ཞུ་རྒྱུར་ཁྱིམས་གཞྱི་བདམས་པར་སངོ་འཛནི་
ཁང་དང་སྡདོ་ཁང་གཉྱིས་ཀར་དཀའ་ངལ་ཆ་ེའཕད་རནེ་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་སབོ་གྲྭ་དང་། ལས་བདེ་དང་མ་ཚབ་ཟབ་སངོ་ཁང་
བཅས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་སྡ་ེར་ལྡུན་མངའ་ཁངོས་རཱཡ་ེསྤུར་ཁངོས་གྷ་ོརྱི་མ་ཕྱི་ཞསེ་པའྱི་ས་ཁངོས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༠༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཁྱྱིམ་ཚང་བཅུ་དང་། སྨན་ཁང་། ལས་བདེ་སྡདོ་ཁང་། འཛནི་ཁང་། 
གོག་ཀད་ཁང་། ཡྱིག་ཚང་སོགས་འཛུགས་སྐྲུན་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་དབུ་
འཛུགས་བསངས་ཏ་ེད་ཆ་སོབ་གྲྭ་འདྱིར་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༧༨ དང་། ལས་བེད་གངས་ ༣༧ ཡོད། ཅེས་གསལ་
བས། ད་སྐབས་བོད་ནས་ཕྲུ་གུ་འབོར་མཁན་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་བས་སོབ་གྲྭ་དེ་ཉྱིད་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་དགོས་
གལ་ཡོད་མེད་དང་། སོབ་གྲྭ་དེར་དམྱིགས་བསལ་དག་ེམཚན་ག་ར་ེཡོད་མེད། སོབ་གྲྭ་དེར་སོབ་འཇུག་གནང་ཕོགས་
གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་བཅས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ ག པ། གོང་གསལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་
པར་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། (ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁངོས་ཡོད་པ་རདེ།) གོས་
འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། 

 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསྡམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
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གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ།     བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྷག་མ་ད་ེཚ་ོགནངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་
དུ་འཁུར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་། བདུན་
རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སནོ་གནང་རགོས། 
 
མཚུངས་མདེ་ཚགོས་དྲུང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་(དབུས་གཙང་སྱི་འཐུས་
དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་)མཆོག སྐུ་ཟླ་སྣུམ་འཁརོ་བརབ་སནོ་བྱུང་བར་ཛ་དག་སྨན་བཅསོ་ཀྱི་ནད་གཡོག་དང་བུ་ཕྲུག་ལ་ོན་ཆུང་བས་
ལྟ་རྟོག་བེད་མཁན་རང་ཉྱིད་ལས་མེད་སྟབས། སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ། 
(དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ཡྱིན་པ་འད།) དགོངས་དག  དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་གཉྱིས་ཡོད་
པའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ལ་བཞུགས་པའྱི་དབུས་གཙང་སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ཡྱིན། མཚན་འདནོ་སྐབས་ནརོ་
སོང་བས་དགངོས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཁོང་རང་གྱི་སྐུ་ཟླ་སྣུམ་འཁོར་གྱིས་བརབ་སོན་བྱུང་བར་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ནད་གཡོག་དང་བུ་ཕྲུག་ལོ་ན་ཆུང་བས་ལྟ་
རྟོག་བེད་མཁན་རང་ཉྱིད་ལས་མེད་སྟབས། སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ་
གནང་སངོ་། 

སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བ་ོབཟང་ཕན་བད་ེམཆོག དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆེན་མོར་ཕེབས་བཞྱིན་པས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༤ 
བར་དགངོས་ཞུ། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་མཆོག སྐུ་ཁམས་བད་ེམྱིན་བརྟག་དཔད་སད་ཕེབས་དགོས་ལ་ཚོགས་དུས་འདྱིའྱི་ཉྱིན་
དང་པ་ོཕྱི་ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་དགངོས་ཞུ། 

སྱི་འཐུས་དགེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་མཆོག སྒེར་གྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་གོས་ཚོགས་ཉྱིན་དང་པོའ་ིཕྱི་ཚེས་ ༢༠ 
ཉྱིན་དགོངས་ཞུ། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་མཆགོ སྐུ་ཁམས་བད་ེམྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དའོ་ིཚགོས་ཐུན་གཉྱིས་པ་
དགངོས་ཞུ་གནང་སོང་བ་བཅས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནང་། 
 
མཚུངས་མདེ་ཚགོས་དྲུང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ས་ད་ོཕག་ཚདོ་ ༩།༣༠ ཡྱི་ཐགོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ། འདྱི་ནས་མར་
ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་མ་དགོས་པ་དང་། དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང་། ད་ེདག་གྱི་ཨང་གངས་ད་ེདག་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དང་པ།ོ  དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང་། 
གཉྱིས་པ། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཅྱིག་འསོ་འདམེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ། 
གསུམ་པ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་ལས་དོན་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་
པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་ལན་འདབེས། 

ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད། ལས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་བཤརེ་ལས་དནོ་མུ་མཐུད་གནང་ནས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་དནོ་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་ ཀ ཁ ག ང ཅ་བར་དུ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་རྱིམ་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕབེས་རྒྱུ་རེད། 

ད་ེནས་མུ་མཐུད་ལས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ ཀ ཁ ག ང ཅ་བར་དུ་ལས་རྱིམ་ཚང་མ་ཉྱིན་ལྟར་ཕབེས་བཞྱིན་ཡོད་པ་
ད་ེབཞྱིན་ཕབེས་རྒྱུ་རེད། 

ད་ེནས་མར་མུ་མཐུད་ནས་ལས་བསྡོམས་ཞྱིབ་བཤེར་དང་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ ཀ ཁ ག ང ཅ་བར་དུ་གཅྱིག་
གྱུར་བས་ཏ་ེམར་ཕབེས་རྒྱུ་རེད། 
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ད་ེནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ཁ་སང་གྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་དང་། ཁྱིམས་བཟ་ོལས་དོན་
བརོད་པ་གསུམ་པར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་རྱིམ་པ། ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། ད་ེབཞྱིན་
བོད་མྱི་མང་སྱི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་ལས་དནོ་གཟངེས་ཐནོ་
པ་རྣམ་པ་ལ་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ལས་བདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ཀྱིས་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་
ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛནི་གྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས ལས་ཐོན་
ཕགོས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙའོྱི་ཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་
ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་
ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། འགྱིམས་འགྲུལ། མཚན་དོད། ཉྱིན་རེའྱི་ལས་དོད་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱི། དེ་དག་གྱི་བསར་
བཅསོ་རྱིམ་པའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་དེར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་
གྱི་གོས་འཆར་འབུལ་གནང་མཁན་ཡདོ་ན་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་དའེྱི་ཉྱིན་གང་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཁག་ག་ཚདོ་
ཡོད་ནའང་དའེྱི་ཉྱིན་གཏངོ་རྒྱུ་རདེ་འདུག 

ད་ེནས་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པར་ས་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན། ད་ེནས་མར་ཐུགས་སྣང་གཞནེ་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་
ཡོད་ན་འབུལ་རྒྱུ། ད་ེནས་ཉྱིན་སནོ་མའྱི་འཕདོ་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ། 

ད་ེནས་ཁྱིམས་བཟ་ོལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། ད་ེནས་ཉྱིན་རྒྱབ་ལས་ཁུངས་
ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སྡ་ེཚན་སོ་སོའ་ིལན་འདེབས་གསལ་བཤད་
གནང་འཕསོ་ཡདོ་ཚ་ེགནང་རྒྱུ། 

ད་ེནས་མུ་མཐུད་ད་ེགོང་བཞྱིན་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་འཕསོ་ད་ེདག་གནང་རྒྱུ་རདེ་འདུག 
ད་ེནས་ཕྱི་ཚེས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དགུའམ་གོས་ཚོགས་ཉྱིན་མཐའ་མ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་

དང་། ད་ེནས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་འབུལ་མཁན་ཡོད་ན་འབུལ་རྒྱུ། 
ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང་ཟྱིན་པར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་དང་། དེའྱི་རེས་ལ་གཞུང་

འབལེ་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་རདེ། ཉྱིན་རྒྱབ་ཕག་ལས་འཕ་ོསངོ་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་གནང་རྒྱུ་རདེ། གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསེང་རེས་ལ་ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་
ཚགོས་འདུའྱི་མཇུག་བསྡམོས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ། 
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མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད་གྲུབ་རེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་དུས་ཚོད་ངསེ་མེད་བར་ཚོགས་གསེང་
ཡྱིན་པའྱི་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་བཅས། གོང་གསལ་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་ལ་བསར་བཅོས་བེད་དགོས་མཆྱིས་ཚ་ེསྐབས་
མཚམས་ས་ོསོར་ནམ་རྒྱུན་བཞྱིན་གནང་རྒྱུ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སནོ་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གནངས་ས་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་༩ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་
པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦། ད་ེརྱིང་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་དྲུག་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ེརྱིང་ས་དའོ་ིལས་རྱིམ་དང་
པ།ོ དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་ཡྱིན། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༤ པ། དྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས། 
དྱི་ཤགོ 

དྱི་བ་ཨང་ ༤ 
གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༢ པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ནས་ ༢༩ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་
ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའྱི་གོང་ཁྱེར་སྱིམ་ལ་ཁུལ་དུ་གནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་ས་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང། མྱི་ཚང་ ༡༢༦ 
ཙམ་ལ་སྡོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆ་ེབ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མཁྱནེ་རྟགོས་གསལ་པ་ོཡོད་སྟབས། མ་འོངས་པར་ 
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆ་ེབའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ད་ེདག་གྱི་ཆདེ་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡདོ་དམ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསོ་ཚགོས་ཚོགས་དུས་ ༢ པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་ 

དྱི་བ་ཨང་ ༤ པའྱི་ལན། 
སྱིམ་ལ་ཁུལ་ཁ་འཐོར་གནས་སྡོད་ས་ཁག་ ༤ ནང་བོད་མྱི་དུད་ཚང་ ༡༢༦ རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་དཀའ་སེལ་ཆདེ་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གྱི་ སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་འཆར་འགོ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སགས་ས་ཁུལ་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་སུ་བསྡུས་
ཏ་ེསྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་འཆར་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ནང་གོང་གསལ་དུད་ཚང་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་དེའྱི་ནང་ཐ་ོའགོད་ཞུ་རྒྱུས་མཚནོ་འགེངས་ཤོག་འགེང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡདོ་
ཞུ་རྒྱུ་བཅས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་དང་པ་ོགནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཁ་གསལ་པ་ོའདུག  
བས་ཙང་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་མང་པ་ོཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་པ་ོདེར། ས་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་
གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༢༦ ཡོད་པ་ཚང་མ་སྱིམ་ལ་རང་དུ་སོན་མ་ནས་བསྡད་མཁན་ཡྱིན་པ་དང་། ས་ཆ་གཞན་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་
ཐབོ་ཐང་མདེ་པ་ཞྱིག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངསོ་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་དང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དརེ། སྱིམ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ Solan གྱི་གོང་པའྱི་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་གྱི་ཁ་འཐརོ་
མྱི་ཚང་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚ་ོལའང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རེད། སོན་ལའང་ཁོང་རྣམ་པས་དེའྱི་སྐོར་ལ་འབོད་སྐུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་འད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་ Pradhan Mantri Awaas Yojna ཟེར་བའྱི་ལས་འཆར་ནང་དུ་ Solan དང་དེའྱི་ཁུལ་ལ་གནས་སྡོད་བེད་
མཁན་གྱི་ཁ་འཐོར་མྱི་ཚང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེ་
གཉྱིས་རང་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
རྩ་བའྱི་སྱིམ་ལའྱི་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁ་འཐོར་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་བཞྱི་འདྱི་ Naba House གཅྱིག་དང་། Bus Stand ཁུལ་དུ་
བཞུགས་མཁན་གཉྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དེ་ Ladhaki Mola ཟེར་བའྱི་ས ་ཆ་འདྱི་དང་ Sanjauli ནང་ཡོད་པའྱི་
Rangtsen Camp བཅས་ས་ཁུལ་ཁག་བཞྱི་འདྱི་དག་ཆགས་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཟེར་བ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ 
བཀའ་འཁོལ་དངསོ་ལ་ཐ་ོབཀོད་བ་རྒྱུ་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཐ་ོབཀདོ་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེཐུག་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོའྱི་ལམ་
སྟནོ་ཆ་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐ་ོགསལ་པ་ོའཁདོ་པ་བ་དགོས་པ་རདེ་ཅསེ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། མཐའ་མའྱི་དངསོ་གཞྱི་ཁང་པ་ད་ེབདེ་
པའྱི་སྐབས་སུ་རང་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་ Solan ཁུལ་ལ་དུད་ཚང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཤྱིག་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་འོག་ལ་ཚུད་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་
རགོས་ཞསེ་སྙན་གསང་ས་རེས་ཞུས་སོང་སྟ།ེ རྩ་བའྱི་ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་སྱིམ་ལ་དང་ད་ེམྱིན་རངོ་ཁངོས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་
ལ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་དང་པོ་ད་ེགཉྱིས་གང་ལ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་ནས་རྱིམ་པས་
Solan ཐོག་ལ་སེབས་དུས། སྐབས་མཚམས་ལ་གང་བེད་དགོས་པ་བལྟ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ནང་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༤ པ། སྱིར་བཏང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱིས་
ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ེནང་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོས་པ་གཅྱིག་ལ་ Solan གོང་འཁྱེར་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གོང་པ་ ༢༣ ནང་ནས་ 
Sanjauli ལ་ཤྱིང་ཁང་ནང་གནས་མཁན་གྱི་གོང་པ་ལྔ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ད་ེའབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་དོན་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རབས་དང་རྱིམ་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ལ་བཅར་འདུག སྱིར་བཏང་ Solan གོང་ཁྱེར་གྱི་མྱི་མང་སོན་མ་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཀུམ་
རའ་ོགཞྱིས་ཆགས་རྒྱན་ཐོབ་བངས་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་དང། ད་ལྟ་གོང་པ་ ༡༨ ཙམ་ཞྱིག་ Solan གོང་ཁྱེར་ལ་ལུས་ཡོད་པ་དང་། 
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གོང་པ་ ༥ ཙམ་ཞྱིག་སྱིམ་ལའྱི་ Sanjauli ཁྱབ་ཁངོས་ནང་ཆགས་འདུག ཁངོ་རྣམ་པས་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་
ལ་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྩ་བའྱི་གོང་དུ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ལྟར་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༥ པ་འདྱི་སྱིམ་ལའྱི་ས་ཁུལ་ནང་ཚུད་ཡོད་ན། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ནང་ཚུད་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆད་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་གཞན་གཅྱིག་འོས་འདེམས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡྱིན། ཚོགས་དྲུང་མཆོག ཡྱིག་ལོག་ད་ེང་ལ་ཚུར་གནང་རོགས། ཡྱིག་ལོག་གྱི་
མདུན་རྒྱབ་ཚང་མར་གཟྱིགས་རགོས། དམ་སར་ཆ་ཚང་གནང་འདུག འདྱི་གཏུབ་དང། 

དཔལ་ལྡན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ 
ཉྱིན་ཡྱིག་ཨང། ༡༡༤།༡ ༼ཟུར།༢༢༠༽ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ འཁདོ་པའྱི་བསྐ་ོགཞག་དང། ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་
ཆའྱི་ང་ོབཤུས་ཤྱིག་བཅས་སྩལ་ཕེབས་དགོངས་དོན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་
དགོས་པར། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༦༣ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིདགོངས་དོན་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་རྣམ་གཉྱིས། སྱིད་སོང་བཅས་ནས་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ཡོད་
པའྱི་འསོ་མྱི་འདམེས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱིར། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་ཟུར་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚ་ེརྱིང་དང། 
བཀའ་ཟུར་ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེབ་ོབཟང་བསྟན་འཛནི། 
བཀའ་ཟུར་ཚ་ེརྱིང་ཕུན་ཚོགས། བཅས་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་བ་དང། འོས་གཞྱི་མྱི་འགོ་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་
བའྱི་མཚན་ཐ་ོསྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ནས་མ་འགངས་བར་འབུལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་
བཞྱིན། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་འསོ་གཞྱིར། 
༡ དྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆ་ེསྣང་ས་ཆསོ་སོན་ལགས་དང། 
༢ ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེངག་དབང་རབ་རྒྱལ་ལགས། 
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གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་ཐ་ོདང། ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཅས་འབུལ་ཞུས་ལགས་པ་རྣམ་མངའ་མཁྱེན། འོས་གཞྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ ལ་ཕུལ།། 

ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས། 
མྱིང་།    སྣང་ས་ཆསོ་སོན། 
སསེ་ཚེས།  ༡༩༥༤།༧།༡ 
དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་ཨང།  IN 5302348 
ལས་བདེ་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས། 
༡༩༧༧ གཞོན་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཐགོ་སནོ་ཏྲ་ཆལོ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་དྲུང་དང་། 
༡༩༧༨ རྒན་དྲུང་ཐགོ་ཅནོ་ཏ་ར་ནང་ཆནེ་གཞྱིས་ལས་ཀྱི་ལས་དྲུང། 
༡༩༩༠ དྲུང་གཞོན་ཐགོ་སྱིར་བདོ་ཚགོས་ཀྱི་གཞྱིས་མགོ 
༡༩༩༣ ཟུང་དྲུང་དང་དྲུང་འཕར་ཐོག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་སྡེ་ཚན་དང། འཆར་འགོད། འཛིན་སོང་སྡེ་ཚན་
 བཅས་ཀྱི་འགན་འཛནི། 
༢༠༠༤ དྲུང་ཆའེྱི་གནས་རྱིམ་ཐགོ་གཞུང་ཞབས་འདམེས་ལྷན་དྲུང་ཆ།ེ 
༢༠༡༤ རྒས་ཡོལ་ཕར་འགངས་ཐགོ་ལྷ་ོཨཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད། 
༢༠༡༦ རྱིང་མྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེར་གནས་སོས་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ་བརྩལ་བ་བཅས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ།། ཞེས་
གསུངས་འདུག ཁངོ་གྱི་རང་དབང་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ང་ོབཤུས་མཉམ་དུ་སར་ནས་འདྱིར་ཕུལ་འདུག 
གཉྱིས་པ་དརེ། 

སྱི་ཞུ་བ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས། 
༡ སསེ་ཡུལ། གངས་ལངོས་ཞྱིང་རྱི། སསེ་ལ་ོསསེ་ཚེས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༥ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ 
༢ ༡༩༦༤༌༌༌༧༣ བར་ཌལ་ཧརོ་བདོ་གཞུང་སབོ་གྲྭར་སོབ་སངོ་བས་ཏ་ེསོབ་ཐནོ། 
༣ ༡༩༧༤༌༌༌༧༧ བར་ལྡྱི་ལྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཁང་དུ་ཆབ་སྱིད་རྱིག་པ་ Political Science ལ་སོབ་གཉེར་བས་ཏ་ེཆེད་
གཉེར་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ B.A. Hons བསབ་པ་མཐར་སོན། ད་ེསྐབས་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་བོད་རྱིགས་གཞོན་
ནུའྱི་དྲུང་ཆའེྱི་ལས་ཁ་བས། 
༤ ༡༩༧༧༌༌༌༡༩༧༩ བར་ལྡྱི་ལྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཁང་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འབལེ་ལམ་དང་ཁྱིམས་ International Relations 
and law སོགས་ལ་སོབ་གཉེར་བས་ཏེ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ M.A བསབ་པ་མཐར་སོན། དེའྱི་སྐབས་ལྡྱི་ལྱི་ས་
གནས་བདོ་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་དྲུང་ཆའེྱི་ལས་འགན་ཞུས། 
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༥ ༡༩༧༩ ལོར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཐབོས་ལ་བཙན་བལོ་ནས་དག་ེརྒན་གཏོང་གནང་མཛད་རྒྱུའྱི་བཀའ་སོབ་གསལ་བསགས་གནང་བ་བཞྱིན། དང་བངས་དག་ེརྒན་
ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཁས་ལནེ་ཞུ་མཁན་བོད་རྱིགས་གཞོན་ནུ་བཞྱི་བྱུང་བའྱི་ཁོད་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན། 
༦ ༡༩༧༩༌༌༌༨༠ བར་ལྡྱི་ལྱི་གཙུག་ལག་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་ Jamia Millia Islamic University ནས་དག་ེརྒན་འསོ་
སོང་ B.ed བསབ་པ་མཐར་སོན། 
༧ ༡༩༨༠༌༌༌༨༡ བར་བོད་ལ་དང་བངས་ཐོག་དགེ་རྒན་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་རེ་སྒུག་གྱིས་བོད་གཞུང་བད་ེསྲུང་འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནང་བདོ་གནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཞུས། 
༨ ༡༩༨༢ ལོར་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ Soviet Union ལ་གཞུང་འབེལ་སོབ་
སོང་ལ་བཏང་གནང་མཛད་པ་བཞྱིན་རུ་སྐད་སངས་ཏེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་འབེལ་ལམ་ International Relations ཐགོ་ལ་ཉམས་
ཞྱིབ་བས་ཏ་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༧ ལོར་འབུམ་རམས་པའྱི་ Ph.D བསབ་པ་མཐར་སོན། 
༩ ༡༩༨༧༌༌༌༩༢ བར་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཉམས་ཞྱིབ་དང་འབེལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་ལ་བོད་རྒྱ་
འབལེ་མལོ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་སགོས་བདག་གཉརེ་ཕགས་རགོས་ཞུས། 
༡༠ ༡༩༩༣༌༌༌༩༧ བར་འཆར་འབུལ་ཕག་རྟགས་བཞྱིན་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་དུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་སྟ་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༣ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཨུ་རུ་སུའྱི་རྒྱས་ས་མོས་ཀ་ོ Moscow རུ་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་
དང་ཆབས་ཅྱིག བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁང་གསར་འཛུགས་དང། རུ་སྐད་ཐོག་བོད་གནས་བརན་འཕྱིན་ Novasti 
Tibeta གྱི་རྩམོ་སྱིག་འགན་ཁུར་ཞུས། 
༡༡ ༡༩༩༧༌༌༌༩༨ བར་རང་གཞུང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང། 
༡༢ ༡༩༩༨༌༌༌༩༩ བར་ཨ་རྱི་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤྲོད་
དང་ཞུ་གཏུག་སོགས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུས། 
༡༣ ༡༩༩༩༌༌༌༢༠༠༥ བར་ཨ་རྱི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞུས། 
༡༤ ༢༠༠༥༌༌༌༢༠༠༨ བར་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར། 
༡༥ ༢༠༠༨༌༌༌༢༠༡༥ བར་ཨུ་རུ་སུ་དང་དེ་སོན་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ Commonwealth of Independent 
States ཁག་ལ་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འགན་ཁུར་ཞུས། 
༡༦ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༤ ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆའེྱི་ལས་འགན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
བཅས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། 

ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཅྱིག་འསོ་
འདམེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ད།ེ བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ར་ེགསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་དང་པ་ོད་ེཆགས་ཀྱི་འདུག "ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་ཆ་ེབ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ས་ོསོའ་ིག་ོཡུལ་སྟངོ་པ་ནམ་ཐནོ་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང། སྱི་
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འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའྱི་འོས་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་བསྐ་ོའཛུགས་བས་པའྱི་
མྱི་འགོ་གསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འཆར་ཕུལ་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་སུ་འསོ་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐབོ་པ་དེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་འསོ་ཐོན་བྱུང་བར་ངསོ་འཛནི་བ་
རྒྱུ" ཟེར་བ་ད་ེརདེ། རྣམ་པ་ཚོར་མྱིང་ད་ེཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོབྱུང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་འསོ་ཤོག་མར་འགེམ་རྒྱུ་ཡྱིན། འསོ་
ཤོག་ནང་དུ་ས་ོསོས་སུ་ལ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་མཚན་ད་ེབཀདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཚན་དང་པ་ོདེར་སྣང་ས་ཆསོ་སོན་
ལགས། གཉྱིས་པ་དེར་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་ལགས། གསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ད་ེནས་འོས་ཤོག་བཀྲམ་རོགས་གནང། 
དང་པ་ོདརེ་སྣང་ས་ཆསོ་སོན་དང་གཉྱིས་པ་ད་ེངག་དབང་རབ་རྒྱལ་རདེ། འསོ་སྒམ་ད་ེསྟོན་རགོས་གནང། 

ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱི་འོས་འདེམས་བྱུང་བའྱི་ནང་ནས་འཆར་འབུལ་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་མཚན་ཐ་ོགཉྱིས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་འོས་བླུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མཚན་དང་པོ། 
སྣང་ས་ཆོས་སོན་ལགས་སུ་འོས་གངས་ ༡༨ དང་། མཚན་གཉྱིས་པ། ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་ལགས་སུ་འོས་གངས་ ༢༤ ཐོབ་
པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱི་ས་མྱིག་གཅྱིག་ལ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་ལགས་འདེམས་སྟོན་བྱུང་སོང་བས། 
གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ད་ེཚང་མས་ཁངོ་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རགོས་གནང། 
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ། ནང་གསེས། ང་། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བནོ་མཆགོ་གྱིས་ལན་འདབེས། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དངསོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་ལན་འདེབས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུར། དྱི་བ་ཤོག་ཐོག་ལ་ཡོད་སྟབས། ལགས་ཀོག་ཞུ་མྱི་
དགསོ་པར་ལན་ཤུགས་ཆ་ེབ་ད་ེཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ལ་འགལེ་བརདོ་བདེ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ངག་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཆགོ་
པ་བགྱིས། 
 དྱི་བ་ ༡ ལན་དུ། ད་ེལྟའྱི་བརན་འཕྱིན་དྷ་ས་གཡས་གཡོན་སོབ་ཁག་ཚང་མར་བཀྲམས་ཟྱིན་པ་དང་སོབ་ཁག་གཞན་
རྣམས་སག་ཐོག་བརྒྱུད་འགེམས་སེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འཛིན་རྱིམ་དང་པ་ོནས་ལྔ་བར་བརན་འཕྱིན་ DVD གངས་ ༢༦ ཅན་ལྔ་
ར་ེའགེམས་སེལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་ནྱི་གཙ་ོབ་ོདག་ེརྒན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གཞོགས་འདེགས་རྒྱུ་ཆ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། གཙ་ོབ་ོ
དག་ེརྒན་རྣམས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་སོབ་ཕྲུག་ལ་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་ཁག་ཚང་མར་ཀམ་པུ་
ཊར་རམ། LCD/DVD Player (གང་ལྟར་འདྱི་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེཚོ་རེད།) གང་རུང་བརྒྱུད་ནས་བསྟན་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུཡྱིན། 
 དྱི་བ་ ༢ ལན་དུ། ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་ཨང་རྩྱིས་གཞོགས་འདེགས་ལག་དེབ་ད་ེབཞྱིན་སོབ་སྡ་ེཁག་ཚང་མའྱི་འཐུས་མྱི་
ཡོད་པའྱི་ཨང་རྩྱིས་སབོ་དབེ་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལམ་སྟནོ་ལྟར་ཤེས་ཡནོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཨང་རྩྱིས་རྩམོ་སྱིག་པ་ནས་རྩམོ་
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སྱིག་གནང་བཞྱིན་ཡོད། མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབས་གོང་གསལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནང་འཆར་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་
འབེབས་གནང་བའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དནོ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚགོས་ནས་རྩོམ་སྱིག་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་ཁག་ནས་རྩ་འཛིན་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་མངོན། ལར་ནས་ཨང་རྩྱིས་སོབ་དེབ་སོབ་ཁག་ནང་
ཡོད་པའྱི་གལ་ཆའེྱི་ཐ་སྙད་ཁག་ཟུར་འདནོ་གྱིས་རྩམོ་སྱིག་གནང་བར་སོང་དངསོ་དནོ་དུའང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་གསུམ་པ་ད་ེལ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསྡོམས་
ནང་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྙན་ཐོར་ལན་གསལ་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཞུས་པ་ཡྱིན། (འདྱི་སྐོར་འདྱི་བཀའ་
འདྱི་གནང་བའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིལག་བསྟར་སྐརོ་ལ་བཀའ་གནང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག རྩ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་
ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་དྱི་བ་གནང་བ་ད་ེཚོ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་སྟེ་འདྱི་ཚོ་ཡག་པོ་གནང་
འདུག་ཅེས་ང་རང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཆ་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། འདྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་འགོད་འཚེམས་འགྱུར་འདུག་མ་
གཏོགས། གཞན་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་འདྱི་དེང་སང་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སྐད་ལ་
མཚོན་ན་ཤྱི་མ་ཤྱི་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ལས་བསྡོམས་ནང་བཀོད་རྒྱུ་ད་ེཏོག་ཙམ་ལུས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོགལ་ཆ་ེབ་ད་ེསྙན་ཐོའ་ིནང་དོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། ལྔ་ཀའྱི་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་འགའ་ཤས་བསྟར་ཟྱིན་པ་དང་
ཁ་ཤས་བསྟར་དང་བསྟར་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ད་ལོ་
ནས་བཟུང་སྟ་ེའཛནི་གྲྭ་དང་པ་ོནས་ལག་བསྟར་གནང་འག་ོབཙུགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྐརོ་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་དབུས་མར་དྷ་རམ་ས་ལ་
ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ནང་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་སྐོང་ཚགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ཏེ་
སྐབས་དེར་ལས་རྱིམ་བང་སྱིག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་རེད་ལ། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལའང་ད་ེལྟར་བཀོད་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལག་བསྟར་བེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་སྐབས་ཁོ་ཚོས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ནས་འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོདང་
དུས་བཟང་ནས་བས་ཏེ། ལ་ོརྱིམ་སོང་གྱི་འཛིན་གྲྭ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་བེད་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་དང་བསྟར་མུས་ཡྱིན། ད་ེདང་
ཆབས་གཅྱིག་ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སབོ་འཁྱིད་བདེ་སྟངས་དང་འདྱིའྱི་གནད་འགག་ལྷག་པར་དུ་དགསོ་དམྱིགས་བཞྱི་ལ་སགོས་
པའྱི་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤྲདོ་བ་རྒྱུར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་འགན་འཛནི་ཚ་ེརྱིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་མ་སུ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་གཅྱིག་ཕེབས་པ་
རེད། ད་ེརེས་སཾ་བ་ོཊའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཐེངས་གཉྱིས་ས་རེས་བས་ནས་བཏང་སྟེ། རྒྱུས་ཡོད་རྒྱུས་མེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་གྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་རྒྱུས་ཡོད་རྒྱུས་མེད་ཞུ་བར་ཐེངས་གཅྱིག་ཕེབས་
རདེ། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠་༌་༡༡ ནང་ཡང་བསར་གཅྱིག་ཕེབས་ནས་ལམ་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེགནང་རྒྱུའྱི་
ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་ཡྱིན། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་གནང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ཚོགས་འདུ་
གཉྱིས་པ་ད་ེགནང་རྒྱུའྱི་གཏན་ཁལེ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 གསུམ་པ་དརེ་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སསོ་གནང་ཕགོས་ཐད་ལ་ཤེས་ཡོན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོནང་ཡོད་པ་གཞྱིར་
བཟུང་རང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་ོབཤུག་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ག་ོབསྡུར་ཐེངས་མ་འགའ་ཞྱིག་བས་ཏ་ེཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་སོས་རྒྱུ་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་སྱི་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོང་སྐབས་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་
གུ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་དང་མོས་མཐུན་ལེགས་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་མྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་རེད། གཉྱིས་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་
གངས་འབོར་ཐགོ་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྡ་ེཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་འདྱིར་གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། འགོ་ལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། ཕར་
ཕགོས་སུ་གཅྱིག་བས་གསུམ་ཡོད་སྟབས་དངསོ་གཞྱི་འཛིན་སངོ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་རདེ་འདུག་ལ་དནོ་དངོས་ཀྱི་ད་ེ
ཙམ་ཕན་ཐགོས་མེད་པ་འད་འདུག ཁ་སང་ང་ཚ་ོའཆར་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དེར་སོན་འག་ོནས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བར་དུ་གངས་སྱིད་ལ་
ཡོད་པ་དང། བཞྱི་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་ར་ཤོད་ལ་ཡོད་པ་དང་། དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གཉྱིས་མྱི་དགོས་པར་སཾམ་བ་ོཊ་ཅོན་ཏཱ་ར་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཟླ་སྱིལ་གཏངོ་རྒྱུ་བེད་ད།ེ ད་ལྟ་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ད་ེའཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པའྱི་བར་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་འགྱུར་ན་ཞེས་
གཏན་འབེབས་བས་ཏ་ེབཀའ་ཤག་ལ་འཆར་གཞྱི་ད་ེཕུལ་བ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་སྟ་ེཧ་ཅང་གྱི་ལེགས་པ་ོ
འདུག་ཞསེ་གསུངས་སངོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ནས་ལག་ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོར་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་ནང་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེཚོ་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་དངོས་སུ་འབེལ་བ་ཡོད་དམ་ཞ་ེན་མེད། ཡྱིན་ནའང་ ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དག་ེརྒན་རྣམ་
པ་ཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དེའང་གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་དང་། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་བ་
ལྟར་དགེ་རྒན་ ༥༧༠ ཡས་མས་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་འདྱི་ནང་ནས་ ༤༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དག་ེརྒན་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་སྱི་ཚགོས་ཚན་རྱིག་ད་ེའཛནི་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་དུ་སབོ་འཁྱིད་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབོད་ཡྱིག་ནང་
ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཟབ་སོང་གཅྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཕ་མ་ཚ་ོལ་ལས་
བསྡམོས་ནང་ཏགོ་ཙམ་ཞུས་པ་རདེ། ཕ་མ་ཚ་ོསོབ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ལ་ང་ཚསོ་ ཤུགས་ཆའེྱི་ངང་འབད་བརྩནོ་བེད་དང་བདེ་མུས་
ཡྱིན། མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་ལག་ལེན་ཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠།༩༠ ཁལེ་ཟྱིན་པ་དང། ད་ེམུ་
མཐུད་ད་ེལག་བསྟར་གནང་དགསོ་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་ཞསེ་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།) 
 དྱི་བ་བཞྱི་པ་དེར་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་སྐོར་འདྱི་ང་ཚོས་ ཤུགས་བསགས་མང་པ་ོཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ 
ནང་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆེད་དུ་ཕུལ་བ་རེད། སྐབས་དེར་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་རང་ལ་
སྐབས་དརེ་འསོ་བསྡུའྱི་དུས་ཚདོ་ཁལེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་གསར་རྱིང་གྱི་འཁྱུར་ལེན་གྱི་དུས་ཚདོ་ཁལེ་ཡངོ་སྐབས། བཀའ་ཤག་
སྐབས་རེས་མའྱི་བར་དུ་གལ་ཆ་ེརྱིགས་ཟུར་འཇོག་བས་ཏ་ེབཞག་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པ་ཕེབས་ཡོད་སྟབས། 
ད་ེཚའོྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་བདེ་ད།ེ ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏན་འབབེས་བྱུང་མདེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའད་ཡྱིན་ཞསེ་རྒྱུ་ཡྱིན།) 
 རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་པ་ཨ་འཁརོ་བཟོད་པའྱི་དེབ་འདྱི་སྐོར་ལ་རདེ། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་
དརེ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ལ་ད་བར་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་དང། སུ་དང་སུ་རདེ། མཐར་མ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་པའྱི་སྐརོ་
ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༤༣ ཡོད་པའྱི་ཁོངས་ནས་སོབ་ཐོན་ལག་ཁྱེར་ལེན་ཐུབ་པ་ ༢ ཡོད་པ་དང་། སོབ་སོང་གནང་བཞྱིན་པ་ ༡༥ 
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ཡོད། ཆེད་རྩོམ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཟྱིན་ནས་ངག་རྒྱུགས་ག་ོསྱིག་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་ ༡༠ ཡོད། (ང་ཚོས་ངག་རྒྱུགས་ཟེར་བ་ད་ེཁ་ོ
རང་ཚོས་ཆེད་རྩོམ་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་ཁར། དེའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ཚོས་འདྱི་རྩད་དང་དཔད་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེད་ལྟ་སྒྲུབ་མེད་པ་རེད། ད་ེ ༡༠ ལྷག་བསྡད་ཡོད།) འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ ༡ ཆེད་རྩོམ་ཚད་གཞྱི་མ་ལོངས་པ་ ༡ ཆེད་རྩམོ་
བསར་ཞྱིབ་དགོས་པ་ ༡ ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་ ༡ ཆེད་རྩོམ་འབུལ་གཏན་འཁེལ་བ་ ༡ (ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ ༣༢ འདྱི་འགོ་དང་
འག་ོབཞྱིན་པ་ཆགས་ཡོད།) ༡༡ གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་མཇུག་སངོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཕ་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡདོ། (ང་ཚའོྱི་ཆ་
ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོགང་དུ་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། ཁག་ཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལའང་ཕེབས་ཡོད་པ་འད། ཁག་ཅྱིག་བོད་ལ་
ལོག་ཡོད་མེད། གང་ལྟར་འདྱི་རྱིགས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ རྩ་བའྱི་ཐ་ོགཞུང་ད་ེའདྱིར་ཡོད། བས་ཙང་འདྱི་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་སྙན་གསང་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པ་ོའདུག ཚོགས་གཙའོྱི་གསོལ་ཅོག་ཐགོ་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།) 
 (སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་མུ་མཐུད་ད་ེགནང་རྒྱུའྱི་དགེ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་
འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་སོན་མ་བལྟས་སྐབས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བས་པ་དང་བེད་རྒྱུ་བསྡད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་སྟབས། ད་ེསོན་
ལ་གནས་སྟངས་གཙང་མ་ཞྱིག་མ་བྱུང་། ན་ནྱིང་དང་ད་ལོའ་ིབར་ལ་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་མ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། སོམ་གཞྱི་ཡོད་པ་དང་སམོ་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གཉྱིས་ཀ་ང་ཚསོ་ལག་བསྟར་བདེ་
དགསོ་པ་རེད། ད་ེབདེ་པའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆ་ེབ་ནྱི་སམོ་གཞྱི་མེད་པ་ད་ེབསྟར་དགོས་པ་རེད་ཅསེ་ལམ་སྟོན་ད་ེའད་ཞྱིག་འདུག་ལ། 
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ན་འདྱི་རྱིགས་འདྱི་སོབ་ཡོན་མུ་མཐུད་ད་ེའབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེམཚན་ཡོད་པ་གཅྱིག་
ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཡོན་ད་ེཡང་ཕུལ་ཕོགས་ཐད་ལ་ད་ལོའ་ིསོབ་ཡོན་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་རོགས་ཟྱིན་པ་
རེད། དུས་སང་ནས་སོབ་ཡོན་འབུལ་ཐུབ་པ་བེད་དགོས་སེམས་ནས་སྡོད་ཡོད། རྩ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ལ་འདྱིའྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ད་ེསྒེར་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བདེ་ཡངོ་སྐབས། སྟངས་འཛནི་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་ཏགོ་ཙམ་འཕད་
ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་གདོང་ལེན་ཞུས་ཏ་ེཐབས་ཤེས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ།) 
 དྱི་བ་དྲུག་པ་དེར། ཤེས་རྱིག་གྱི་འག་ོའཁྱིད་ནུས་པ་སེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་སོང་སྐབས་དེར་སོན་མ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་གོས་
ཚགོས་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བས་ཡོད་སྟབས། ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོགདན་
འདེན་ཞུས་ཏེ་སོབ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད། ད་ལོའ་ིའདྱི་ནང་ལ་ད་ེའད་མྱི་འདུག་པས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ང་ོམ་ད་ེཅྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་
བཀའ་ཕེབས་འདུག རྩ་བའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནས་
གནང་ཡངོ་སྐབས་ཉྱི་མ་དགུ་བཅུ་ད་ེའད་གནང་གྱི་འདུག དགསོ་དངུལ་གྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉྱིན་མ་དྲུག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་པ་
རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ཆ་ཚང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེར་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཟབ་སོང་སོགས་རྒན་
བདག་ཚོར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་སོབ་ཚན་ད་ེནས་མར་ག་
ཚདོ་ཐུབ་པ་ད་ེརྩྱིས་བངས་ནས་འབེལ་ཡདོ་ད་ེཚརོ་ཕུལ་བ་གཅྱིག་རེད། གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ལ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་འག་ོའཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་
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སོང་དེར་དམྱིགས་བཀར་གྱི་འག་ོའཁྱིད་རང་གྱི་ (Leadership) ཟབ་སོང་སྤྲདོ་མཁན་ཆེད་ལས་པ་གདན་འདེན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། བས་ཙང་ཁོང་ཚོར་ཉྱིན་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་གསུམ་བར་ལ་དུས་ཡུན་སྤྲོད་དགོས་འདུག ད་ེམྱིན་གཞན་རྣམ་མང་ཆེ་བ་
མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་མཐ་ོརུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འགོ་འཁྱིད་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཆེད་ལས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཏེ་
སོབ་སོང་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་སྤྲོད་ལམ་ད་ེའད་ཡོད་ཁར། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འབོད་སྐབས་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཏོག་ཙམ་མ་འགྱིག་པས་རྒྱུ་
མཚན་ཡྱིན་མ་གཏགོས་གཞན་གང་ཡང་མེད་ལ། མ་འངོས་པར་གལ་ཏ་ེའདྱི་རྱིགས་དངོས་གནས་དང་གནས་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོཆགས་པ་དང་དུས་ཚོད་ཐོག་ནས་འགྱིག་པ་བྱུང་ན། ངེས་པར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་གདན་འདནེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།) 
 བདུན་པ་དརེ། དག་ེརྒན་ ༡༢ ད་ེཚ་ོག་པར་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ར་ེར་ེབཞྱིན་གྱི་ཕག་ལས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་
ཞསེ་བཀའ་གཅྱིག་ཕབེས་འདུག ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ནུས་པ་གསར་
པ་འདནོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་གསུངས་འདུག བཀའ་ལན་ཞུ་རྒྱུར་ ༡༢ ནང་ནས་ ༡༠ ལས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བདེ་
མུས་ཡྱིན། ད་ེདག་ར་ེར་ེབཞྱིན་དགོས་ཡདོ་ཅ་ེན།) 

ཨང། དག་ེའསོ་སབོ་ཕྲུག་གྱི་མྱིང་། ཕག་ལས་གནང་སའྱི་སོབ་གྲྭ། 
༡ བསམ་གཏན་སལོ་མ། ར་ཝང་ལ་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ། 
༢ ཀུན་དགའ་ཆསོ་ལྡན། མོན་གྷ་ོཡན་ལག་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ། 
༣ སྐལ་བཟང་བག་བ།ོ མོན་གྷ་ོགཞྱིས་སྐེམ་ ༦ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ། 
༤ ཚ་ེརྱིང་སནེ་པ། མེའ་ོས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ། 
༥ བད་ེསྱིད་དབང་མ།ོ ཏ་ེཛུ་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ། 
༦ ཡ་ེཤེས་སོལ་མ། བསྟན་འཛནི་སྒང་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ། 
༧ ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ། མོན་གྷ་ོགཞྱིས་སྐེམ་ ༦ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ། 
༨ བཀྲ་ཤྱིས་དབངས་སལོ། མེའ་ོས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སབོ། 
༩ ཤེས་རབ་དབང་མ།ོ ཅོན་ཏ་ར་ས་ཾབ་ོཊ་གཏན་སོབ། 
༡༠ ཀུན་དགའ་དབང་མ།ོ ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱྱིམ། 

བཅས་ད་ེཚའོྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་མུས་ཡྱིན་ལ་ཁངོ་ཚ་ོབསྐ་ོགཞག་གནང་ནས་ཟླ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལས་ཕྱིན་མདེ། ཤེས་ཡནོ་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་ནུས་པ་ཇྱི་ཙམ་སྟོན་ཐུབ་མྱིན་ལམ་སེང་བཤད་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ནས་དགོས་
དམྱིགས་བཞྱི་ལ་སོགས་པའྱི་སོབ་ཚན་གྱི་ནང་ལ་སོར་ཏ་ེསོབ་འཁྱིད་བདེ་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚསོ་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འཛིན་རྱིམ་དང་པ་ོནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་རྱིགས་ལམ་སོབ་འཁྱིད་ཀྱི་ལག་དེབ་བཟོས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་
འདུག ལག་དབེ་ད་ེསྱིར་བཏང་དཔར་སྐྲུན་ཟྱིན་ཡདོ་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དཔར་སྐྲུན་ཟྱིན་མདེ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་
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ལ་ང་ཚོས་པར་བསྐྲུན་ཞུ་འཆར་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ིནང་དུ་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་
དའེྱི་སྒང་ལ་མཚན་རྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་ཚོའྱི་མཉམ་དུའང་སོབ་འཁྱིད་ཞུས་ཏེ། ཁོང་རང་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་དེའང་བསྡུ་རུབ་བས་པ་
རདེ། བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་དགངོས་འཆར་ལ་བལྟས་ནས་གསར་སྣོན་བདེ་རྒྱུ་དང་། གང་ལྟར་དབེ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོབརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ལ་
མཐར་དངོས་སུ་མ་སྟོན་གོང་ལ་མཁས་པ་ཁག་ལ་སན་བསྟར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཞུས་ཏ་ེགཟབ་གཟབ་བེད་ཐུབ་ན་བསམ་
ནས་བསྡད་ཡོད། ད་ེནས་རྱིག་ལམ་སོབ་འཁྱིད་བ་རྒྱུ་དེས་སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ལས་ཀ་ད་ེཚོར་ད་ོཕོག་འགོ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་མྱི་
འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ས་དགོང་གྱི་ཞལ་འདོན་གྱི་དུས་ཚོད་སྟོན་རྒྱུ་དང། དུས་ཚོད་སྟོང་པ་ད་ེཚོར་སོབ་འཁྱིད་བ་རྒྱུ་སོགས་
བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་ལ་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་ཚོར་ཏོག་ཙམ་འདོད་པ་གང་ཡོད་བས་ཏེ་དུས་
ཚོད་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱིན་སོབ་གྲྭ་ཚ་ོའགའ་ཤས་ལ་དུས་ཚོད་དངོས་སུ་སྟོན་ནས་ཡོད། དངོས་
གནས་རྱིག་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་འཁྱིད་བ་རྒྱུ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། རྩ་བའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
ཡང་ས་ེཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་དོན་དངོས་སུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ལ་ཤེས་ས་བ་དང་། ཤེས་པ་དའེང་བརེད་དཀའ་
བ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་བསྡད་མཁན་དང་ཕུགས་ཀྱི་མྱི་ཚ་ེནང་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་འདུག  ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེ
ཚ་ོང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ད་ེརྒྱུན་སངོ་བས་ཏ་ེཚགས་ཚུད་དུ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དགུ་པ་དེར་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གཅྱིག་ Dolanji ལ་སོན་འག་ོསོབ་གྲྭར་གཟྱིགས་སྐོར་གནང་བའྱི་
སྐོར་ཞྱིག་རེད་འདུག  ད་ེགཅྱིག་བས་ན་ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་འབྱི་སྟངས་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་བ་མྱིན་ནམ། ང་ཚོའྱི་འཛིན་
ཁང་ལ་ཡར་རྒྱས་ག་ར་ེཕྱིན་ཡོད་དམ། རྟགོས་ཞྱིབ་བས་ཏ་ེག་ར་ེཐནོ་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་དམ་མེད། མེད་པ་ཡྱིན་
ན་རྟགོས་ཞྱིབ་བས་པ་དསེ་དཀའ་ངལ་སལེ་ཐབས་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུའྱི་སྙྱིང་པ་ོད་ེརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་
འཛིན་ཁང་ད་ེའགྱིག་ཡོད་མེད་སྐོར་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག  གཙོ་བོ་ད་ེརྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་མངའ་གསལ་རེད། སོན་
འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ཙང་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་དབང་པ་ོལྔའྱི་ཐོག་ནས་རྱིག་རྩལ་ལྟ་བུ་ཤེས་ཐབས་བེད་དགོས་དུས། མཐོང་རྒྱུ་དང་ཐོས་རྒྱུ། 
ཚོར་རྒྱུ། ཉན་རྒྱུ་དང་བཤད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟས་ཡོང་དུས་འཁྱིད་ཆས་ད་ེདག་ཏག་ཏག་
མེད་པ་འད་པ་ོའདུག  ད་ེཡྱིན་དུས་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆེ་ཤོས་འཁྱིད་ཆས་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་འགོའ་ི
སོབ་གྲྭ་ ༣༣ ཚུར་རྩྱིས་བངས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒན་ལགས་ཚ་ོཡོངས་རགོས་སྐད་བཏང་ནས་བདུན་ཕག་གཉྱིས་རྱིང་ལ་ཤེས་རབ་
དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་སྒརོ་དྲུག་ཁྱི་དགུ་སྟངོ་ཙམ་བས་པའྱི་འཁྱིད་ཆས་ལྕགས་སྒམ་ར་ེར་ེ
ཁ་ོརང་ཚརོ་མཉམ་དུ་ནོར་སྐལ་གྱི་བཟ་ོའད་པ་ོབས་ཏ་ེབཏང་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་བེད་རྒྱུ་བས་པ་རེད། དའེྱི་རེས་སུ་
སཾ་བོ་ཊའྱི་འཛིན་སོང་རང་ནས་སོབ་གྲྭ་རེ་རེར་སྒོར་ཆྱིག་ཁྱི་སུམ་སྟོང་བརྒྱ་མེད་བཞྱི་བཅུ་ཐམས་པའྱི་འགོ་སོང་གྱི་ཕག་དངུལ་
གནང་སྟེ། འཛིན་ཆས་ད་ེདག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་དུ་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡག་ཐག་ཆོད་འག་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད་
ལ། སནོ་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚསོ་གཙ་ོབོར་གཞག་གྱི་ཡོད། 
 དྱི་བ་བཅུ་པ་དེར། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བེད་དུས། བོད་སོབ་
འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་བོད་རྱིགས་དག་ེརྒན་ཚོས་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེའདུག་གམ། ད་ེའདའྱི་ནང་ནས་དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ནས་སེལ་
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མ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་བྱུང་སོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་གནང་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཞུགས་མོལ་གྱི་ཚགོས་འདུ་ད་ེའད་གནང་བའྱི་སྐབས་
སུ། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ད་ེསོབ་གྲྭ་ཚུར་རྩྱིས་ལེན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་གཅྱིག་འགྱུར་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཕྱི་བར་དུ་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་གོང་
མའྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་གཙསོ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཧ་ཅང་གནང་བ་རེད། ཕལ་
ཆེར་ Shastri Bhawan རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡོད་ས་དེར་ཐེངས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཤྱིག་ཡང་ཡང་སྐོར་
བསདོ་ཕྱིན་ཏ།ེ ཕལ་ཆརེ་ཁ་ོཚསོ་ང་ཚ་ོམཐངོ་བ་དང་རྦད་ད་ེསུན་པ་ོལྟ་བུ་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརྩནོ་ཞུས་
དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ལ་གྲུབ་འབས་ཀང་ཏགོ་ཙམ་ཐནོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བསམ་འཆར་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་དག་ེརྒན་སྒེར་ས་ོས་ོཡར་མར་གནས་སོས་དང་བད་ེསྡུག་གྱི་སྐོར་ལ་
རདེ། ད་ེཚ་ོབོད་སབོ་འཛིན་སོང་ཚགོས་པར་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེཚརོ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་དང་ཁ་ོརང་ཚསོ་
གནད་ལ་ཁལེ་བ་བ་དགསོ་པ་ད་ེཚ་ོཁ་ཐུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་གནས་སོས་ད་ེཚའོྱི་སྐརོ་ལ་ག་ཚདོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཁ་ོཚསོ་ངསོ་ལེན་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི་བོད་སོབ་འཛནི་སོང་ཚོགས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐབོ་
ཐང་ད་ེཡོད་དུས། དགེ་རྒན་ལས་བེད་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་གནས་སོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སོན་ལ་འགྱིམ་འགྲུལ་ད་ེདག་ཕར་
བཞག་ནས་ཁ་ོརང་གྱི་གནས་རྱིམ་ལ་དཔག་པའྱི་གུན་གསབ་ཀྱི་ཆེད་དུ། སྒོར་སྟོང་ཕག་བདུན་བཅུ་དང་བརྒྱད་བཅུ་ཙམ་སྤྲོད་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོའདུག བས་ཙང་དེའྱི་རེན་པས་ཏོག་ཙམ་འཛམེ་བ་བདེ་ཀྱི་མེད་དམ། ད་ེཡྱིན་དུས་མཚམས་ར་ེ
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འག་ོསོང་རང་ངསོ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ own request ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་རང་ནས་ར་ེའདུན་གྱི་ཐོག་ནས་བས་པའྱི་རྱིགས་ལ་འག་ོསོང་རྩ་བ་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་
རྱིགས་ད་ེཏོག་ཙམ་ལས་ས་པ་ོའདུག་སྟ་ེབར་ལམ་འཛིན་སོང་གནས་སོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའག་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས་ད་ེཙམ་གྱི་
ཁས་ལནེ་བདེ་རགོས་བདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
 ད་ེནས་དགོངས་འཆར་གཅྱིག་དེར་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ཉུང་
ཉུང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་སྐོར་ལ་ངས་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་དུའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ད་ེང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ང་རང་ངོས་ནས་མཐངོ་གྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ད་ེའདྱིར་མདེ་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱང་
པར་མྱི་འདུག གང་ལྟར་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམྱིན་བོད་ནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ེཡང་བོད་
པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་གང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འག་ོདུས་བོད་མྱི་རྱིགས་ད་ེཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག ཁ་སང་བུད་མེད་ཀྱི་
ནུས་ལྡན་སྐརོ་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང། དའེྱི་སྒང་ལ་སུས་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་པ་
ང་ོམ་ད་ེཨ་མ་ཆགས་རྒྱུ་ད་ེརདེ་སྙམ། ཨ་མ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ང་ོམ་ད་ེགཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པ་ད་ེརདེ། ཁ་སང་སནོ་མ་གོས་ཆདོ་
ཅྱིག་བཞག་སྟ་ེབཀའ་ཤག་ནས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ཆད་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་གང་ལ་གང་ཙམ་
ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཁ་སང་ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་
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ཆགས་པ་ད་ེགཞྱིས་འག་ོཚོས་གསུངས་པར་ལྟར་ན། ཕྲུ་གུ་གསུམ་བས་པ་དའེྱི་རནེ་གྱིས་ང་ཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་ལོགས་སུ་
བསལ་དགོས་པ་ཆགས་སོང། ཡང་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཚད་ད་ེལོང་མ་ལོང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ད་ེཆགས་འགོ་ཡྱི་
འདུག ད་ེདུས་ཡང་བསམ་བ་ོགསར་པ་ཞྱིག་སེབས་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་རེས་སུ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་
ཆར་དའེྱི་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩ་བ་ནས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག  བས་ཙང་ད་ེབཀའ་
ལན་ད་ེདང་འབལེ་བ་ཡོད་དུས་ཞུས་ན་བསམ་པ་བྱུང། 
 ད་ེནས་བཅུ་གཅྱིག་པ་དེར། ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་འགན་ག་ཚོད་ཙམ་འཁུར་གྱི་ཡོད་དམ། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ན་ག་ཚདོ་ཙམ་བསམ་གྱི་འདུག་གམ་གསུང་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་
ཕབེས་པ་ཚོས་གཞོག་འདེགས་ཏག་ཏག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདོད་པ་ཁེངས་པ་བྱུང་ངམ་མ་བྱུང། དམྱིགས་བསལ་གྱི་མྱིག་
དཔ་ེལ་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་འགའ་ཤས་ཐུག་འཕད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང། ད་ེའདའྱི་དཔ་ེམཚོན་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་འདུག 
བཀའ་འདྱི་དེ་དག་གནང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། ང་ཚོས་དེའྱི་རྱིགས་ད་ེནམ་རྒྱུན་ནས་གལ་ཆེན་བརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་དེ། ལས་
བསྡམོས་ནང་དུ་ད་ེལྟར་ར་ེར་ེབྱིས་བསྡད་ནའང་ཁྱད་མཚར་འདུག ད་ལན་དའེྱི་སྐརོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར་སྱིར་བཏང་ཕ་མ་ཚསོ་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་
ཡོན་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ོསྣང་བེད་རྒྱུ་ས་ོཔ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་འགའ་ཤས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ན་ནྱིང་ལོ་
འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་པ་ོདེར་མྱི་ཉྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བསྡུ་བཀོང་བས་པ་རེད། ད་ེ
དུས་བཤད་པ་རེད། ད་ེདུས་ཕ་མ་མང་པོས་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བེད་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
བེད་སྟངས་མ་ཤེས་ཙང་བྱུང་འདུག ད་ལན་ཡག་པ་ོབྱུང་། ད་ེརབ་བྱུང་ན་ལོ་ལྟར་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། 
ལ་ོལྟར་ཚོགས་རྒྱུའྱི་དངུལ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས་ཏ།ེ ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་རསེ་སུ་ཚོགས་ཐུབ་མྱིན་ལྟ་
དགོས་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། གལ་ཆེ་བ་དེར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་དངོས་སུ་བཙུགས་ཏེ། ཕ་མས་འགན་
འཁུར་བ་ཕགོས་ཀྱི་ཐད་ལ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་སལེ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཁ་སང་ལས་བསྡམོས་ནང་དུ་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་རདེ། ས་
ཁག་བཅ་ོབརྒྱད་ཙམ་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་བཀའ་བོན་དྲུང་ཆ་ེཚ་ོདང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ་གང་དུ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་མས་མདུན་ལམ་གྱི་ཆདེ་དུ་གང་འད་བ་དགསོ་མྱིན་སོགས་སོབ་སྟོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། མདུན་
ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཚ་ོསྐརོ་སོད་སྐབས་སུ་ཕ་མ་ཚསོ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོབེད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ོསྣང་འདདོ་པ་ཁེངས་
པ་བེད་ཀྱི་འདུག གཞན་པ་ཕར་བཞག་ནས་གངས་སྱིད་ནང་དུའང་ང་ཐེངས་ཤྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སོབ་སྟོན་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་
མ་མང་པོས་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དངོས་གནས་མ་ཤེས་པ་མང་པ་ོའདུག ད་ལན་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་སོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ཡག་པ་ོབྱུང་། དངསོ་གནས་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཞསེ་གསུངས་མཁན་འདུག ད་ེའགན་འཁུར་བ་ཕགོས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་རདེ། 
 ད་ེནས་མྱིག་དཔ་ེལ་ཡོད་པ་ད་ེདུས་ཚོད་དང་ད་ེའདའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དང་པ་ོདེར་ཕ་
མ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ། པཱ་ལགས་ད་ེགང་ཡང་མ་ཐུབ་མཁན་དང་ཨ་མ་ལགས་ད་ེཉམ་ཐག་ཡྱིན་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡོད་
པ་དང། གསུམ་ནས་གཅྱིག་སོའ་ིཨེམ་ར་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོདང་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་དང། གཉྱིས་པ་དང་
གསུམ་པ་གཉྱིས་ཀ་ནས་གཅྱིག་ M Pharmacy དང་གཅྱིག་ B pharmacy ཡྱིན་པ་ད་ེའདའྱི་སྨན་སོར་རྱིག་གནས་ཀྱི་སྒང་
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ལ་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ཕ་མའྱི་དཔལ་འབོར་དང་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཕ་
མས་ས་ས་ནས་ཕྲུ་གུ་ནང་ལ་ཉར་དགསོ་པ་རདེ་ད།ེ ད་ེའད་མ་བས་པར་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་རང་ལ་བཏང་སྟ་ེདེའྱི་སྒང་ལ་ཨ་མ་རང་གྱིས་
མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་མ་ོརང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་འགྱིག་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། མཐར་ང་ལའང་ Visiting Card སྤྲད་ད་ེ
མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་ལམ་སྟནོ་ལྟ་བུ་གནང་སོང། ད་ེཚོར་ང་ཚསོ་རྩལ་ཞྱིག་སྟོན་ནས་བ་
རྒྱུ་གང་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། ཕ་མས་ད་ེཙམ་མ་བས་ཚ་ེཕྲུ་གུ་ད་ེའདར་སེབས་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པར་པཱ་ལགས་
ད་ེསན་མདེ་པར་ལོང་བ་ཡྱིན་པ་དང། ཨ་མ་ལགས་དསེ་འབྱི་ཀོག་ད་ེཙམ་མྱི་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡདོ་པ་དརེ་ཕྲུ་གུ་དྲུག་ཡདོ་པ་ཞྱིག་
འདུག  དེའྱི་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུ་རྒན་ ཤོས་དེས་ཨེམ་ར་ེདང་གཉྱིས་པ་ད་ེབཟ་ོབསྐྲུན་རྱིག་གནས་ Engineering ཐོན་འདུག གསུམ་
པ་ད་ེ NIT ནང་དུ་ Engineering བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་འགོ་མ་གསུམ་པ་ོད་ལྟ་སབོ་གྲྭར་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་འདུག  ཁྱྱིམ་
ཚང་དེར་ཆ་བཞག་ན་པཱ་ལགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཕྲུ་གུ་འགམ་ལ་ཉར་དགོས་པ་དེ་འད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་གང་འད་
ཆགས་ནའང་ཆགས་ཏ་ེཁྱེད་རང་ཚོས་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོབ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་བས་ཏ་ེཕྲུ་གུ་ཧྲ་ཏག་ཏག་ད་ེའད་འདུག སྐབས་
དེར་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཨ་མ་ལགས་དན་མཁན་ལྟ་བུ་བས་སོང། ལོ་རྒྱུས་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ་ཁྱྱིམ་ཚང་དང་
འབེལ་བ་ཆོག་གྱི་འདུག ངའྱི་ཨ་མ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོ་ལ་ཕྲུ་གུ་རྒན་གཞོན་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རྒན་ཤོས་ད་ེརེད་ལ་པཱ་
ལགས་ཆུང་ཆུང་ནས་གོངས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཨ་མས་ཡུས་འད་པ་ོཞྱིག་ལ། ང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ཚདོ་བྱུང་ནའང་ཁྱེད་རང་
ངས་སོབ་གྲྭ་ལ་མུ་མཐུད་ད་ེབཏང་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ལ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་རདེ་འདུག རྩ་བའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་འཚར་ལོངས་ད་ེ
དག་ཚང་མ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ད་ེངས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཤོས་ལ་བརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་མས་དེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཟུར་དུ་ཉར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་
ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཕར་བཞག སོ་སོ་རང་མགོ་ཐོན་མྱིན་དང་གང་འད་ཆགས་ཡོད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག ད་ེའད་ང་རང་ཚོའྱི་
ནང་ལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་སྙམ། རྱིམ་པས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གསལ་དོད་པོ་གང་འད་བཟ་ོདགོས་མྱིན་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་
གཉྱིས་པ་ོད་ེརྒྱ་གར་ནང་དུ་རེད། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ནས་ཡང་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་པཱ་ལགས་ཤྱིག་གྱི་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ཚན་རྱིག་
སྒང་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་པ་དང་དཔལ་འབརོ་ད་ེཙམ་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེརྒྱ་གར་དུ་སོབ་གྲྭར་བསལེ་དུ་ཡོང་ནས་ 
Coaching centre ནང་ནས་ kota, Rajasthan ཞེས་པ་ད་ེཡག་ཤོས་བརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེར་འག་ོསོང་འཛེམ་མེད་
བཏང་ནས་ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ད་ེསོའ་ིསྨན་པའྱི་སོབ་སོང་བདེ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ད་ེགསུམ་དཔ་ེམཚནོ་ཐུང་ཐུང་བས་ཏ་ེད་ེརྱིང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། 
 དྱི་བ་བཅུ་གཉྱིས་པ་དེར། ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་སེམས་ཁམས་བརྟག་དཔད་དང་རྱིག་སྟོབས་བརྟག་དཔད་བ་རྒྱུའྱི་སྒང་ལ་
རདེ། དྱི་བ་དརེ། ཕྱི་ཡྱི་མྱི་སྣ་ཁག་གྱིས་བདོ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་རྱིག་སྟོབས་གཞལ་སྐབས་གཟྱིགས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་འདུག་མྱིན་དང་། 
སྐབས་དེར་རང་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕུགས་ཕན་གྱི་གོ་རྟོགས་དམྱིགས་བསལ་བ་འདྱི་སྤྲོད་ཐུབ་སོང་སྙམ་པ་ག་ར་ེཡོད་
དམ་གསུངས་འདུག ད་ེ Dr. Haward Garner དང་ Holand གཉྱིས་པ་ོརེད། ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུའྱི་རྱིག་སྟོབས་ཚད་
འཇལ་རྒྱུའྱི་ test ལེན་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་ tool ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསར་གཏོད་བས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའཛམ་གྱིང་གྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པའོ་ིནང་དུ་
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བེད་སོད་གཏོང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་རེད། ལག་ཆ་ད་ེང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཚོས་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་སྒང་ལ་
ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཁ་ོརང་ཚོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེབརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་རྱིག་སྟོབས་
ཚད་འཇལ་བ་རྒྱུའྱི་སྒང་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་མདུན་ལམ་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིདོ་དབྱིངས་དེ་གང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེགཞྱིར་
བཟུང་གྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཐུབ་པར་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྱི་བ་ཨང་བཅུ་གསུམ་པ་ད་ེབར་ཆད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་རདེ། བར་ཆད་གཏན་འབེབས་ད་ེབཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་
ཀྱི་ནང་དུ་ག་ཚོད་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་ཡོན་ལྟ་ེགནས་ཁང་ལ་ག་ཚོད་འགེམ་སྟོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་
དམ་ཞེས། གང་ལྟར་བར་ཆད་གཏན་འབེབས་ད་ེདང་པ་ོཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་སྱིད་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་འཛུལ་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་དང་ཁ་ོཚ་ོམེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་བར་ཆད་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ད་ེབེད་སོད་གནང་མཁན་ད་ེཙམ་འདུག་ཅེས་བརྒྱ་ཆ་བསྐོར་རྒྱུ་བྱུང་མྱི་འདུག 
ད་ེའདའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག ཚང་མས་དགོངས་པ་མངའ་གསལ་བཞྱིན་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་
པའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནང་དུ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་བོད་ནང་ལ་ང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་
ངསེ་ཅན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་ག་ཚདོ་སེབས་ཐུབ་ཐུབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་དགག་དགོས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མྱིང་དང་ཆ་ཚང་
ཞུས་བསྡད་ན་དགེ་མཚན་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཐོག་མར་ལས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་མཉམ་བཞུགས་བེད་མཁན་འགའ་ཤས་བྱུང་
འདུག དང་པ་ོཁས་བངས་འདུག་སྟེ་རེས་སུ་མྱི་འགོའ་ིཆ་རེན་འདང་གྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་དེའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཟེར་མཁན་ཡང་བྱུང་འདུག འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེའྱི་སྐབས་སུ་དགོས་དངུལ་ཕུལ་བ་ད་ེཚོའང་ཕྱིར་སོག་བས་ཏ་ེཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གཉྱིས་ལ་ད་ལྟ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་
རགོས་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། རྩ་བའྱི་དབེ་ཕངེ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚསོ་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཐུབ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེམྱིན་ཁ་ོ
རང་ཚ་ོདང་འབེལ་ཡོད། དཔེར་ན་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་སྐར་རྩྱིས་རྱིག་པ། ཟས་སོར། རྩྱིས་ཤྱིང་། ད་ེབཞྱིན་དཔ་ེ
མཛདོ་ཁང་ལ་ཡྱིན་ན་དངསོ་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བར་ཆད་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་རགོས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྱིས་ལན་བཅུ་བཞྱི་པ་ད་ེལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༢༧ ཟེར་བ་ད་ེ ༣༧ རེད་འདུག ད་ེང་ཚོས་བཀོད་ནོར་ཤོར་འདུག དགོངས་
སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལྔ། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ལྔ་བཅས་སོབ་གྲྭ་བཅུ་རྩྱིས་ལེན་ཚར་བའྱི་མཉམ་དུ། 
དག་ེརྒན་དང་ལས་བེད་འགན་འཛནི་དང་བཅས་པ་ང་ཚོས་བསྐ་ོགཞག་གྲུབ་ནས་ཉ་ེཆར་ང་ཚ་ོལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེ
ག་ནང་བཞྱིན་བང་ཕོགས་ལའང་ང་ཚོའྱི་དྲུང་ཚབ་དང་བཅས་ཏ་ེགཟྱིགས་སྐོར་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་ཚུར་རྩྱིས་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལནེ་ཟྱིན་ནས་ཡག་ཐག་ཆདོ་འག་ོབཞྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྱིས་ལན་བཅོ་ལྔ་པ་ད་ེལ་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་གཅྱིག་དང་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་ཞབས་སྟེགས་གསུམ། བེད་སོད་
བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་ ཤེས་ཚད་ཀྱིས་མ་འདངས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་མཉམ་བཞུགས་བེད་མཁན་མེད་
ནས་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་ཅེས་དྱིས་པ་ད་ེགནང་འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་ངས་ཚིག་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོར་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་ད་ེཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཚད་ཀྱིས་མ་འདངས་ནས་ན་ནྱིང་ང་ཚོས་ལེན་ཐུབ་
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ཡོད་པ་མ་རེད། དགེ་རྒན་འོས ་སོང་གྱི་ཞབས་སྟེགས་དེ་ང་ཚོས ་ལོ་བཞྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྒྱ ་གར་གྱི་  RIE Regional 
institution of Education ཞེས་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གྱི་སྡེ་ཚན་བཞྱི་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་རྐུབ་སྟེགས་ར་ེར་ེ
ཡོད་པ་རེད་དེ། དེར་ང་ཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གྱི་མ་གཏགོས་འཛུལ་ཞུགས་བས་མ་སོང་། བས་ཙང་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་རེད་
ཅེས་དྱི་བ་ལ་དྱིས་ལན་ཏག་ཏག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་ཡོད་དམ། འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་དམ་གསུངས་པ་ད་ེལ། 
གོས་ཚོགས་སྐབས་གོང་མའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་རྐུབ་སྟེགས་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་བེད་སོད་གཏོང་
ཐུབ་རྒྱུར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་འདུག་ཅེས་སྐུལ་མ་གནང་སོང། ད་ེདུས་ང་ཚོས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལོ་ང་ཚོར་ག་ར་ེབས་པ་རེད་ཟེར་ན། སོང་བརར་
བསྟྱི་གནས་ཁང་ད་ེབར་ེཔ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་པ་རདེ། སོན་མ་ང་ཚ་ོསྱིམ་ལ་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིམ་ལ་ད་ེར་ེར་སྡུན་ལ་ཕར་སོས། 
Akash ལ་ཚུར་བཟོས། ལྷ་ོཕོགས་ད་ེ Darwar རང་རེད་དེ། སོབ་གྲྭ་ད་ེཀྲྱི་ཀ་ཊྱི་ཟེར་བ་ད་ེལ་ཚུར་བརེས་ནས་ཁོང་ཚ་ོལ་ཁྱེད་
རང་ཚ་ོགྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོབཏོན་སོང་ན། མ་འོངས་པར་གཅྱིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་མདགོ་མདགོ་གྱིས་ཁངོ་ཚརོ་བ་ོསེམས་ཤྱིག་སྤྲད་ནས་
གཅྱིག་བས་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་པུས་ཡྱིན་གྱི་མ་རདེ། མཉམ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་སོང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་གཅྱིག་བཤད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་གོས་ཚོགས་ནང་གྱི་བཀའ་མོལ་འདྱི་ཚོས་ཀང་ཤུགས་རེན་
ཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ AIPMT ཞེས་
པ་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བས་ན་ཚད་འཇལ་རྒྱུ་ད་ེཏགོ་ཙམ་མཐ་ོཔ་ོའདུག ཡང་ NEET National eligibility entrance test 
ཞསེ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་བས་ན་ཏོག་ཙམ་འབྱིང་བ་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་འདྱི་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་དང་དེའྱི་ས་ལ་ོ
ལ་ AIPET ད་ེབས་ཏ་ེམྱིན་ནམ། གང་ལྟར་ཚད་ད་ེཏགོ་ཙམ་མཐ་ོརུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེང་ཚ་ོབོད་པ་ཙམ་རེད་མྱི་འདུག ད་ེརྒྱ་
གར་རང་གྱི་ནང་ལའང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལོ་ཁྱིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ 
supreme court རང་ནས་བཀའ་གནང་ནས་ད་ལྟ་ NEET གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ལོ་ང་ཚོ་
སྨན་པའྱི་རྐུབ་བཀག་གསུམ་ཀ་བེད་སོད་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་ཞེས་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཡག་པ་ོགནང་འདུག 

གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ད་ལ་ོང་ཚོས་ཟབ་སོང་དེའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༥༢ ལ་ང་ཚོས་སོབ་སོང་གྱི་གོ་སྐབས་སྤྲད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་
རྐུབ་སྟེགས་གསུམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ཕྲུ་གུ་ ༤༢ ཀྱིས་དམའ་མཐའྱི་ཚད་ད་ེལོངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ཡག་པ་ོབས་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག ང་ཚརོ་རྐུབ་སྟེགས་གསུམ་ལས་མེད་དུས་འགའ་ཤས་ས་ོས་ོསྒེར་གྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་སྱིད་
པ་རདེ། རྒྱུ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ད་ལ་ོང་ཚསོ་རྐུབ་སྟེགས་གསུམ་ཀ་བེད་སདོ་བཏང་ཐུབ་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དྱི་བ་བཅུ་དྲུག་པ་ད་ེང་ཚསོ་ཉམ་ཐག་སོབ་ཕྲུག་བཞྱི་ལ་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཡོན་གནང་བ་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགང་དང་གང་ལ་རདེ། གཏན་འབེབས་སོབ་ཡོན་དསེ་ཁོང་ཚོར་འདངས་ངེས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་སུས་སྤྲད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚའོྱི་མྱིང་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཉམ་ཐག་ནང་ཡྱིན་
དུས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་མཐོ་སོབ་དེ་ཚོ་གང་དང་གང་ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། Holly family, Delhi, 
Jyotinivas Bangalore, Vocational Training center Dehradun, Nightingale institution of 
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Nursing, Noida བཅས་ད་ེཚ་ོབཞྱི་ལ་སོབ་སོང་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་སོབ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་སོབ་ཡོན་ད་ེ
ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། སོན་མ་ ༣༥༠༠༠ རེད། ད་ལྟ་ ༥༠༠༠༠ ཐམ་པ་
བཟོས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སྒང་ལ་ལམ་གོན་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ས་ོས་ོཚུལ་མཐུན་བས་ནས་
བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ང་ཚསོ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བ་དསེ་འདང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེའད་རེད། ད་ེནས་མ་འདངས་བ་
བྱུང་ན་ཕ་མ་སྤུན་མཆདེ་ཚསོ་ཀང་ཏགོ་ཙམ་རགོས་སརོ་བདེ་ཀྱི་མེད་དམ། ད་ལྟ་ད་ེའད་ཞྱིག་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དྱི་བ་བཅུ་བདུན་པ་ད་ེཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་སོབ་འཇུག་གྱི་སྐརོ་ད་ེརདེ་འདུག ད་ེལ་སོབ་འཇུག་གནང་ཕོགས་
ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་དམ་ཞེས། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། གཏན་སོབ་ཁག་ལ་སོབ་འཇུག་བས་པ་ད་ེ
ཚོར་གཞུང་ནས་རོགས་པ་ཇྱི་ཙམ་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཉམ་ཐག་རེད་དམ་མ་རདེ། གཞུང་ནས་མཐུན་རེན་གང་སར་གྱི་ཡོད་དམ་
ཞསེ་ཞུས་འདུག ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་བ་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ལ་ང་ལ་ཕྱི་ལོགས་ལ་འག་ོདུས་ཀང་དྱི་བ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག 
ད་ེགཙ་ོབོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་རེད། བས་ཙང་ཁོང་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཕྱི་ལོ་ཉྱིས་སྟོང་གཉྱིས་གསུམ་ནས་ང་ཚོས་རོགས་པ་བས་དང་བེད་བསྡད་པ་རེད། བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ལ་སོབ་འཇུག་ཆ་
བགོས་བས་པ་སོགས་གནང་བསྡད་འདུག དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནང་ལ་བཀའ་བོན་དབུ་
བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྩ་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བས་ཏ་ེད་ལྟ་ང་ཚ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡོད། 
ད་ེའད་ཞྱིག་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ད་ེཕུལ་
བསྡད་པ་རདེ་འདུག སོབ་མ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་ལྟ་སངོ་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཅ་ོབརྒྱད་པ་ད།ེ བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡན་ལ་ང་ཚསོ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གཟྱིགས་རྟགོས་གནང་རྒྱུ་ད་ེདང་འབལེ་
བ་ཡོད་པ་རེད་འདུག བས་ཙང་དང་པ་ོད་ེལ་ང་ཚོས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ཚབ་ལ་ོལྔ་ཞེས་བྱིས་འདུག ད་ེལ་ོལྔ་མ་རདེ། འཛིན་རྱིམ་
ལྔ་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རོག་རོག་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་གཟྱིགས་སོང་འགོ་ལ་བསེབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡ ནས་གསུམ་པ་སསེ་པ་ད་ེལ་སེས་མ་ཐག་ནས་མག་ོབཙུགས་ཏ་ེསྒོར་ ༥༠༠ ར་ེདང་། ལ་ོདྲུག་ལ་སོབ་ལ་ོསོན་པའྱི་དུས་སུ་བདོ་
ཁྱྱིམ་གཉྱིས་དང་སམ་བ་ོཊ་ལ་རྒྱན་རྒྱག་ནས་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་ད་ེསར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་
བར་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། མཐ་ོསོབ་ལའང་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བཅུ་ལོངས་ན་སོབ་ཡོན་ནར་གཏོང་ཕུལ་རྒྱུ། དེའྱི་སྒང་ལ་སྒོར་མ་ོཁྱི་
གཅྱིག་འཐོལ་པ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ གོང་དུ་སེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་སྒོར་ ༣༠༠ ར་ེ
ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་འཛནི་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་ས་ོས་ོགཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིས་གནས་ལ་ཕ་མའྱི་འགམ་
ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཉར་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་སུ་གསལ་བའྱི་འགན་བཀུར་བ་ཞྱིག་ཀང་རེད་འདུག ད་ེལ་གཞུང་
གྱིས་ཀང་རྩ་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ལོན་སོང་ན་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ལ་ཆ་བགོས་རྒྱན་
བསྐྱུར་བས་ཏ་ེགཏོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་རདེ། འཕསོ་འདྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་རྱིན་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ལནོ་པ་ཡྱིན་ན་སབོ་ཡནོ་གནང་རྒྱུ་ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ། ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠ སྣནོ་
པའྱི་འབུལ་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོགཅྱིག་འགྱུར་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོདང་སྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པ་ཚའོྱི་
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ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཐབོ་ཐང་གཅྱིག་ཡོད་བཞྱིན་པ་དང་། གཞན་ད་ེབཞག་ནས་འདྱི་ནང་འདམེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ན་འདམེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ་
འདུག་མ་གཏོགས། གཉྱིས་ཀར་ཐབོ་ཐང་མྱི་འདུག་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྱི་བ་ ༡༩ པའྱི་ནང་མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ། རོར་གྱིང་གཏན་སོབ། ཌལ་ཧོར་གཏན་སོབ། སྱིམ་ལ་གཏན་སོབ། ད་ེ
ཚའོྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་གྱི་རྩ་འབོར་དང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་འདུག 
ད་ེགང་འད་རདེ་དམ་ཞསེ་བཀའ་གནང་འདུག ལས་བསྡམོས་འབུལ་སྟངས་དང་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་གྱི་ཆ་ནས། ལ་ོའདྱིའྱི་ཕྱི་ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༣༡ ནང་ལ་ཁོང་ཚོར་དུས་རྟག་ཏུ་འབུལ་དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསྐབས་ལ་འབུལ་ཡོང་སྐབས་
འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཐ་ོད་ེཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ད་ེབོད་སོབ་འཛིན་སོང་
ཚགོས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༣།༤ ནང་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དའེྱི་གྲུབ་འབས་བཤད་དགོས་སྟབས། 
ལ་ོརསེ་མའྱི་ནང་ལ་བཤད་དགོས་ཙང་བར་ཁྱད་ཏོག་ཙམ་བྱུང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག དེར་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་སོབ་
གྲྭ་ཚང་མ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེནང་སྱིམ་ལ་འདྱི་གང་འད་ཆགས་པ་
རདེ་དམ་ཞེས་དགོངས་སྱིད་པ་རེད། སྱིམ་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ད་ེགང་ལྟར་ལ་ོརེས་མ་ལ་ཐ་ོད་ེཆ་ཚང་བཏང་འདུག 
རྩ་འབོར་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེལོ་རེས་ལ་མ་གཏོགས། སོན་མ་ལ་ཕུལ་མྱི་འདུག དཔེར་ན་ལོ་
གཅྱིག་གྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ གོང་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་རྩ་འབོར་ད་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ད་ེལོ་རེས་མའྱི་ཟླ་ 
༣།༤ ནང་ལ་གཏངོ་དུས། དའེྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དའེྱི་ཆ་ནས་བར་ཁྱད་རྩྱིས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་སནོ་གཅྱིག་
ཆགས་འདུག་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (ད་ེམྱིན་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་སྐོར་འདྱི་ད་ོབདག་འགན་འཛིན་སོ་སོས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་རང་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དྱི་བ་དང་པོའ་ིལན་དུ། "ད་ེགའྱི་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ད་ེའད་ཡོང་
ཐབས་དགསོ་སྐོར་གྱི་འབོད་སྐུལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་
ལ་བཀའ་མངགས་མུ་མཐུད་གནང་མཁན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོགས་པ། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་
ཚོགས་བཅས་གསུམ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཤེས་པར་ལ་གོང་ཚད་འགན་བསྡུར་ལེན་མཁན་མ་བྱུང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
ཤེས་པར་ད་ེབཞྱིན་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ཉེ་ཆར་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༥ ནང་ཤེས་པར་ནས་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་སུ་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྔའྱི་འབབ་སྒོར། ༦༠༦,༣༢༩ འབུལ་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར། ར་ས་ཤེས་པར་ཡན་
ལག་འགན་འཛནི་ལ་གནང་དགསོ་བཀོད་ཁྱབ་ཟྱིན་ལགས། སར་ད་ེནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་འཆར་ཐགོ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ།" ད་ེཁངོ་ཚའོྱི་སར་ནས་གང་འབརོ་བ་ད་ེཡྱིན། 
 ས་ཾབ་ོཊ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་དང་པའོ་ིལན་དུ། "ས་ཾབ་ོཊ་འབལེ་མཐུད་པ་མེད་པའྱི་སནོ་སབོ་ཁག་གནས་སྐབས་
རྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སོ་སོ་ནས་ཞོར་ལས་ཐོག་ཐུགས་འགན་བཞེས་མུས་ཡྱིན་པ་དངོས་བདེན་ཡྱིན། བོད་གཞྱིས་ཆེ་ཁག་
དཔེར་ན། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་དང་། སེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་། ད་ེབཞྱིན་བང་ཤར་ཁུལ་ལ་སཾ་བོ་ཊའྱི་འབེལ་
མཐུད་པ་ནས་འགན་བཞེས་མུས་དང་། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་བོད་གཞྱིས་ཆུང་རྱིགས་ལ་འབེལ་མཐུད་པ་གནས་སྐབས་རྱིང་བསྐ་ོ
ཐབས་མ་མཆྱིས་ལ་ད་ེཙམ་དགོས་དབང་ཡང་མ་མཐངོ་། སྱིར་འཆར་གཞྱི་ལྟར་བས་ན་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སོབ་
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གྲྭ་ཆ་ེཁག་རྩྱིས་ལེན་ནམ་གྲུབ་ལ་སོན་སོབ་ད་ེདག་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེབའྱི་འཛནི་སོང་འོག་གཅྱིག་ཏུ་ཟླ་སྱིལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་
སོབ་ཁག་རྩྱིས་ལནེ་ཟྱིན་པ་ནས་བཟུང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ལས་ཉམས་རྒུད་དང་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ 
མངནོ་མདེ་ལ། ས་གནས་ས་ཐགོ་ནས་ད་ེལྟའྱི་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུས་པ་ཡང་བྱུང་མདེ། ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སབོ་སྱི་ཁྱབ་ 
ཡྱིག་ཚང་ནས་གང་མྱུར་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེབ་ཡངོས་རགོས་རྩྱིས་ལནེ་གྱིས་སོན་སབོ་ཁག་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིཉ་ེའགམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེ 
བའྱི་ཁངོས་སུ་ཟླ་སྱིལ་གྱིས་མཐུན་རནེ་དང་འཛནི་སོང་སོགས་གང་གྱི་ཆ་ནས་སོབ་གྲྭ་སྱི་མཚུངས་ལྟར་གནང་རྒྱུ་ཐག་གཅདོ  
བྱུང་ཡདོ།" གང་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་ཁང་ནང་ལྷག་པར་དུ་ཁ་འཐརོ་དང་སྱིམ་ལ་ལ་སགོས་པ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ 
བད་ེདནོ་ལ་གནས་སྐབས་འགན་འཁུར་མ་སྤྲོད་ཐབས་མེད་ཞྱིག ཡང་དག་ེརྒན་ཁ་ཤས་ལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འགའ་ཞྱིག་ལ་ 
གཉྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོསོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སངོ་སྤྲད་རྒྱུ་ད་ེདག་ེརྒན་གྱིས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལ་དག་ེརྒན་ 
གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་ཐགོ་ཏུ་ལྟ་ཐགོ་བདེ་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་ཏགོ་ཙམ་འག་ོགོན་དང་དགསོ་གལ་མ་མཐངོ་ཞསེ་སྙན་ 
གསང་ཞུ་འདུག 

(དྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་བཀའ་ལན་ལ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག) 
ལན། སྱིར་ཡྱི་གེའྱི་སོར་ཚུལ་ལེགས་པ་ོམ་བྱུང་བའྱི་སྒ་ོནས་གོང་རྱིམ་ལ་ཁག་དཀྲྱི་བས་པ་དང་གུས་ཞབས་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་
སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་པར་དགོངས་སེལ་ཞུ། དོན་དངོས་ཐོག་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་གངས་སྱིད་དཔེ་སྟོན་ཉྱིན་
སོབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོའ་ིམདུན་གྱི་ས་སྟོང་དེར་འཛིན་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་ཐབས་ཞུས་ཀང་། མཐར་ས་བབ་ད་ེབཞྱིན་
འབབ་ཤུར་ཅན་ sinking area ཡྱིན་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ལམ་ལྷོང་བྱུང་མེད། འོན་ཀང་འཛིན་ཁང་ཉུང་དགས་པ་དང་ཆུང་
དགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་སེལ་སད་སཾ་བ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་ནས་སོན་འགོའ་ིའཛིན་ཁང་རྒྱ་བསེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
སལེ་ཡོད། ད་ེཡང་སནོ་འགོའ་ིའཛནི་ཁང་གངས་བཞྱི་རྒྱ་བསདེ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ནས་གནས་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཅུང་སེལ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡདོ། གཞན་ཡང་ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སབོ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུས་དཔ་ེསྟོན་འཛནི་རྱིམ་རྒན་པ་རྣམས་རྱིམ་
གྱིས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་ས་ོཐབས་ཞུས་ཀང་འགོག་རནེ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ེཡང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གྲུབ་འབས་སོན་
པ་ཞྱིག་བྱུང་མེད། མདོར་ན། སྱིར་གོང་གསལ་བཞྱིན་ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་ནྱི་གཞུང་འབེལ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པས། ལས་གཞྱི་དང་ལས་དནོ་ཆ་ེཆུང་ཇྱི་སེལ་མང་ཆ་ེབར་གཞུང་འབལེ་བཀའ་འཁོལ་དགསོ་པ་དང་། ལྷག་པར་དཔ་ེསྟོན་ས་བབ་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭ་རང་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་མདེ་པ་དང་། ད་ེཡང་ས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་དང་། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་བཅས་ཕོགས་གང་ས་ནས་བབ་གཟྱིགས་གནང་དགོས་པར་བརྟེན་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལམ་འཕལ་ཡོང་ཐབས་དཀའ་བ་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གོང་རྱིམ་ནས་ཕག་བསྟར་རམ་རོགས་སོར་
གནང་མྱིན་ལ་རག་ལུས་ཚུལ་བྱིས་པ་ཙམ་ལས། ཆེད་མངགས་གོང་རྱིམ་ལ་ཁག་དཀྲྱི་བས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན་ཞེས་སར་
ཡང་དགོངས་སེལ་དང་སགས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ལགས།" 
 ད་ེནས་གསུམ་པའྱི་ལན་འདྱིར་ "ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོའ་ིའཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་མའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་
ཡྱིག་རྒྱུགས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ནང་བཏང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ནང་གྲུབ་འབས་ཕྱིར་བསགས་བས་ཡོད་པས། ལས་
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བསྡོམས་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ བཀོད་པ་ནོར་འཛོལ་ཤོར་འདུག་པར་དགོངས་སེལ་ཞུ། མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་
ནས་ད་བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཐངེས་གསུམ་བཏང་ཟྱིན། ད་ལ་ོསོབ་ཐནོ་སྐབས་བཞྱི་པ་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 
རྒྱུགས་ལ།ོ ཕྲུག་གངས། རྒྱུགས་འཕདོ་པ། རྒྱུགས་མ་འཕདོ་པ། ཆ་སྙམོས་བརྒྱ་ཆ། 
༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ༢༣ ༢༣ མེད། ༦༥.༥ % 

༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ༡༦ ༡༤ 
ཨང་རྩྱིས་༢ 
 
༼བསར་རྒྱུགས་ཀྱིས་འཕདོ་ཟྱིན།༽ 

༦༤.༥ % 

༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ༢༠ ༢༠ མེད། ༧༠.༢༢ % 
བཞྱི་པ་དརེ་"བསགས་བརོད་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕབེས་གསལ་བཞྱིན་སབོ་གྲྭའྱི་ལས་ཁུངས་གཙསོ་དག་ེལས་
ཡོངས་ལ་གསལ་འགེལ་ཞུས་ཡོད།" (ཚང་མ་ལ་ང་ཚོའྱི་མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མེད་ཅེས་
གསུངས་པ་ད་ེརདེ།) 
 ད་ེནས་དེའྱི་རེས་ལ་ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ལ་དྱི་བ་གནང་བའྱི་དྱིས་ལན་དང་པོ་ད་ེལ་ 
"ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོའ་ིནང་ས་ེལ་ཀུའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་རྩ་ེཕུད་ཀྱི་གས་སུ་ཡྱིན་ལུགས་
འཁོད་པའྱི་གསལ་བསགས་ཀྱི་ང་ོབཤུས་ཤྱིག་མཁྱེན་རྟོགས་སད་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཤྱིང་། སོབ་གྲྭའྱི་དབུ་འཛིན་གྱིས་གཙོས་དག་ེ
སོབ་རྣམ་པ་ལའང་ཇྱི་ཕབེས་བཞྱིན་གསལ་འགེལ་ཞུས་ཡདོ།"(ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ད་ེདག་བསགས་བརདོ་གནང་
བ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།) 
 ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ན་ཚ་འད་མྱིན་སྐོར་ལ་རེད་འདུག ལན་ཀ་པ་ད་ེལ་མྱིག་ནད་ཕོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། ནད་
གཞྱི་འདྱི་ས་གནས་འདྱིར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་གུང་གསེང་ནས་འབོར་སྐབས་སྨན་ཁང་ལ་མ་སེབས་གོང་ཁྱབ་བརལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན། སོན་འགོག་ནྱི། མྱིག་ནད་པ་ཡྱི་མཉམ་དུ་འགོ་འདུག་མྱི་བེད་པ། གཞན་གྱི་མཉམ་འཁྲུད་ཆས་སོགས་མཉམ་སོད་མྱི་བེད་
པར་ལགོས་སུ་ཉར་དགོས་པ། མྱིག་ལ་ལག་པ་མ་འཕུར་བ་དང་། ལག་པ་ཡང་ཡང་འཁྲུ་དགསོ་པ་སགོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། 
 ལན། ཁ༽ སྡུག་གོང་འབུར་རུ། ནད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་འགོས་ནད་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སོབ་གྲྭར་ཁྱབ་བརལ་དང་པ་ོད་ེགུང་
གསེང་ནས་འབོར་ཡོང་སྐབས་འགོས་ནད་ཕོག་པའྱི་རྱིགས་ནས་རེས་སུ་རླུང་དང་ཆམ་ནད་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
ཁྱབ་བརལ་འག་ོབ་སོགས་ཀྱི་རེན་འད་མྱིན་འཕད་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ངེས། སོན་འགོག་ཏུ་གཙང་ས་འཕདོ་བསྟེན་བེད་དགོས་
པ། གོ་དང་ཧབ་ཆྱི་རྒྱག་དུས་ཁ་བཀག་རྒྱུ་ཆུང་དུས་ནས། སོན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་དགོས་པ་སོགས། ལམ་སྟོན་དུས་ཐོག་ཞུས་
ཡོད། 
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 ག་པ་ད་ེལ། དུག་སང་གྱི་ནད་གཞྱི། ཉྱིན་བཅུའྱི་གུང་གསེང་གྱི་སྐབས་སུ་བུ་མ་ོགཉྱིས Bangalore ནས་ནད་གཞྱི་ད་ེ
ན་ནས་སོབ་གྲྭ་སེབས་ཏ་ེཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ། སནོ་འགོག་གཡས་གཡོན་ལ་ཆུ་བཙོག་པ་རྱིགས་འཇགོ་མྱི་ཆོག་པ་དང། 
ཁརོ་ཡུལ་གཙང་མ་ཉར་དགསོ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་སགོས་གང་དག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ང་པ་གོ་ནད་ TB ནད་པ། རྱིམ་པ་དང་པ་ོཅན་གྱི་ནད་པ་བདུན་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་སྨན་བཅོས་བས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། MDR 
གཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེསྨན་བཅོས་ཟླ་བ་བཅུ་བདུན་ནང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ནད་གཞྱི་ཆ་ཚང་འགོ་ནད་ཡྱིན་པས་སྨན་ཁང་ངོས་ནས་
སྨན་བཅོས་དང་གོ་རྟོགས་གང་མང་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་རྱིགས་ཀྱི་ན་ཚ་ཆ་ཚང་དག་ནས་ད་ལྟ་གཅྱིག་ཀང་ལུས་མེད། 
འཛནི་རྱིམ་དགུ་པའྱི་སོབ་མ་བསྟན་འཛནི་འདོ་ལྡན་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོའ་ིནང་རྐང་པ་ཆག་སནོ་བྱུང་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་ཐུབ་མེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་མ་ད་ེཡག་པ་ོདག་ནས་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའྱི་ནང་སོབ་སོང་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ད་ེབཀའ་ལན་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་ད་ེལ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་དེ། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའྱི་སོབ་མ་བསདོ་ནམས་བད་ེསྱིད་ཡྱིན་པ་འགོས་ནད་ཅན་གྱི་ TB 
ན་ཚས་རནེ་པས། ཟླ་བ་བཞྱི་རྱིང་ཟུར་འཇགོ་གྱིས་བཅསོ་ཐབས་ཞུས་ཡོད། དངེ་སྐབས་སྨན་བཅོས་འག་ོབཞྱིན་པ་གངོ་དུ་གསལ་
བ་ MDR ད་ེཡྱིན། 

དྱི་བ་བཞྱི་པའྱི་ལན་ལ། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་སྒ་ོབརྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་སོབ་ཕྲུག་གངས་
འབོར་ཉུང་དུ་སོང་བའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དྱི་བ་ལྔ་པ་དེའྱི་ལན་ལ། རྐང་ལག་ཆག་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གཙ་ོབ་ོནྱི། རྩེད་མ་ོརྩ་ེནས་རྱིལ་བ་དང་། སྐས་འཛེགས་ནས་རྱིལ་
བ། འཚུབ་ཆ་དདོ་པའྱི་དབང་གྱི་ཆག་པ་དང་། ཚགིས་ལོག་པ་བྱུང་འདུག སོབ་ཕྲུག་ད་ེདག་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་ཐུབ་ཡདོ་པ་
དང། ད་ཆ་བུ་ཕྲུག་རྣམས་དག་སདེ་བྱུང་ཡོད། 

དྱི་བ་དྲུག་པའྱི་ལན་ད།ེ བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ེརྱིང་མཚ་ོམ་ོལགས་ཡྱིན། ལས་བསྡམོས་སུ་མྱིང་འགོད་ནརོ་ཤོར་
འདུག་པར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བདུན་པ་ད་ེལ་ལས་བསྡོམས་སུ་འགོད་ནོར་ཤོར་འདུག་པ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཝཱར་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་
ཆསེ་མཐའོ་ིགཙུག་ལག་སབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ཉ་ེབའྱི་རྱིག་བདག་དག་ེབཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་མཆགོ་ཡྱིན། ར་ས་བདོ་ཁྱྱིམ་
དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་ད་ེགྲུབ་སོང། 

མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱྱིམ་མ་དང་ལག་བཅས་པའྱི་དྱིས་ལན་དང་པ་ོད་ེལ། 
ལན། བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་ ༡༣༠ ཁོངས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོབ་
ཕྲུག་གངས་ ༡༡ དང་། དྭང་སོབ་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་ ༥ རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་ ༢༣ རྒྱུ་མཚན་ཁ་
གསལ་མདེ་པར་ད་ོབདག་དགངོས་ཞུ་བས་པ་ ༦༤ དགངོས་ཞུས་ཀྱི་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་བས་པ་ ༡༤ གུང་གསངེ་ནས་ཕྱིར་ལོག་
མ་བྱུང་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣ ད་ོབདག་ཕ་མའྱི་ར་ེསྐུལ་ལྟར་སྤུན་ཉ་ེའདྱི་གར་ཡོང་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ ༡༠ བཅས་བྱུང་
ཡོད། བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ད་ེའདྱི་ལྟར་རདེ་འདུག 



149 
 

 ད་ེནས་བཀའ་འདྱི་གཉྱིས་པའྱི་ལན་དུ། ལོ་ཤས་གོང་ནས་མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡོན་རོགས་ཚོགས་ནས་གནང་ཐུབ་མྱིན་གྱི་
བཀའ་ཡྱིག་འབོར་བསྟུན་འདྱི་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་འབུལ་གྱི་མུ་མཐུད་རོགས་རམ་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པར། འཛམ་གྱིང་
དཔལ་འབོར་ཉམས་རྒུད་དབང་གྱི་གནང་ཐུབ་མྱིན་ཕེབས་པ་ལས་གཞན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ལོར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ལ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་སོབ་ཡོན་གནང་སྟེ། འདྱི་ལ་ོཞལ་བཞསེ་མ་ཐོབ་སྟབས་
དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའྱི་བ་བང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པས་འབུམ་བཅུ་གནང་སོན་བྱུང་བ་དང་། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཤེས་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པས་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་ལ་ལོ་ ༥ གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་ལས་
གཞན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕུགས་ཕན་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་མ་ཐུབ་སྟབས། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་སབས་འཇུག་ཞུ་
འཆར་ཡདོ། 
 གསུམ་པའྱི་ལན་འདྱིར། གོང་གསལ་ཚབས་ཆེའྱི་གོ་ནད་ཅན་ ༡ འཁོད་པ་རྱིམ་པ་གསུམ་པའྱི་གོ་ནད་ཡྱིན་པ་ལས་
གཞན་རྣམས་ག་ོནད་རྱིམ་པ་དང་པ་ོཅན་ཤ་སྟག་ཡྱིན། སོབ་འཇུག་གསར་པ་ཞུས་ཁངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་ ༤ ལ་ག་ོནད་ཐནོ་ཡདོ། 
 དྱི་བ་ལྔ་པའྱི་ལན་ད་ེལ། ཁང་མྱིག་ལྔ་ཡོད་པ་ནས་གཅྱིག་ལས་ཤག་ཏུ་བེད་སོད་བེད་མུས་དང་། གཞན་ཁང་མྱིག་བཞྱི་
ནས་གསུམ་ལ་ཉལ་ཁྱི་གཉྱིས་ལས་མེད་པ་དང་། གཅྱིག་ལ་ཉལ་ཁྱི་བཞྱི་ཡོད་སྟབས་མཐ་ོསོབ་སོབ་ཕྲུག་བཞག་ཚ་ེསྐབས་ར་ེསྱིན་
བདག་དང་ནད་པ་བསྟེན་གཏུགས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཁང་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་སོང་ཞུ་ཐབས་མ་བྱུང་བ་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་སྐུ་མགོན་སུ་ཡང་མེད་པའྱི་སྐབས་འདྱི་གའྱི་ལས་བེད་སྒེར་དོན་བསོད་མྱི་དང་གཞན་ཕྱི་མྱི་སོགས་ལ་ཁང་ག་གཡར་
གཏོང་ཞུ་ལམ་ཡོད་ཀང་མང་ཆ་ེབ་དུས་ཚདོ་སྟབས་འགྱིག་མྱིན་གྱི་གཏོང་ཐུབ་པ་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན། 
 ལྔ་པ་དང་མཐའ་མའྱི་ལན། ཕྱིས་སུ་བོད་ནས་ཕྲུ་གུ་མ་འབརོ་བའྱི་རནེ་གྱིས་ཐགོ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་དགོས་གལ་
མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏ་ེའཛིན་སོང་དང་བདག་སོང་གྱི་འགོ་གོན་འཕར་མ་ལས་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་མེད། སོབ་འཇུག་ཞུ་ཕོགས་ནྱི་
སོབ་ཕྲུག་འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ་ཅན་རྣམས་རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ལམ་ནས་གཏོང་ལམ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེམྱིན་སོབ་འཇུག་གསར་འཇུག་ཡོད་
ཁོངས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་བཅད་དགོས་མཁ་ོལྟར་ཡོད་བཅས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ 
ཚསེ ༡༢ ལ་བཅས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ལན་ད་ེསྙན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ཅ་པར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། བག་ོགེང་ནང་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ལ་སྐར་
མ་ ༡༥ ར་ེཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་དུས་ཚོད་ལ་དམ་འཛནི་གནང་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁང་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་གྱི་
ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་
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ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་བལ་ཡུལ་སབོ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཉ་ེཆར་བལ་ཡུལ་ལ་ང་དང་ཕག་རགོས་གཉྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། བལ་ཡུལ་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོས་ང་ཚ་ོ
ལ་བད་ེསྡུག་མང་པ་ོཞྱིག་སྙན་གསང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ། བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ཡོད་
པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོལ་སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་མེད་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་
ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཟབ་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་མཐ་ོསོབ་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་སྙན་ཞུ་རྒྱག་བཞག་དུས། ང་ཚའོྱི་བོད་ཕྲུག་སབས་བཅོལ་
ལག་དེབ་མེད་མཁན་རྣམས་ལ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་གཅྱིག་པོས་མ་འགྱིག་ནས་མར་བསོགས་ཡོང་བ་ད་ེའད་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་
ཞེས་ངས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད། གལ་སྱིད་ད་ེའད་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཁ་ོཚོར་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་མཁན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ 
Nagritar འདུག ཡྱིན་ནའང་བྱིངས་ཀྱི་བོད་པ་སབས་བཅོལ་ལ་ཡོང་མཁན་དེ་ཚ་ོལ་ཤོག་བུ་ད་ེཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་མཁན་ད་ེཚོས་ག་ོསྐབས་མང་པ་ོཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
ཙང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུད་བཞག་དུས། R.C ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་མེད་ན་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་
གཅྱིག་པོས་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བསམ་འཆར་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེ
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། གལ་སྱིད་ད་ེའད་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་
ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོལ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཟྱིགས་པ་བདག་སོང་གནང་བཞག་པ་ད་ེའད་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་དེ། ངས་ད་ེཧ་ག་ོ
མ་སངོ། 

གཉྱིས་པ་དེར། སྱིར་བཏང་གྱི་ཤེས་ཡོན་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལ་ོཁ་ཤས་ཀྱི་སོན་
ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གནང་ནས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས། ལྷག་པར་དུ་ འཐུས་
ཤརོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་ཡྱིག་ལ་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་མེད་པ་དང་། འཐུས་ཤོར་མང་པ་ོཕྱིན་ཡོད་
པ་ཧ་ལས་པའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའང་བཀའ་ནན་པོ་
གནང་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཞུང་འབེལ་རང་གྱིས་གནང་བཞག་པའྱི་དེབ་ད་ེ
ཚོའྱི་ནང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། འགན་འཁུར་མཁན་དེ་ཚོས་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཁུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་
འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱི་ག་ེཞུ་དག་བཟ་ོདུས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོས་ཆ་ོག་ར་ེཡོད་པ་རེད། 
ཡྱི་ག་ེཞུ་དག་བེད་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལབ་མཁན་མང་པ་ོའདུག ངས་ད་ེཚོར་ལབ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ཡྱི་གེ་
ཞུ་དག་ཟེར་བ་ད་ེཆུང་ཆུང་གང་ཡང་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིཚབ་མཚོན་རྒྱུ་ད་ེསྐད་ཆས་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
སྐད་ཆའྱི་ཚབ་ད་ེཡྱི་གེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་མཐའ་མར་གཏན་འབེབས་བཟ་ོས་ཚང་མ་ཡྱིག་ཐགོ་རང་ལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
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དུས། ང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་ད་ེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་བེད་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོབེད་སོད་གཏོང་
དུས་ཡྱི་ག་ེའབྲུ་ར་ེརསེ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐག་གཅདོ་ཆནེ་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་དུས་ད་ེཚ་ོཞུ་དག་མ་བས་ན་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ། ད་ེའད་བདེ་དུས་
ང་ཚའོྱི་ཡྱི་གེའྱི་སྒང་ལ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 

ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདྱི་ཞྱིག་འདུག ཉ་ེཆར་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བསྡད་པ་རེད། བང་ཨ་རྱིའྱི་
བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འད། དེབ་དེའྱི་ཁ་བང་ང་ོམ་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་གོ་མ་སོང་། གང་ལྟར་དེའྱི་ནང་ལ་
གཏན་འབེབས་བཟ་ོམཁན་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁང་རེད་འདུག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བསར་ཞྱིབ་དང་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཞེས། དེབ་དེའྱི་གཏན་འབེབས་བེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་ད་ེམ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། གཏན་འབེབས་ཚོགས་ཆུང་། ཚ་ེརྱིང་བསམ་གྲུབ། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན། ཨ་ཅཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ། ཤེས་རྱིག་རྩོམ་སྱིག་
འགན་འཛིན། བསྟན་འཛིན་སྨོན་ལམ། དཔེ་མཛོད་ཡྱིག་བསྒྱུར་འགན་འཛིན། མཆོག་བསྟན་འཛིན་སྨོན་ལམ། དཔ་ེམཛོད་ཡྱིག་
བསྒྱུར་འགན་འཛནི། བོད་རྒན་བསམ་གྲུབ། དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭའྱི་བོད་རྒན། བསདོ་ནམས་བཟང་པ།ོ ཤེས་ལྷན་དྲུང་གཞོན། བ་ཁྱུང་
དཔལ་ལྡན་རོ་རེ། སོབ་དེབ་རྩོམ་སྱིག་པ། དགེ་འདུན་དོན་ཡོད། སོབ་དེབ་རྩོམ་སྱིག་པ། བཀྲ་ཤྱིས་ར་ོརེ། སོབ་དེབ་རྩོམ་སྱིག་པ་
བཅས་མྱིང་ཧ་ཅང་རྱིག་པ་ོའདུག ད་ེཚསོ་ཡྱི་ག་ེནང་ལ་གང་བྱིས་འདུག་ལབ་ན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་བདེ་ས་དང་
འབེལ་ས་ཟེར་ནས་ཡོངས་སུ་གགས་བསྡད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྐང་གཅྱིག་མེད་པ་བཟོས་བཞག་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་
རྦད་ད་ེཕར་བཏོན་ནས། སནོ་མ་ང་ཚ་ོཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མྱིས་ང་ཚའོྱི་བོད་ཡྱིག་ད་ེལ་འབལེ་ས་ལྔ་ཡདོ་པ་རདེ། ལྔ་ད་ེ
དགསོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། རྒྱ་མྱིས་དབེ་མང་པ་ོབཟསོ་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། རྒྱ་མྱིས་གང་ལྟར་བོད་ཡྱིག་རྩ་མེད་གཏངོ་
རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་གྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེང་སང་ག་གྱི་གུ་ད་ེཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་རྱིག་པ་ོབཤད་
དང་མ་བཤད་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་སྒྲུང་དེབ་བཀག་གྱི་ཡྱིན། ང་ཇ་བཏུང་གྱི་ཡྱིན། ང་ཁ་
པར་གཏངོ་གྱི་ཡོད། ང་ལས་ཀ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ང་མྱིག་མཐངོ་བྱུང་། ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག་སྟ་ེཀོག་མ་དགོས་པ་བས། གང་ལྟར་བས་
ཙང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ལ་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་དེབ་ནང་ལ་འདྱི་ལྟར་འཁོད་འདུག འདྱི་ཧ་
ལས་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་སོང་། གང་ལྟར་ང་ཚསོ་འད་ཆགས་པ་ོབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་མ་རདེ། གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེང་
ཚོའྱི་ཡྱི་གེ་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན། ལྷག་པར་དུ་འབེལ་ཡོད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་འགན་འཁུར་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་བ་ོཕམ་ཡོད། ད་ེལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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