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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

༡

སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༦ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། (༡ ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཐུན་དང་པོ།)

༡༌༌༌༢

༢

སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༦ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག

༢༌༌༌༨

༣

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདྲེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་
བགྲོ་གྲེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད།

༨༌༌༌༣༤

( ༣༡ ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཐུན་གཉྱིས་པ། )

༤

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་

༣༥༌༌༌༤༦

ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ།
༥

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ི

༤༧༌༌༌༥༥

ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༤༡ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་
པའྱི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ།
༦

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ།

༥༥༌༌༌༥༦

༧

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

༥༦༌༌༌༦༥

འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཁྱོན་

ཤོག་གྲངས་ ༣༤༡ ཡོད་པར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྱི་བར་དཔལ་ལྡན་
ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་འདྲེབས། གསལ་བཤད། ( ༥༨ ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཐུན་གསུམ་པ། )
༨

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་དང་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གྲེང་ཐོག་དཔལ་ལྡན་

༦༥༌༌༌༌༡༠༩

བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་དང་བགྲོ་གྲེང་།( ༨༨ ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཐུན་བཞྱི་པ། )
༩

སྱི་འཐུས་སྲེར་གྱི་གསལ་བཤད།

༡༠༩༌༌༌༡༡༤

༡༠

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་

༡༡༥༌༌༌༡༢༨

༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཀྱི་སྱིང་བསྡུས་བཅས།
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

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

ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་

པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་བརྒྱད་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་རྱིང་སྔ་དོའ་ི ལས་
རྱིམ་དང་པོ། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༦ པ། དྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་
ཀ῝བྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༦ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།
དྱི་ཤག
ོ

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༩ བར།

དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།

མཁན་པོ་ཀཿབྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས།

དྱིས་ལན་གནང་མཁན།

དྱི་བ་ཨང་ ༦

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་མཆོག

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་
ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།
༡།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་སྔ་རེས་ཕེབས་པའྱི་ནང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྱིགས་ལམ་འཆད་འཁྱིད་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་
གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཞེས་འབོད་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུང་པར་ཡོངས་ཁྱབ་ལག་ལེན་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་
ནམ།

༢།

བོད་ཁྱྱིམ་ནས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཞེས་ ༢༠༡༦།༨།༢ ཉྱིན་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་གནང་འདུག འོན་ཀང་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསགས་ནང་དུ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཞེས་ ༢༠༡༦།༨།༢༣ ཉྱིན་ཡོངས་ཁྱབ་གནང་འདུག་པ་ལྟ་
གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཞེས་གཅྱིག་གྱུར་བཟོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་མཆོག

1

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༦ པའྱི་ལན།
༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་
༡

དྱི་བ་ཨང་ ༦ པའྱི་ལན།

འདྱི་ག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཇྱི་ཕེབས་
ལྟར་རང་རེའྱི་མཁས་པ་ཁག་ལ་དགོངས་བསྡུར་དང་འབྲེལ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཞེས་འབོད་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་ལྟར་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གསལ་བསགས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་ཞུས་ཟྱིན་ཡོད།

༢

གོང་གསལ་གསལ་བསགས་བཀོད་ཁྱབ་ཟྱིན་པ་ལྟར་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཞེས་འབོད་རྒྱུ་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཟྱིན་པར་ངོས་
འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ལ་

ཕུལ།

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

འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གུས་པས་དྱི་བ་གཏོང་སྡོད་པ་དེའྱི་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་མཆོག་ནས་

ལྗགས་ལན་གནང་འདུག་སྟེ། ལྗགས་ལན་དེ་ཡང་འཁྱག་པ་མཐུག་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་མར་འདེད་བརྡར་ཤོར་འགོ་བའྱི་ལན་ཞྱིག་
བསྐྱོན་འདུག་མ་གཏོགས། དྱི་བ་བཏང་བ་དེའྱི་ངོ་གདོང་ནས་ལན་རྩ་བ་ནས་ཕེབས་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་

ཚང་མས་གཟྱིགས་སྡོད་ཡོད་པ་རེད། ངས་དྱི་བ་དེ་གང་རེད་ཅེས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན། ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཞེས་པ་དེ་ལག་ལེན་གནང་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ། ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ལག་ལེན་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ་ལབ་ཡོང་དུས། འདྱིའྱི་
ནང་ལན་ག་རེ་ལབ་ཡོད་པ་རེད། མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཡོད་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག
དེའྱི་ནང་ལ་གང་གསུངས་འདུག སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཇྱི་ཕེབས་ལྟར།

གང་འད་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་ན། དེ་ག་རང་ལག་བསྟར་བསྟར་གྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
སོབ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་གསུངས་འདུག ད་ལྟ་ངས་འདྱི་འཁུར་ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཞེས་འདོགས་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཇྱི་ལྟར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ལག་ལེན་གནང་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག

མཁས་པ་ཁག་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག མཁས་པ་དེ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐད་ལ་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཡོད་མཁན་རེད་དང་མ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཚགས་པར་ཁག་ནང་ལ་མཁས་པ་ཁག་དྲུག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཡོད། མཁས་པ་ཁག་དྲུག་
གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་བྱུང་གསུངས་འདུག ཡྱིག་ཐོག་ནས་མར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐོག་ནས་གང་འད་གོ་
2

སྱིག་གནང་འདུག མཁས་པ་དེ་ཚོ་སུ་སུ་རེད། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐད་ལ་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཡོད་མཁན་དང་། སྐྱབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ི བཀའ་ལ་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས། བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པས། དགེ་སོང་དག་གམ་
མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསེགས་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ངའྱི་བཀའ། །ློང་བར་བ་བའྱི་གུས་

ཕྱིར་མྱིན། །གསུངས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ལའང་ངེས་དོན་དང་དང་དོན་དགོངས་པ་ཅན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་
ཚིག་འདྱི་ལ་དང་དོན་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་པ་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལ་དཔྱད་

ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་གང་འད་བས་ཏེ་ཆགས་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྐྱོན་གང་འདུག ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་
བཞག་ན་ཕུགས་རྒྱང་གྱི་དགོངས་པ་གང་གྱི་ཐོག་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ། འབོད་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་བྱུང་བ་ལྟར།

གཏན་ཁེལ་གང་འད་བས་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་དང་ཤེས་རྱིག་འགན་འཛིན་གྱི་ཁོར་གཡོག་ནང་གཏན་འབེབས་
བས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་དང་།

ཡང་ན། བཏགས་སའྱི་ཡུལ་དང་། འདོགས་པ་པོ་གཉྱིས ་ཀས་ཁས་ལེན་བས་པའྱི་ཐོག ་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་

དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཚོགས་མྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ངོས་ནས་གཏན་འབེབས་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། སོ་སོས་ལས་ཁང་ཆུང་ཆུང་ནང་ལ་གཏན་འབེབས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་གནང་བ་དེར། གཏན་འབེབས་ཡྱིན་
པ་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་དགེ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ཡོད་གསུངས་འདུག ད་ལྟ་ཆོས་དགེ་སུམ་ཅུ་སོ་

གཉྱིས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚང་མས་མོས་མཐུན་མྱི་འདུག བས་ཙང་གཏན་འབེབས་གང་འད་གནང་བ་རེད། ཆོས་དགེ་
སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་གསུངས་པའྱི་ནང་ནས་སུ་སུ་ཡྱིན་མང་པོ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ཐུབ་

སོང་། ཚང་མས་མོས་མཐུན་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་པ་ལ་ངོས་འཛིན་རྩ་བ་རང་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།)

དྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་ལན་དེ་ལ་གང་གསུངས་འདུག་ཟེར་ན། ངས་དྱི་བ་གང་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་

ཟེར་བ། གཅྱིག་གྱུར་བཟོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྱིས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ། གཅྱིག་གྱུར་
བཟོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི། དེའྱི་ལན་དེ་འཁྱགས་པ་མཐུག་པོའ་ི སྒང་ནས་འདེད་བརྡར་ཤོར་ནས། གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཟྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་

ཡོད། གང་འད་བས་ཏེ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་ལ་ལན་རྩ་བ་རང་ནས་བསྐྱོན་མྱི་འདུག བས་ཙང་རྩ་བའྱི་
ཆ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁང་ནས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་དང་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཞེས་པ་གཉྱིས། ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཞེས་བཞག་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ། དེ་བཞག་ན་སྐྱོན་གང་འདུག ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕུགས་རྒྱང་ལ་དགོས་པ་གང་མཐོང་

གྱི ་འདུག ང་ཚོ ་ཉེ་བའྱི་ཆར་དགེ ་སོ ང ་མའྱི་སྐོ ར ་ལ་བཤད་ཡོ ང ་དུས། ཨྱི ན ་ཇྱིའྱི་ཐོག ་ནས་ Master of Buddhsim
Philosophy བཏགས་ཡོད་པ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག དགེ་བཤེས་མ་བཏགས་ཆོག་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཆོས་དགེ་རྣམས་གང་

བས་ཏེ་ Master of Buddhsim Philosophy མ་བཏགས་པ་རེད། དེ་ཚོ་གང་བས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཀང་ཚིག་ཐག་ཆད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་དགེ་རྒན་ཞེས་དེ་ལ་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་

བཏགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ནས་བཏགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག བཏགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ལོ་ལྔའྱི་གོང་ནས་གསུངས་
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འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕོས་དོན་དྱི་བ་རང་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་རྟོགས་རྒྱུའྱི་ཐབས་

བཀོད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གནས་དོན་གསལ་བཤད་བས་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་འགོ་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས།) ལགས་སོ། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ལ་བསམ་ློོ་བཏང་ནས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་བཏགས་

ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་ཁ་གཏད་བཅག་ནས་འགོ་དགོས་དུས།
ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་དེ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་འཚམ་ཡྱིན་པ་བསམ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང་། མཁས་
དབང་དྲུག་བདུན་ག་ཚོད་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་ཚང་མས་གང་འད་བས་ཏེ་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཟེར་ནས་བཏགས་པ་རེད། བཏགས་
དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསལ་པོ་བྱུང་སོང་བསྐྱར་

ཟློས་གནང་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཀང་ལྟ་གྲུ་སོབ་དཔོན་བཏགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། ང་ཚོ་སོབ་དཔོན་
ཕོགས་གླང་ཡབ་སས་ཀྱི་རེས་འཇུག་ཡྱིན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྱིགས་ལམ་འཆད་འཁྱིད་པ་དེ་ཚོས་ཀང་ལྟ་གྲུབ་
དང་གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོ་ལའང་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ལྟ་གྲུབ་བཏགས་

དགོས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་བཏགས་དགོས་པ་དེའང་། རྒྱ་གར་ལ་དཔེ་བལྟས་ནས་གསུངས་འདུག དགེ་རྒན་ཞེས་བཏགས་པ་
ཡྱིན་ན། ཆོས་དང་ཤེས་ཡོན་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་འདུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། རྱིག་ལམ་འཆད་འཁྱིད་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ཀུན་སོད་ཀྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མའྱི་ཐད་ནས་འདོག ས་ཆོག ་པ་ཡྱིན་དུས། ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན ་

བཏགས་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་

གསུངས་འདུག བསྡུས་པ་བསྡུས་པ་ཞྱིག་མར་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མ་རེད། མ་རེད། དྱི་བ་
རང་གསུང་གནང་རོགས་གནང་། དེ་གསུང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྱི་བ་རང།) ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་བཏགས་

དགོས་པའྱི་གལ་གནད་གསུངས་འདུག དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེར་གཟྱིགས་ཡོད་རྒྱུ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། དྱི་བ་
ཕེབས་སོང་དན་སོང། དགེ་རྒན། སོབ་དཔོན་འདོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་
གནང་གྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག) ལགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོ་དྱིས་ལན་དེ་མཁྱེན་པའྱི་བདག་པོ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས། དྱིས་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡོངས་གགས་རེད་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་
ཞུ་རྒྱུ་དེ་སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན། བཀའ་སོབ་ལ་སྐུ་མདུན་གྱིས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་བས་
ན་ཆོས་དགེ་ཟེར་བ་དེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་འད་བོ་ཞྱིག་ལ་གོ་ཉེན་ཆེ་བ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ལྟ་གྲུབ་
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ལབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་མེད་དེ་མཁས་པ་ཁག་ལ་གོ་བསྡུར་བས། དེ་ལྟར་གནང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང།

དེ་ཡྱིན་དུས་སྐུ་མདུན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་གསུངས་རྒྱུ་དེ་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་གནང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག རྩ་
བའྱི་མཁས་པ་ཁག་ལ་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ་ཐག་གཅོད་གནང་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་གཞྱིར་བཟུང་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད།
མཁས་པ་ཁག་སུ་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོངས་གགས་ལ་ནང་ཆོས་དང་རྱིགས་ལམ་དེ་ཚོའྱི་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་ཚོའྱི་འགམ་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུས་ནས་དེ་དག་སུ་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དུས།
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་སྙན་སེང་ཞུས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་མཚན་ཐོ་ཞྱིག ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་
ཏག་ཏག་བསྡད་མྱིན་ལ་དགོས ་པ་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འདྱི་ཞུ་ས་དེ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་

ལྷག་རྡོར་ལགས། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་སྐུ་མདུན་གྱི་གསུངས་སྒྱུར་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྱིན་པ་ལགས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ Canada ལ་
བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་ལྡན་ལགས། ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་སོབ་

དཔོན་ློོ་བཟང་ནོར་བུ་ Shastri དེ་ནས་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ལགས། ལྡྱི་ལྱི་
བོད་ཁང་གྱི་དབུ་འཛིན་དགེ་བཤེས་རྡོ་རེ་དག་འདུལ་ལགས། དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དགེ་ན་

གཱ་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཡར་ཕུལ་བ་རེད། དེའ་ྱི རེས་རྩ་བའྱི་སོབ་དཔོན་དང་དགེ་རྒན་གཉྱིས་ལ་ཁག་

ཅྱིག་ནས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་ཉེ་བའྱི་
རྱིགས་བདག་མཆོག ་ནས་རེད། སོབ་དཔོན་ཟེར་བ་དེ་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གྱི་དགེ་རྒན་ Professor ལ་མཚན་གནས་དེ་
གཏྱིང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་རེད། དཔེར་ན་སོབ་དཔོན་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེར་ང་ཚོས་ཞུ་བསྡད་དུས། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་ཟེར་

ནས་འབོད་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ Philosophy Teacher ཟེར་བ་དེ་གསུངས་མཁན་ལྔ་འདུག དེ་རྣམས་ལ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ན་ཞེས ་དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་སྔོན་ལ་ཡར་སྙན་སེང་
འཕོད་པ་བས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལ་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཁས་པ་ཁག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་སྟངས་དེ་འད་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དེ། བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སྐུ་མདུན་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་དེའྱི་ཆ་ཤས་དེ་

གསན་པ་ཡྱིན་ཙང། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༢ ལ་གསལ་བསགས་གནང་འདུག དེ་ཡྱིན་

ནའང་རེས་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱིས་སྐུ་མདུན་གྱི་དགོངས་པ་ཡོངས་རོགས་ལག་བསྟར་གྲུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་འཁེལ་བ་དེ་བཀོད་
ཁྱབ་དེ་སོར་བ་ཡྱིན་ཙང། དེ་ལྟར་ཆ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་ཡང་གཅྱིག་གྱུར་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་རྒྱུ་དེ་རྒྱུ་མཚན་དེ་རང་

ཡྱིན། ད་ནས་བཟུང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཆོས་དགེ་རྣམ་པ་ཚོར་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཞུ་ན་ཞེས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། དེ་ལྟར་
ཆགས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་དེ་རང་ཡྱིན།

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

འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དྲུག་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་འདྱི་རྒྱུ་ཡོད། དྱི་བ་འདྱི་རྒྱུ་
འདྱི་རྩ་བའྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་མ་འོངས་པར་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཞེས་གསུང་དགོས་ཀྱི་རེད་

གསུངས་པ་དེ་འད་ཐོས་སོང། དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆ་ཚང་གསན་ཡོད་བཟོ་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་དྱི་བ་དེ་གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཐད་ཀར་གསུངས་བཞག་པ་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་པ་ཞྱིག་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་འད་བས་ཏེ་གཟྱིགས་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་དེ་ཡྱིན།

གཉྱིས ་པ་དེར་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་མ་གཏོག ས་སོབ་དཔོན ་ཟེར་ཆོག ་གྱི་མེད་པའྱི་བཟོ་ཞྱིག ་ཤུགས་ལ་གོ་ཡྱི་

འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆོས ་དགེའྱི་ནང་ལ་སོབ་དཔོན་གྱི་ལག་འཁྱེར་ཐོན་པ་དང། དགེ་བཤེས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ཐོན་པ། དེ་བཞྱིན་
མཁན་པོ་ཆགས་པ་དེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སྱི་ཁྱབ་ཀྱི་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད ་པ་མ་
རེད་དམ། དེང་སང་དགེ་བཤེས ་ལྷ་རམས་པའམ་ཆོས ་དགེ་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་རེན་པ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་

ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་ཀང་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཐོག་མ་རང་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ལ་དེ་འདའྱི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་དོན་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ། མཁས་པ་ལ་དགོངས་བསྐོར་ཞུ་དགོས་པ་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་
གསུངས་པ་དེ་མཁས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུར་དགོངས་བསྐོར་ཞུས་ཏེ་བས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དེའྱི་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་བཀའ་ལན་དེའྱི་ནང་ལ་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་སྐུ་མདུན་གྱི་
དགོངས་ཚུལ་བཀའ་གནང་བ་དང་མཉམ་དུ་མཁས་པ་ཁག་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་མཁས་
པ་ཁག་དང་གོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དགོངས་དོན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་གནས་ཚུལ་འབོར་བ་དེ་དེ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

འཕོས་དོན་དྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཐ་སྙད་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཟེར་དུས། དེ་ལ་དོན་དག་གཉྱིས་
ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་གང་ཞྱིག་ནས་མཁོ་སྒྲུབ་

བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང། དེ་ཚོ་དངོས་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཡང་
ན་ཟུར་ཞྱིག་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཚུར་སྒྲུག་ཡོང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དོན་དག་དང་པོ་དེ་དེ་ཡྱིན།

དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ནམ་དེ་དག་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་ཕྲུ་གུ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ནང་ལས་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཡ་གྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་དེ་ཁྱེད་རང་གྱི་ཁུར། མ་གྱིའྱི་དེ་ཁྱེད་རང་གྱིས་
ཁུར་ཞེས་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཡོད ་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་།
བཀོད་འདོམས་དང་བསབ་བ་འགའ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་རག་རྒྱུ་ཁོ་རང་དཔེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བར་ལམ་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དང་གདན་ས་ཁག་ནས་ཀང་དེ་ཚོའྱི་

ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས ་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ། ང་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ཚོ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད། འདྱི་གའྱི་གཡས་
གཡོན་ནས་སྒྲུག་བཞག་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པར་ཆ་བཞག་ན་ཡང་ཁོ་འགོ་

སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ལ་ཕེབས་འདོད་ཡོད་མཁན་སུ་ཡོད་ནའང་
ཞེས་གསལ་བསགས་བས་ནས་དེ་ལ་ཆ་རེན་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་གྱི་ལམ་ནས་ངག་རྒྱུག་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངག་
རྒྱུག་ློང་པ་དེ་མར་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ལ་བཏང་ནས་དེ་ནས་བཀོད་སྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བའྱི་གསལ་བསགས་
ཀྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཆ་རེན་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོར་དེ་སྔ་ཁྱེད་རང་ཚོར་སྱིག་འཛུགས་མནོན་རྒྱུ་གཅྱིག་པོ་རེད་ཟེར་བ་

ལྟ་བུ་དང། དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཏོག་ཙམ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་

པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ློོན་དྲུང་ཆེ་ཚོ་འདྱི་གར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཆོས་དགེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཆེ་མཐོང་བས་ཏེ་
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རྒྱ་གར་གྱི་མདུན་ལ་གུས་ཞབས་བས་ཏེ་ང་ཚོས་ཆེད་མངགས་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བས་

བསྡད་པ་དེ་འད་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྱིགས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས་རེད། སཾབོ་ཊ་རེད།
དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ཕན་བུ་ཕན་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག་
ཀང་དེ་ཚོ་སྔོན་མ་དང་བསྡུར་ན། ད་ལྟ་ངོས་འཛིན་དང་ཆེ་མཐོང་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་
ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ལས་བསྡོམས་ལྷག་བསྡད་པ་དེར་བདེ་སྲུང་དང་ཕྱི་དྱིལ། འཕོད་བསྟེན་ལྷག་བསྡད་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྱིལ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྱིལ་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡྱི་གོས་ཆོད་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་མང་

པོ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འཕོད་བསྟེན་ལའང་དེ་བཞྱིན་གྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ནས་སྐར་
མ་བཅུ་བཅུ་འབུལ་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྩ་བའྱི་སྱི་འཐུས་བཅུ་བདུན་གྱིས་ཆ་ཤས་

བཞེས་གནང་སོང། དེའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་བཅུ་གཉྱིས་ལྷག་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་
ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་
ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཅ་པ།

སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་མཆོག་གྱི་ལས་བསྡོམས་གཉྱིས་པ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་དྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ློངས་ན་དན་བྱུང། ཁ་སང་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་
བ་ཞྱིག ་གྱི་ནང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་ཁལ་གྱི་ཐོག ་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་སྟག་སྣ་འཇྱིག་མེད་བཟང་པོ་

ལགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ས་གནས་ཕར་ཕོགས་ནས་འབོར་བ་ཡྱིན་དུས།
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ློངས་ན་སྙམ་བྱུང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་འཇྱིག་མེད་བཟང་པོ་
ལགས་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གུས་པ་རང་ཉྱིད་སྡོད་སའྱི་ས་གནས་རང་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་དང་།

སྐབས་དེ་དུས་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཀང་འཇར་མན་སྐད་བསྒྱུར་གྱི་ཚུལ་དུ་དོན་ཟུར་མཆོག་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞྱིན་རྒས་གསོ་

ཁང་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཉྱིན་དེ་རང་ལ་སྐུ་ངོ་བཀའ་ློོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བུ་མོ་གཞོན་གཞོན་ཞྱིག་
རྒས་གསོ་ཁང་དེའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་འཇྱིག་མེད་བཟང་པོ་ལགས་ཀྱིས་ངོ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
ནས་རྒས་གསོ་ཁང་དེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་བཞུགས་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་ཁལ་གནང་བ་དེ་འོས་
ཤྱིང་འཚམ་པ་རེད་དེ། ཕ་གྱིར་བོད་པ་མང་པོ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཐུགས་ཁལ་ཆེན་པོ་རང་མ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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རྩ་བའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མར་ཐུགས་ཚབ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་ལ་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ལའང་ཚོར་བ་དེ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཞུགས་ས་དེ་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་དུས། ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ཆ་ནས་སྐབས་མཚམས་ལ་
བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཀང་ཐེངས་འགའ་ཤས་བཅར་མོང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཕལ་ཆེར་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ ཡང་ན་གསུམ་གྱི་གཡས་གཡོན་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་

ནས་འཇྱིག་མེད་བཟང་པོ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་པར་རྱིས་དང་འབྲེལ་ནས་འོག་ལ་ཇར་མན་གྱི་སྐད་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་

པའྱི་དེབ་ཆུང་ཞྱིག་ང་ལ་མཐོང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་ལ་སྐབས་དེ་དུས་ཇར་མན་གྱི་ཚིག་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། པར་རྱིས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཚུལ་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་གྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་སྱིགས་

བས་པའྱི་དེབ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཇར་མན་སྐད་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་བོད་སྐད་ཐོག་ལ་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ནས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་
སྱི་ཟུར་སྐུ་ངོ་ཚེ་རྡོར་ལགས་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱིར་པར་འགེམ་ཡོང་རྒྱུ་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་དུ་པར་འགེམ་

གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོད། དེ་བར་སྐབས་གང་ཡང་གོ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང། འཇྱིགས་
བཟང་ལགས་སུའང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། བས་ཙང་ཇར་མན་དང་བོད་ཡྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཨྱིན་ཇྱིར་ཕབ་སྒྱུར་བས་ཏེ། པར་
འགེམ་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེར། བདེ་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་འགོག་གྱི་ཚུལ་དུ་ངེས་པར་དུ་གསང་བའྱི་གནད་

དོན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། སྔོན་འགོག་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་འདྱི་དང་ངེས་པར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་ནན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཕག་ལས་

གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚོ་ རེད་ལ་གུས་པ་ལའང་ཚོར་
བ་དེ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང། དཔེར་ན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དཔེར་

ན་བཀའ་ཟུར་དང་ཚོགས་ཟུར་གྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་གནས་ཚུལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྱབ་བསྡད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་རེད་དམ་མ་
རེད་ཅེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་དེ་བབ་ལྷྱིང་བརྟན་གསུམ་གྱི་སྒང་ལ་གནས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཀང་སྐབས་རེ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གསང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ་མགོ་ལས་པ་ཡོངས་ངོས་ནས་གསང་

བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པ་མཁྱེན་རྟོག་གྱི་ཐོག་ལ་གསང་བར་ཉར་ཐུབ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་མགོ་
ལས་པ་ཡོངས་ནས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་ལྷག་པར་དུ་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་མཆོག་ནས་གསང་བའྱི་གནས་

ཚུལ་ཡྱིན་ན། གསང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེར་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་གསང་བ་ཡྱིན་དཱ་ཞེས་དེ་གསང་བ་ཡྱིན་པ་ར་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ལམ་སོལ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་འད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་གསང་བའྱི་གནས་ཚུལ་
དེ་གསང་བ་ཡྱིན་པ་འགོ་ལས་པ་ཡོངས་ནས་མཁྱེན་རྟོག་གྱི་ཆེད་ཐུགས་འཇགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོའ་ི ཐུགས་ལ་བབས་པ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་ནང་གཏན་སྡོད་གནང་མཁན་བོད་རྱིགས་ཚོས་ཐུགས་ལ་བབས་པ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་
གར་ལ་ཚར་ལོངས་བས་པ་ཡྱིན་དུས། དྱི་བ་དེ་གཏོང་ཕོད་པ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་

འཚར་ལོངས་བེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གནས་ཚུལ་དེ་མ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་
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འདྱིར་གློ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ཧབ་སྱིད་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཕག་གཡས་པ་དེ་མདུན་ལ་འཁྱེར་ནས་གློ་བརྒྱབ་
པ་སོགས་ཀྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འཕོད་བསྟེན་སྔོན་འགོག་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སོབ་འཁྱིད་བེད་པའྱི་

སྐབས་དེར། གློ་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་པ་མདུན་ལ་འཁྱེར་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཁྱེད་རང་གྱི་ན་ཚ་དེ་གཞན་ལ་འགོས་ཀྱི་རེད་
ལ་གཞན་གྱི་ན་ཚ་དེ་ཁྱེད་ལ་འགོས་ཀྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་ཆེད་དུ་སོབ་ཁྱིད་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་
འདུག དེ་དང་འབྲེལ ་བའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་རང་གྱིས ་མོང་ཚོར་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན ་མཆོག་ལ་མ་ཞུ་

ཐབས་མེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་རྣམ་པ་ཚོས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་འགོག་གྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་
དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་དེ་ན་ནྱིང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ལོ་མཇུག་

ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་བརྙན་པར་དེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དགུན་
ཆམ་ཏོག་ཙམ་བཞེས་ཏེ་ཏོག་ཙམ་མྱི་བདེ་བའྱི་སྣང་བརྙན་ཞྱིག་གཟྱིགས་རྒྱུ་འདུག སྐབས་དེ་དུས་བཤང་ཕྱིད་མེད་པ་དང་ཕག་
རང་གྱིས་བེད་སོད་ལན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གནང་གྱི་འདུག དེ་དུས་བརྙན་འཕྱིན་དེ་ང་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཀྱི་མཉམ་དུ་ལྟ་བཞྱིན་པ་

ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་དེ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་ཏོག་ཙམ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོད་དུས། པཱ་ལགས། སྐྱབས་སུ་མཆྱི་ཡྱིས་སྣ་
ཐུག་ལག་པས་འཕྱིེད་སོང་ཞེས་ཕྲུ་གུའྱི་ཐོག་ནས་ང་ལ་ཚོར་བ་དེ་སད་སོང། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་

དང་མཉམ་དུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་
ཡག་པོ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག པར་བསྐྱོན་མཁན་མང་པོ་དང་གནས་ཚུལ་དེ་ཧ་ཅང་འཕེལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་

ཚོགས་གཞན་གྱི་ནང་ལ་ལྟ་སྟངས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་གཤྱིས་ལུགས་གཞན་གྱི་ལམ་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་དེ་འད་ཞྱིག་ཡར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཞྱིག ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་
མཉེས་པོ་ཡོང་བཟོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་ནས་ང་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་ཆོག་

པ་གྱིས། དམྱིགས་བསལ་དྱི་བ་ལྟ་བུ་དེ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ལས་
བསྡོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་

རེད། དེ་ཆགས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ་༸སྐུའྱི་ཉེན་སྲུང་གནང་རྒྱུ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལའང་ཚགས་ཚུད་པོ་དང། ཧ་
ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བཀྲ་ཤྱིས་པ། ལོ་ལེགས་པ་བྱུང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་ངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་
འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རྩྱིས་པ་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ཁག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
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པའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་སྲུང་འདེམས་སྒྲུག་བེད་ཕོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་དང་ློངས་ཀྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་

ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས། ཆུ་མྱི་འོང་གོང་
ནས་ཆུ་རགས། རེན་མྱི་འོང་གོང་ནས་བཟློག་པ། ཟེར་བའྱི་དཔེ་ལྟར་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་དང་།
དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་བརྒྱ་ཚར་ཞེས་པའྱི་དཔེ་ལྟར། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ས་གནས་ས་ཐོག ་ལ་༸ཞབས་སོར ་འཁོད་པའྱི་སྐབས་སུ། བོད་པ་ཚོ་གསུང་ཆོས ་ཞུ་རྒྱུ་དང་

མཇལ་ཁའྱི་གོ་སྐབས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་མ་ཚད་པའྱི་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁར་བཅར་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་
འཚང་ཁ་བཤྱིག་བཤྱིག་འད་སྐུ་ངལ་འོ་བརྒྱལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་རྩ་བའྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཇལ་རྒྱུ་
ཇྱི་ཙམ་ཐོབ་རུང་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་ཚང་མར་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་འད་ནན་པོ་

གནང་དགོས་པའྱི་གནས་དོན་ཞྱིག་ཆགས་འདུག འདྱིའྱི་ཞོར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
པའྱི་སྐབས་ལ། དེས་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་ནས་ས་གནས་དེར་ཡོད་པའྱི་འགན་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་ཚོས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ལམ་བཟོ་དགོས་པ། ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། གློག་གྱི་དཀའ་ངལ། གང་ཅྱིའྱི་དཀའ་ངལ་
དེ་ཚོ་ཚང་མ་གོ་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་མངའ་སྡེའྱི་གཞུང་དང་། འབྲེལ ་ཡོད་ལས་བེད་ལ་ཞུ་སྐུལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་

མཚན་དེར་བརྟེན་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཡོང་དུས། དེ་ལས་གོ་སྐབས་མང་ཤོས་དེ་ལས་ཀའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདའྱི་གོ་སྐབས་དེ་དམ་འཛིན་བས་ཏེ། དེ་འད་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དན་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད། ས་གནས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རེད། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་དུ་ཡྱིན་ན། མངའ་སྡེའྱི་དཔོན་རྱིགས་
དང་། ལས་བེད་ཚོས་བརྩྱི་བཀུར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་གང་ལ་གང་ཙམ་གྱི་ཡག་པོ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འད་ཡྱིན་ཁར་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་བོད་པའྱི་

གཞྱིས་ཆགས་དང་། འདྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མཁན་དང་འགན་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོ་མཇལ་ཁ་མང་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་

ཐབས་ཤེས་གཅྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་ན། གཅྱིག་ནས་ཁོང་ཚོ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཇལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་རེ་བ་དང། དེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་
རེད། གཉྱིས་ནས་ཁོང་ཚོར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཇལ་ཁ་ཐོབ་ན། དེ་རེས་ལ་སྔོན་ལ་ལས་ཀ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་

ལས་ཀ་དེ་ཚོ་ཡང་། ཁོང་གཅྱིག་མཇལ་བའྱི་རེས་སུ་ལས་ཀ་དེ་གྲུབ་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་
བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། དཔེར་ན་ཧོན་སུར་གྱི་ AC སྐྱེས་དམན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིས་བོད་པ་ཚོར་ཧ་
ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་སད་ནས་ཁོ་གནས་སོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འད་གང་འད་བ་རྒྱུ་ཡོད་ན། ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་
མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་ློོན་ཆེན་དང་དེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ཤེས་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་པ་དེ་འད་བྱུང་བ་རེད་དེ།

མཐའ་མ་དེར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མོ་རང་སྣེ་ལེན་བེད་མཁན་གྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རེད་

འདུག འདྱི་ཕེབས་བསུ་ཞུས། འདྱིའྱི་རེས་ལ་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་གཅྱིག་ཐོབ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས། རེས་སུ་སྔོན་གྱི་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསམ་ློོ་རྦད་དེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
11

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱི་འགན་ཡོད་མཁན་དང། ལས་ཀ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོར་མཇལ་ཁ་གཏོང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ནས་ཡག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལ་གཉྱིས་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་གནས་དོན་གཅྱིག་

ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས། འདྱི་ཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། PIP ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་
རྦད་དེ་ཟླ་བ་མང་པོ་འགག་ནས་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག འདྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐབས་

ཤེས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། དཔེར་ན་ DC ལྟ་བུ་གལ་སྱིད་དེ་རྱིགས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། སོ་སོ་ཡོང་ནས་དོ་བདག་ས་གནས་ཀྱི་ DC དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ PAP ཞུས་ཏེ་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ཐག་གཅོད་
རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བེད་ནུས་སམ་མྱི་ནུས་ཞེས ། དེ་འདའྱི་དགོངས་པ་བཞེས ་དགོས ་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག

དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་བེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་བ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཚོ་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་དང་གནས་སྡོད་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་དགོན་པའྱི་ནང་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མགོན་ཁང་དེ་འད་ཇྱི་ཙམ་
ཡོད་ནའང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སའྱི་ནང་བཞག་དགོས་པ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚང་མར་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་བསྡུ་རོགས་གནང་།)

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གཞན་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་དྲུག་

ཙམ་ཡོད་པ་འད། ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དཀའ་ངལ་དེ་གང་རེད་ཅེས་བརོད་ན། RC Renew བེད་རྒྱུ་
དེ་དུས་འགངས་བ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དེ་དུས་འགངས་བེད་སྐབས་སོ་སོ་དགོངས་པ་ཞུ། འགོ་གོན་བཏང་། བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་

ཡོང་སྟེ། RC Renew བེད་དགོས ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་འདུག དེ་ཚོ་གཞུང་གྱི་ལས་བེད་བས་ཏེ་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ནས་ཡ་གྱིར་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་སྟབས། ཁོང་ཚོའྱི་ RC Renew བ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དོ་བདག་ཡོང་མ་དགོས་པར། དེ་འདའྱི་ཐབས་ཤེས་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ཕན་ཐོག ས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་དེ་ངས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེ་བས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་
མཆོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྟག་སྣ་འཇྱིག་མེད་བཟང་པོའ་ི སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་།

དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་དེ་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ལྟ་སྟག་སྣ་འཇྱིག་མེད་བཟང་པོ་སྐོར་དེ་རེད། ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་དགུ་བཅུ་
གསུམ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་དེབ་པར་བསྐྲུན་བས་ནས་མགོགས་པོ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསང་བ་དམ་
འཛིན་བ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་ལྟར་ན་
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གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཅྱིག་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་སུ་ཞྱིག་དང་པོ་ཡོང་ནའང་གསང་བ་དམ་འཛིན་བ་དགོས་
པ་དེ་ཐོག་མའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསང་བ་གཅྱིག་ཀང་ཕྱི་ལ་ཤོར་
མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡང་ཤོར་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ང་རང་གྱི་ཁས་ལེན་བེད་ཆོག དེ་དང་མཉམ་དུ་བསེས་ན་སྐྱོན་མྱི་

འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་མཇལ་ཁའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ང་ཚོས་འབྲེལ ་ཡོད་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་སྙན་
གསེང་ཞུ་ཆོག སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འཚབ་དང་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཆོག དེབ་དེའྱི་སྐོར་རྒྱ་གར་གྱིས་

ཁྱིམས་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་དུས་གནས་སྐབས་རྱིང་དེ་འད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབྲེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ནས་ཡར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཆོག དེ་ནས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་ལ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་བེད་ཚོར ་དཀའ་ངལ་དེ་རྱིགས་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅེས ་གང་ཡང་ཞུས་མ་སོང་། ཚང་མས་
མཁྱེན་གསལ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྔ་བསྡད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
གལ་སྱིད་ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་དེ་རྱིགས་འཕད་ན་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་ལབ་ན། གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་ཀྱི་རོགས་པ་བེད་ཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བགོ་གླེང་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་
བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་སོང། དེའྱི་གོང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ང་རང་དེ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ།

བསམ་ློོ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་བ་དེ་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཆ་
ཤས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འདའྱི་ཁེངས་པ་སྤུ་ཙམ་ཞྱིག་མེད། དེ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་སངས་དགོས་པ་མང་

པོ་འདུག་ལ་དོར་དགོས་པ་ཡང་མང་པོ་འདུག དེ་རྣམས་ལ་དོ་སྣང་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་
གོས་ཚོགས་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་ལམ་སྟོན་དང་ནོར་བཅོས་བས་པ། ནམ་རྒྱུན་རང་གྱི་བརྩྱི་ས་དང་གུས་བརྩྱི་ཞུ་ས་དེ་ཚོ་ལམ་སྟོན་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

དེ་རྱིང་དེ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་དགོས ་པ་དེའྱི་ཐོག ་ལ་བགོ་གླེང་དམྱིག ས་བསལ་ཞྱིག ་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད། ཕོག ས་

གཅྱིག་ནས་གསང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདེ་དང་མྱི་བདེ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ཚགས་ཤོག་ཚང་མ་

འམ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དེ་འད་ཐོན་གྱི་འདུག གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གོང་ལ་གསུངས་སོང། ༸སྐྱབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་ལ་དྭང་ཟུར་གྱིས་ཕག་ལས་ད་བར་དུ་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཆ་རེན་སྐྱོ་པོ་ཡོད་པ་དེ་བདེ་

སྲུང་གྱི་ངོས་འཛིན་ཞུས་སོང། དེ་བཞྱིན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང། དེ་ལ་
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རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ངེས་པར་དུ་བཏང་དགོས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག དྭང་ཟུར་ཆགས་པ་ལ་དང་པོ་དམག་ནང་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་
ཚོའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་ཕལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད།

ཚང་མས་དཔྱ་ཁལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་ཐོག་མ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ཆོས་སེམས་གཏན་པོའ་ི
ངང་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སོག་ཀང་ློོས་གཏོང་བེད་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་
བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སེབས་ནས་ད་བར་ལ་འཐབ་རྩོད་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་ལ་དམག་བརྒྱབ་
རྒྱུ་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་དོན་དུ་རང་སོག ་ློོས ་གཏོང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་རྒྱ་གར་ལ་དུས་རྒྱུན་

ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་པས་རྒྱ་གར་ཆེད་དུ་རང་སོག་ློོས་གཏོང་བ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་མཁན་ཡོད་ཀྱི་རེད།

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམག་སྒར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཉེན་ཁ་རེད་དན་གྱི་

འདུག དེ་ཚོར་གསང་བའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དམ་འཛིན་གནང་ན་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་
ཆེ།

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

ལགས་སོ། བཀའ་མོལ་དེ་དག་གསུངས་དགོས་མྱིན་ཐོག་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
རྩ་བའྱི་གསུངས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་ཁ་བཀག་ས་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང། གནད་དོན་

རྱིགས་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཟུར་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོ་
སོའ་ིངོས་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལགས་སོ། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། བསམ་ཚུལ་དེ་གོང་དུ་མ་ཞུས་གོང་ལ་ངའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་

ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག ང་ལ་ློོ་ཕམ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
སྐྱེས་དགོས་པ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དེ་འདའྱི་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལྟ་སྟངས་དང་།

ངོས་འཛིན་གང་འད་ཞྱིག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཁ་གགས་ཀྱི་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་གགས་
14

ས་དེ་དེ་རྱིང་དེ་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་ངའྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་

འདོད་ཀང་མེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་འདའྱི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་བརླག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་འད་ཞྱིག་
གསུངས་སོང། ངས་དེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྐྱབས་བཅོལ་ནང་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཐོག་མ་ ༡༩༥༩ ལོར་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རང་དབང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སེབས་པ་རེད་མ་

གཏོགས་བདེ་སྡུག་གྱི་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་རེད། ལམ་འགོ་རྒྱུགས་ནས་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚང་སྐྱོ་བོ་ཞྱིག་གྱི་ཡར་སེབས་པ་
རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སུད་ཚོང་འགོའ་ིཡོད་པ་རེད། ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༦།༠༠ ལ་ལངས་ནས་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༠༠ བར་དུ་

ཉལ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་མྱི་ཤེས་པར་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་མཐོ་སོབ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ Mumbai ལ་ས་
ལམ་ཁག་དང་དེ་ཚོའྱི་སྟེང་ལ་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་སྡོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འད་

ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་བོད་ནས་སེབས་མཁན་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་པའྱི་ཐོབ་ཐང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་

ནས་རོགས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་སར་མྱིན་གྱི་ཐད་ལ་སེམས་ཤུགས་ཆག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཕག་ལས་དེ་གནང་བ་དང། ློོས་གཏོང་བས་པ་རྣམས་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་

ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང། ངས་དེ་ལྟར་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཞུས་དགོས་པ་གཙོ་བོ་དེ། གོང་དུ་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ནང་དུ་ཞྱི་དག་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་འགུལ་མང་
པོ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཟུར་ལ་དབེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང། ང་རང་གྱི་
ཡྱིད་ཆེས་བེད་ས་དེ་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། དེ་བཞྱིན་དེ་ལ་འདེམས་ཁ་མེད་པ་དེ་འད་མ་རེད་འདུག ང་ཚོ་ལ་སྙྱིང་

སྟོབས་འདུག བཙན་པོའ་ི གདུང་རྒྱུད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་རྱིགས་ལ་སྙྱིང་སྟོབས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་༸སྐྱབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཙོ་བོ་དགོངས་གཞྱི་རེད། ཞྱི་བའྱི་འཐབ་བརྩོད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འགྱིམས་བཞྱིན་པ་དེ་
མུ་མཐུད་ནས་གནས་པ་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་རེར་རང་བཙན་གསུངས་ཡོང་དུས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བསྡོམ ས་དང་འབྲེལ ་བའྱི་བཀའ་མོལ ་གསུངས་རོག ས་གནང་། ད་གང་དུ་འགོའ ་ི ཡོད ་མེད་ཧ་གོའ ་ི

མྱིའདུག) བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ངའྱི་མཐའ་མ་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་གང་བས་ནས་འབྲེལ་བ་ཆགས་པ་རེད་
ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་བཤད་དགོས་པ་དེ་བཤད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་སོང། དེ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་
ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངོས་ནས་སྐབས་རེར་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་ལ་ལམ་
སེང་རང་བཙན་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་དག་པོའ་ི ངོ་བོ་རེད་སྣང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག གང་ལ་ཟེར་ན་རྒྱ་གར་

གྱིས་འཐབ་རྩོད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང།) བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། སོང་
ཙང་སྐབས་རེར་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་གནད་ཡོད་ཀྱི་མྱི་སྣ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་དྱི་བ་དྱི ས ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་ཚོ་རང་

བཙན་གང་འད་རྩོད་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་པས། ཁྱེད་ཚོ་ལ་མཚོན་ཆ་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་འད་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་
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ནང་ལ་རང་བཙན་རྩོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩོད་རང་
གྱི་ངོས་ནས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩོད་འབད་པ་བཞྱིན་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངང་

ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་དག་པོའ་ིསྱིད་གཞུང་ཐོག་ལ་འཐབ་རྩོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད་
དན་གྱི་འདུག སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ།

སོ་སོ་རང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་ལྟར་དེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་སེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཏམ་བརོད་བཤད་ས་འདྱི་རེད། དེ་
བཞྱིན་དེའྱི་གོ་སྐབས་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གོ་སྐབས་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་ློོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འདྱི་མ་ཞུས་སྔོན་ལ། དགོངས་སེལ་
དང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ། བསྟན་བཤྱིག་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་

ཞྱིག་བཤད་ཁུལ་བས། དེའྱི་ཞོར་ལ་གོ་ནོར་ཐེབས་པ་དང་། སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཤོར་འདུག དེར་དགོངས་
སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དེ། དངོས་འབྲེལ་རང་
རེད། ཁ་སང་བཤད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་མྱིན་པའྱི་གོ་ནོར་ཐེབས་འདུག དེ་ཅུང་འུར་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

གང་ཡོད་པ་དེའྱི་གནས་སྟངས་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སྔ་མ་རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག

གཉྱིས ་པ་དེར ། ཁ་སང་མཐའ་མ་དེ་ལ། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་བརོད་གཞྱི་རྩ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན །

ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་ནས་སྐར་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བརོད་གཞྱི་དེ་ལ་ཨུ་
ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་སྐར་མ་ཕེད་ཀའྱི་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་ལ་དངངས་སྐྲག་དང་བསྟན་

བཤྱིག་འད་པོ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ། སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཏན་ཏན་གོ་ནོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག ཞུ་རྒྱུའྱི་དོན་དག་

གཙོ་བོ་དེ། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་རེད། བུ་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ལ། སོ་སོ་ངོས་ནས་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དངོས་སུ་ཟབ་སོང་ནང་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཉམས་མོང་བསགས། ལོ་བཅུ་གཉྱིས་སྔོན་
ནས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཏེ། (དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བརོད་གཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་

གསལ་བཤད་དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། འོག་ལ་གཟྱིགས་གནང་། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་མཐའ་མ་དེ། ལས་ཁུངས་
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ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་ློོན་རྣམ་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སྡེ་ཚན་སོ་སོས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་

གནང་འཕོས་ཡོད་ཚེ་གནང་རྒྱུ་ལབ་ནས་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་གསུངས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག འདྱིར་བདེ་སྲུང་
ལས་ཁུངས་ཐད་ཀར་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་རོགས་གནང་།) ལགས་སོ། ཐུགས་
རེ་ཆེ་གནང་། གདན་དོན་དེའྱི་ཐད་ལ་གོ་ནོར་འགོ་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། བསམ་ློོའ་ི འགྱུར་བ་ཡོད། བཙན་བོལ་ནང་ལ་གནས་སྟངས་གཞན་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའ་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་དེ་སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་ལ་དོལ་རྒྱལ་

དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་བའྱི་སྐབས་དེར། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་བདེ་
སྲུང་བཀའ་ློོན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གོགས་ཚོགས་ནང་དུ་གནང་བ་རེད། ཧང་སང་བའྱི་གསལ་བཤད་ཡག་པོ། རྒྱལ་སྱིའྱི་
ནང་འཁྱོག་བཤད་དང་། ཁ་ཡ་དང་ཡ་ལ། བདེན་པ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཚོའྱི་གལ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་

ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས། སྱིར་བཏང་གྱི་ཁྱིམས། མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་སྐབས་ལྔ་པ་ལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དོལ་རྒྱལ་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་འདུག འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགལ་

གྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ནང་ལ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་བདེན་པ་མྱིན ་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཉེས ་ཡང་ཚོགས་པ་ལ་ཁོ་རང་ཚོས ་ཞུ་

གཏུགས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། དེས་ཁོ་རང་ཚོ་བདེན་པ་མྱིན་པ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན། ལྡྱི་ལྱི་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཁོ་རང་བདེན་པ་མྱིན་པ་དང་། དེ་དང་དེ་འད་བའྱི་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ར་འཕོད་དུས། བདེ་སྲུང་

བཀའ་ློོན་གྱིས་ཧང་སང་པའྱི་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དེའྱི་བརྙན་འཕྱིན་དེ། དེའྱི་
སྐབས་ཀྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ད་རྒྱ་ནང་ཏན་ཏན་བསྟན་འདུག དྱི་བ་གཙོ་བོ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལན་རྒྱག་ས་དེ། རྒྱལ་
སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ལ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་སོབ་དེ་ཕབ་ལེན་ཞུས་ཏེ་ཡྱིག་ཐོག་

ལ་བཀོད་བཞག་པ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བརྙན་འཕྱིན་ཡྱིན་ན། དེའྱི་འོག་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ལ་ཕབ་བསྒྱུར་བས་ཏེ། Subtitle དེ་འད་
ཡོད་པ་ཞྱིག་བསྟན་ཐུབ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྱི་བ་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་
བསྡད་འདུག སྱིར་བཏང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གསུང་ཆོས་
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དང་འདྱི་འདའྱི་སྐབས་སུ་ལྷན་ཁང་གཞན་དང་མ་འད་བའྱི་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ནས་ཕག་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོས་པ་དང་། དགོང་མོ་
ཕྱི་པོའ་ི བར་བཞུགས་དགོས་པ་སོགས་བདེ་སྲུང་བ་དེ་ཚོས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་ས་རང་ལ་དཀའ་ལས་མང་པོ་རྒྱག་གྱིས་ཡོད་པ་དེ་

ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ལ་དངོས་གནས་སེམས་གཏྱིང་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དེ་ནས་བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་ཁག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད།

དང་པོ་དེ་ལ་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་གནས་བབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་ཉེ་ཆར་ང་

དང་ངའྱི་ཕག་རོགས་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང། བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་
ཁང་གྱི་གནས་བབ་དེ་ད་ལྟ་དྱི་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཁང་པ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་སྒོ་བརྒྱབ་འདུག ཁག་ཀང་མྱི་འདུག ངེད་
གཉྱིས་བཅར་བའྱི་ཁ་ཐུག་དེ་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་འགའ་ཤས་ལས་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ལ་ཡོད་
བསྡད་མཁན་གྱི་ང་ཚོའྱི་འཕགས་པ་ཤྱིང་ཀུན་དང་རྒྱལ་སའྱི་ཕོགས་སུ་ཡོད་མཁན་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་

ནའང་རེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་

འདུག འཕགས་པ་ཤྱིང་ཀུན་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་མྱི་གངས་དེ་ཧ་ལམ་སུམ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་
ས་གནས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་དེ་བཙུགས་ཐུབ་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁང་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་

མར་རྒྱལ་སའྱི་དོན་གཅོད་རང་གྱི་ནང་ལ་བཞུགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་ཡར་མར་ཕེབས་པར་དཔེ་
མྱི་སྱིད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་རང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་དཔེར་ན་འཕགས་ཤྱིང་ལ་ཆ་བཞག་

ན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་དེ་ནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཁང་པ་གླས་ནས་བཞུགས་བསྡད་པ་གཅྱིག་དང་། ཁང་པ་གླས་
པ་དེ་ཚོ་ཡང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་རག་པ་དང་། ན་ནྱིང་ས་འགུལ་གྱི་རེན་པས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ ཞྱིག་འཕད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་
རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཁང་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཆར་པ་གཏང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆུ་མང་པོ་འཛུལ་ནས་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕོ་བརླག་
ཕྱིན་སོང་ཞེས་ཚང་མ་སྟོན་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཡོད་དུས། སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཁང་པ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་སྟོང་

པ་ཆགས་བསྡད་འདུག གང་ལྟར་སྒོ་ལྕགས་རྒྱབ་ནས་ཐལ་བ་འཚུབ་བེར་བཞག་འདུག ག་རེ་བས་པ་རེད་ཟེར་དུས། ཅ་ལག་

བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ལྟ་བུའྱི་ཁང་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་
རེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོག ས་ཡོང་ས་རེད་ལ། འཕགས་ཤྱིང་གྱི་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དེ་ཡང་ས་གནས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་
སྐད་ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། སྣེ་ལེན་ཁང་དེ་སྟོང་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་
དུས། དེ་ཧ་ལམ་རྒྱ་མྱི་ལ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་དང་སྣེ་ལེན་ཁང་དེ་སྒོ་ བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་
བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ངས་སྣེ་ལེན་ཁང་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་རྩ་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྣེ་ལེན་ཁང་སྒོ་ཕེ་ཕེ་བ་རེད།
བོད་ནང་ནས་ག་ཚོད་ཕེབས་ཀང་ང་ཚོས་སྐབས་དང་དུས་ལ་དཔག་པའྱི་གོ་སྱིག་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་
གནས་སྐབས་རྱིང་ཁང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སྒོ་རྒྱག་བཞག་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་བེད་སོད་བཏང་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དེ་ཚོ་ས་
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གནས་རང་ལ་ཡོད ་པ་ཞྱིག ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོག ས་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་ཡོང ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག ་ལ་དམྱིག ས་བསལ་གྱི་
དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ང་ཚོ་བོད་ནས་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ནས་ཕེབས་བསྡད་མཁན་དང་ R.C སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་

མེད་མཁན་གྱི་རྱིགས་ཧ་ལམ་ལྔ་བརྒྱ་ནས་དྲུག་བརྒྱའྱི་བར་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་

མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེའྱི་གནས་བབ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ན། དེ་ཞུ་སྡོད་མཁན་གྱི་རྱིགས་དེ་

དག་ཚང་མ་ལ་ RC དེ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཐོབ་མེད་ན་གནས་སྟངས་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་དྱི་བ་གསུམ་པ་དེ་ལ། དེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོས་ RC དུས་འགངས་བ་རྒྱུ་དེ་ས་གནས་གཞན་ལ་ཧ་གོ་མ་སོང། དྷ་

རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་ན་ RC ཨ་མ་དེ་ལ་གང་ཡང་ལག་པ་འཆང་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་འད་བའྱི་ཤོག་བུ་ལོགས་བཀར་གཅྱིག་གྱི་
སྒང་ལ་དུས་འགངས་བེད་རྒྱུ་དེ་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ RC ཡྱི་དེབ་ངོ་མའྱི་སྒང་ལ་མ་འཁོད་པ་དང་ཤོག་བུ་ཟུར་ལ་

སད་བཞག་དུས། ཡང་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན་དེ་སྔ་དེབ་རང་གྱི་སྒང་ལ་
དུས་འགངས་དེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཤོག་བུ་ལྷེབ་ལྷེབ་ཟུར་ལ་གཅྱིག་སད་ནས་ RC ཡྱི་དེབ་ངོ་མ་དེ་ལ་ལས་

ཀ་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་རྒྱུའྱི་དོགས་པ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། དྭང་

ཟུར་གྱི་སྐོར་དེ་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་གོས ་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་གླེང་ན་ཡག་པོ་ མྱི་འདུག་བསམ་སོང་། བཀུར་འོས ་སྱི་
འཐུས་ནས་གོ་ནོར་ཐེབས་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད། དྭང་ཟུར་ཚོ་ཚང་མ་སྐྱོ་པོ་རེད་ཅེས་ངས་བཤད་མེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ངས་གཙུག་ལག་
ཁང་གྱི་ཉེན་སྲུང་པའྱི་སྐོར་ལ་སྐོར་སྲུང་བ་མྱི་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོར་ཕོགས་ཐོབ་སྐྱོ་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་དེ་རྱིང་
ཡྱིན་ནའང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་དེ་རེད།

སྐུ་ངོ་བཀའ་ཟུར་མཆོག་གྱིས ་གོས་ཚོགས་ནང་གྱི་གསུང་བཤད་དེ་ཕབ་བསྒྱུར་བས་ཡོད་མེད་དེ་གསུང་སོང་། བོད་ཡྱིག་ནང་ང་
ཚོས ་དེབ ་མང་པོ་ནང་ཐོན་ཡོད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་བསྒྱུར་བ་དེ་ང་རང་གྱི་ཨྱིན་ཇྱི་ཤེས ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་ཤེས ་མ་སོང་།
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བེད་ཚོས་དཀའ་ལས་རྒྱག་སྟངས་སྐོར་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་དེ་ལ་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་སྣེ་ལེན་ཁང་ས་ཆ་གསུམ་ལ་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ལ་གཅྱིག
ལྡྱི་ལྱིར་གཅྱིག དྷ་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་བཅས་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡོམ་གྱིས་ཆག་སྒོ་བྱུང་རེས་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་

ལས་བེད་ཁ་ཤས་དང་མྱི་མང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཁ་ཤས་སོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་གནས་རེད། མང་ཚོགས་དང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་དེར་སོ་ན་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ངས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་རྒྱ་མྱིས་

བཀག་སྡོམ་བས་ཏེ་བོད་ནས་མྱི་ཡོང་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་ནང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། མ་
འོངས་པར་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ཚང་མ་ཕྱིར་ཕུད་དགོས ་ཚེ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་
རེད་བསམ་ནས། གནས་སྐབས་ཕྱིར་འགངས་བས་ཏེ་བཞག་ཡོད། མ་གཞྱི་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་

ཁུངས་དང་ཚང་མ་འབྲེལ ་བ་ཞྱིག ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མར་གོས ་བསྡུར་བས་ནས་ཐག་གཅོད་བ་དགོས ་པ་རེད།
གནང་བབ་དེ་འད་ཅྱིག་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དེ་འད་མེད། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ནམ་རྒྱུན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དྱི་བ་མང་པོ་ཞུ་ཡྱི་མེད།
ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ནམ་རྒྱུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་རྱིང་ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། རྩ་བའྱི་
ཆ་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་༸སྐུའྱི་སྲུང་ཕྱྭ་གཙོ་བོ་ཆགས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བ་གཞག་ལས་མཁན་གྱི་ལྷན་ཁང་བེ་བྲག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་
གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་སྲུང་ཕྱྭ་

དང་འབྲེལ་བའྱི་སྒང་ལ་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། གཙོ་བོ་གཅྱིག་ནྱི་སྐུ་མདུན་དགུང་ལོ་ག་
གཉྱིས་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྒན་བྱིས་སྙོར་སྐྱོང་ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྙོར་སྐྱོང་ཟེར་བ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒན་པོ་ལ་སྙོར་སྐྱོང་ཟེར་བ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་དང་གནས་བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རེད། དེ་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམ་པ་རེད། ཚང་མས་གོ་

བསྡུར་བ་དགོས་ས་ལ་གོ་བསྡུར་དང་། སངས་བཤད་བ་དགོས་སར་སངས་བཤད་བས་ཏེ་སྐུ་མདུན་ལ་བདག་པོ་བརྒྱབ་སྟེ་ཡར་
མར་ཕེབས་དུས་དང་། མཐའ་ན་བཞུགས་ཁྱིའྱི་སྒང་ལ་ཡར་ཕེབས་མར་ཕེབས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཐོག་ནས་
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གཡས་གཡོན་གང་ས་ནས་སྐྱོར་ཏེ་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་སྙམ། དེ་མྱིན་སྐུ་མདུན་ལྷུ་
ལག་འཕྲུལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གཅུ་དགོས་སར་གཅུ་བ་དང་སྣུམ་བླུགས་དགོས་སར་སྣུམ་བླུགས་བཞག་ན་དེ་འགོ་བཞག་

གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཏེ་དེ་འད་མ་རེད། ད་ཆ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཅུ་ག་གཉྱིས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་དང་གནས་གཡས་
སྐྱོར་གཡོན་སྐྱོར་དང་མཛད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་མཐའ་ན་མར་ཞུགས་རྒྱུ་དང་ཡར་བཞེངས་རྒྱུ་ལ་སོགས་ལ་བདག་པོ་
བརྒྱབ་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་སེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།

དེ་བཞྱིན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་སྙན་གགས་སྲུང་སྐྱོབ ་བ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རྩ་

བའྱི་ང་ཚོའྱི་ཐུག་ས་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད ་པ་རེད། ང་ཚོར་གནོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ལས་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མེད་པ་གཏོང་རྒྱུ་དང་བོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོང་བརླག་རྒྱུ་དེ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ང་རང་ཚོའྱི་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཚེ་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མགོན་

སྐྱབས། དཔུང་གཉེན་མཚུངས་ཟླ་མེད་པ་དེ་མྱི་མང་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་སེམས་ནང་དུ་དེ་རང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་
གྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ི སྒང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བ་དན་ནམ་དར་ཆ་ནང་བཞྱིན་

འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་བས་ན་ལོ་བརྒྱ་ཕག་གྱི་རྱིང་ལ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་འདྱི་བོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བ་དན་ནང་བཞྱིན་ནམ་མཁའ་ལ་ཕར་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་དན་ཤེས་ནས་ཡལ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་
མ་རེད་སྙམ། དེ་ཡྱིན་དུས་སྐུ་མདུན་གྱི་མཚན་སྙན་གགས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན ་པོ་རེད། རྒྱ་མྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལོ་རབས་ལྔ་

བཅུ་ནས་ད་བར་དུ་བོད་ནང་གྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་སོགས་པ་དགོན་སྡེ་སྟོང་ཕག་ལྔ་སྟོང་དྲུག་སྟོང་རྦད་དེ་གཏོར་བཤྱིག ་
བཏང་ནས། སྱི་ཚོགས་སྐྱ་ཉྱིལ་ལེ་བར་བཏང་ནས་ས་ས་མེད་དང་རྡོ་རྡོ་མེད་བས་ཏེ། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སེམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཚད་བཀག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེས་ཚད་བཀག་ཐེབས་ཡོད་པ་མ་རེད།
བསྐྱར་དར་བས་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་དར་ཡོང་དུས་སྔོན་མ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ། དེ་བཙན་པོའ་ི སྐབས་ཀྱི་དག་པོའ་ི
སྒང་ནས་བས་ན། དེར་འབྲས་བུ་ཐོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སང་དེ་རྱིང་རྒྱ་མྱིས ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ནང་པའྱི་ཆོས་ལྷ་རྟེན་

མཆོད་གསུམ་འད་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། རྦད་དེ་ཕག་འཚལ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་གུས་བརྩྱི་བ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་སྒང་ལ་བཞག་རྒྱུ་དང་། དེ་
ལ་དོགས་པ་དང་དོ་ཕོག་མ་འགོ་བ་ཞྱིག་དང་། དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་སེམས་ནང་ལ་གུས་བརྩྱི་ཡོད་བསྡད་པ་དེ། ཁོ་ཚོས་ཐབས་ཤེས་

དང་རྱིགས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བཏོན་ནས། དཔེ་བཞག་ན། སྐུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང། དེ་མར་ཅ་ལག་གཞན་པ་རྱིགས་ལ་ཕབ་རྒྱུ་དང།
རྱིམ་པས་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། རྡོ་རོས་མ་ཎྱི་རྡོ་གཤགས་སྒང་ལ་བཏྱིང་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ཡྱིན་ནའང་དེ་ག་རང་སྟོན་པའྱི་སྐུ་འད་
དང་མ་ཎྱི། བོད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་ཚང་མ་རྩྱིག་པ་སྒང་ལ་སར་རྒྱུའྱི་ར་ཡོལ་དཀར་པོ་དེའྱི་སྒང་ལ་ཕར་དཔར། དེ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དང་།
ཐ་ན་ས་སྟེང་ལ་འདྱིང་རྒྱུ་དང་། རྦད་དེ་སྐུ་འད་འད་པོ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚོན་བེད་དུ་གྱུར་

པའྱི་རྱིས་མོ་དང་། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་གུས་བརྩྱི་ཡོད་བསྡད་པ་དང་ཡར་མཐོ་ས་ལ་བཞག་བསྡད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་མར་ཞབས་ལ་

བཏྱིང་རྒྱུའྱི་ཅ་ལག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་མྱི་མངོན་པ་ཞྱིག་ནས། དཔེ་བཞག་ན་སག་རུམ་འད་པོའ་ི ཁོད་ནས་འཇབ་སྒུག་
བས་ཏེ། རྱིམ་པས་རྱིམ་པས་ཟྱིན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཐོན་པ། ང་ཚོས་དར་ལྕོག་འད་པོ་འཐེན་བཞག་ན། དེ་ཚོ་མར་ས་ལ་གཡུག
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ང་ཚོ་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་ཡར་ློངས་ནས་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། མགོ་ལ་བཞག་ནས་ཡར་མཐོ་སར་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་མྱི་ཚོས་རྡོག་བརྱིས་བཏང་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འད་དེ་ཚོའྱི་གཉའ་ན་བཞོན་ཏེ་པར་རྒྱག་པ་རྱིགས་མང་
པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་ག་ཙམ་རེད་མྱི་འདུག འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ། སྱིག་འཛུགས་དང་ལྡན་པའྱི་སྒང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་

པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་དེ་འད་བས་ནས། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ལ། རྱིམ་པས་སོ་སོའ་ི
དད་པའྱི་སྟོབས་ཟེར་ནའང་རེད། སོ་སོའ་ིའདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དེ་ཡང་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་དང་།

བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགྱུར་བ་ཆེད་དུ་ཐེབས་བཅུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་
ངས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་སྙན་གགས་ཀྱི་ཕོགས་ལ་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུ་ཡང་དེ་ག་རང་རེད།

༸རྒྱལ་རྱིན་པོ་ཆེར་བོད་མྱི་སུས་ཀང་མཚན་སད་ཞུ་ཡྱི་མ་རེད་ལ། ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡང་མ་རེད། སེམས་ནང་ལ་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་
རེད་པ། དེ་ལ་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་བཏོན ་ནས། ལྷག་པར་དུ་དང་པོ་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ། རྱིམ་པས་རྱིམ་

པས་མྱི་རྱིགས་གཞན་པས་མཚན་སད་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ཚོགས་པ་གཞན་པ། དཔེ་བཞག་ན། དོལ་རྒྱལ་
ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་སད་ཞུས་ན། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་དེ་འདའྱི་ཁྱད་པར་དང་དབེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བ་རེད། རྦད་
དེ་ལོག་བཀར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱ་མྱིའྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་ ཚོ་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོང་དུས། ཡང་གོམ་པ་གཞན་དག་ཅྱིག ་སོས ་ནས། བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ནས་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བཏྱིང་གྱི ་
འདུག་གཱ མ་འོངས་པར་ཁོ་ཚོས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་ས་

འོག་གྱི་འབུ་ཆུང་ཆུང་ནང་བཞྱིན་རེད། ཆེན་པོ་མ་རེད། ཉྱིན་མ་ཞྱིག ་ལ་གནད་ཡོད་འགོ་ཁྱིད་ནང་ནས། དཔེ་བཞག་ན། ཆོས ་
ལུགས་འགོ་འཁྱིད་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཡོང་བ། རྒྱ་མྱིས་ཐབས་ཤེས་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ག་རང་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་གས་
ལ་ང་ཚོས་ཆུ་མ་ཡོང་གོང་ནས་རགས། དག་མ་བྱུང་སྔོན་དུ་བཟློག་པ་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། དངོས་གནས་དོགས་ཟོན་དང་སང་པོ་

བེད་དགོས་པ། རྱིག་པ་སྱིམས་དགོས་པ། ཚང་མས་ཁུར་མཉམ་ཁུར་བེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་སང་དེ་རྱིང་ད་རྒྱ་ཟེར་ནའང་རེད། ཚན་རྱིག་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བརྡ་འཕྱིན་ཟེར་ནའང་རེད། གང་

ལྟར་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྒང་ནས་ཉྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་མཐུན་རེན་ཡང་སོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གླྱིང་ཐག་ཇྱི་ཉེར་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤར་ནུབ་དང། རྦད་དེ་གླྱིང་དང་གླྱིང་ཕན་མ་འདེས་པ་དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པ་
དང། དེ་འདའྱི་མཐུན་རེན་མང་པོ་འཛོམས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཉྱིན་མ་རེ་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་གྱི་ཆ་ཤས་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཆགས་

བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་མཉམ་དུ་སགས་ནས་སྱི་ཚོགས་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་མཁན། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་བོད་

ཀྱི་སྱི་ཚོགས། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་འདའྱི་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིམྱིང་དང་གནས་སྟངས་མྱི་ཚང་མར་གསལ་རེན་ལ་བསྟན་ནས། སྐད་ཆ་བཙོག་པ་བཤད་མཁན་འགའ་ཡོད་པ་
རེད།

དེ་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། གང་ལྟར་ཡང་ཁོ་རང་གྱིས་འགན་ཞྱིག་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་དེ་ཡོད་པ་

མ་རེད། དཔེ་བཞག་ན། མྱིང་གང་ཞྱིག་བཏགས་ཡོད་མེད་ཤེས ་ཀྱི་མེད ། སྨྱུ་གུ་ཟེར་རྒྱུ་འད་བོ་ཞྱིག ་བཏགས་ཡོད་པ་རེད། མྱི་
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གཅྱིག་གྱིས་མྱིང་ལྔ་དྲུག་དེ་འད་བཏགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཏགས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཁ་ནས་ཡོང་སྟངས། ཡྱིད་ལ་དན་

སྟངས། ཐ་ན་མྱི་དང་མྱིའྱི་བར། ཐ་ན་བཟའ་ཚང་གྱི་བར་ལ་དཀྲུགས་ཤྱིང་སོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་བསྡུ་རོགས་གནང་།) བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དེ་ཡྱིན་

དུས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དེ་ལས་ཁུངས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་རྱིགས་ང་ཚོས་ཧ་ལས་པའྱི་མགོ་མ་འཚོས་པ་དེ་
འད་ཡོད་པ་མ་རེད། མང་ཆེ་བ་བརྡ་འཕྱིན་ཐོག་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རྒྱའྱི་སྒང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་མྱི་ངན་པ་
ཅྱིག་ཡོད་ན། མྱི་ཚང་མའྱི་གསང་བ་བསྔོག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་བེ་བྲག་པ་ཞྱིག་དང་མྱི་ངན་པ་དེ་ཚོའྱི་གསང་བ་ང་ཚོའྱི་སྱི་

ཚོགས་ནང་ལ་བསྔོག་དགོས་པ་རེད། ཁོ་ས་ཆ་གང་དུ་འདུག རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཚང་མ་བསྔོག་དགོས་པ་རེད། ཁང་པ་
གང་དུ་འདུག ཐ་ན་གདོང་པ་ཡན་ཆད་ང་ཚོས་པར་རྒྱག་ཨེ་ཐུབ་ལྟ་དགོས་པ་རེད། དེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རྱིགས་གང་ཡང་རེད་མྱི་
འདུག་གཱ དེར་ཆེད་ལས་པ་དང་ཚན་རྱིག་པ་གགས་ཅན་གང་ཡང་དགོས་པ་མ་རེད། ད་རྒྱ་ནས་མྱི་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་བོ་རེད།
དེ་ཚོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆེད་དུ་ལས་ཁུངས་ཟུར་འཛུགས་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། དེ་འད་ཅྱིག་མེད་ན། མགོ་འད་བོ་མར་ལུག་

ནས། ཉྱིན་མ་ཅྱིག་ཨར་མ་བརྟེན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་སྱིག་ཨང་གསར་གྱི་སྒང་ནས་མྱི་ཚང་མའྱི་
གསང་བ་བསྔོག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ལས་ཀ་བེད་མཁན་བེ་བྲག་པར་དམྱིགས་ནས། ངེས་པར་དུ་བསྔོག་

འདོན་བེད་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན། སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཕག་མཛོད་ཚང་པདྨ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཕག་མཛོད་ཚང་པདྨ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དེར་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་མཆོག་
ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུར། ངེས་པར་དུ་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་གྱི་བཀའ་ལན་གང་

ཡང་གནང་མྱི་དགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་རེ་སྐུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བདེ་
སྲུང་དང་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ལ་མ་
ཡྱིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ ་

གཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ངས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ Salt
lake City ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ London ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་དེར་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང།

སྐབས་དེར་ང་རང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ལའང་རག་ལུས་ཀྱི་
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མེད་འགོ London ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་འཛོམས་དུས་སྐབས་དེར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་འདུག དེ་ལ་དངོས་
གནས་དང་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་ཞུ་དགོས་པ་རེད། གསང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་མཁན་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། མྱི་མང་མཉམ་དུ་

བསྡད་ནས་ཕེབས་ཀྱི་འདུག་པས་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། སྐབས་དེར་ངས་ London དོན་གཅོད་ལའང་
སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། བཀའ་ག་རེ་གནང་བྱུང་ཟེར་ན།

ཨ་རྱི་དང་མྱི་འད་བ་ཡང་། London ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཞུང་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གང་ཡང་ཡོད་པ་

མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། དེ་ལའང་ཡང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དེ་ལོ་མང་པོའ་ི ནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་
དེར་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་སེམས་འཚབ་ཤྱིག་གང་བྱུང་ཟེར་ན། ལོ་འགའ་རེའྱི་སྔོན་ལ་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པོ་ཆེ་ Los Angeles ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་གྱི་བཙུན་མ་གཉྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙུན་མ་

གཉྱིས་༸སྐུའྱི་འཁྱིས་སུ་བཅར་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཧ་ཅང་གྱི་འགན་ཆེན་པོ་རེད། བདེ་སྲུང་གྱིས་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་
ལ་འདྱི་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག New York ལ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ང་རང་ཚོར་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པོ་ཆེ་ལས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བ་དང་། རྩ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་འདྱི་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མ་དང་། དམྱིགས་བསལ་

བདེ་སྲུང་གྱི་ཐོག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལས་བེད། དོན་གཅོད། ས་གནས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་འགན་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་གསུང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག

ང་རང་ཚོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཆ་མཚོན་ན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དངོས་གནས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེར་ཨ་མྱི་རྱི་

ཀའྱི་སྱིད་འཛིན་གཞོན་པ་ Vice President དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་
མཐུན་འགྱུར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ Salt lake City ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མངའ་སྡེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་
Police དང་ Mayor ཚང་མས་ཁ་སང་ཆྱིབ ས་ཞབས་ཚོས ་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་འདའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡོད་ན་ས་གནས་

གཞན་པ་ལའང་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆྱིབས་ཊོའ་ི མཐའ་གཉྱིས་སུ་སྦག་སྦག་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱི་
སྲུང་སྐྱོབ་བྱུང་མ་མོང་བ་དེ་འད་མཐུན་འགྱུར་ས་གནས་ཚང་མར་ཡོད་པ་འད། ཕར་ཚུར་རྩོད་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ།

ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་མྱི་མང་ཚོ་ངས་དེ་འད་བཤད་དུས། གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེར་ང་རང་ཚོས་མ་ཞུས་ན་
སུས་ཞུ་ཡྱི་རེད།

ཆེས་མཐོང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་སྐབས། བཤད་སོལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཤག་རེད་ཟེར་ནས། ཡྱིན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།

ཡྱིན་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་དང་འགན་ལེན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག སྱིར་བཏང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་

སྐབས་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་ལས་བེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་གསང་བ་གནང་གྱི་རེད། ང་
ཚོ་ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོར། འདྱི་ངས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གང་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་ད་རྒྱའྱི་ནང་ཚེས་གངས་ཚང་མ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ས་གནས་གོ་སྱིག་གནང་
མཁན་ལ་གསང་བ་མང་པོ་གནང་སྐབས། འཐུས་ཤོར་དེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ས་གནས་ཀྱི་གོ་སྱིག་གནང་

མཁན་དང་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་ལའང་འགན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་དོན་གཅོད་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
24

མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་དང་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་ ཞུས་ན། State

Department དང་ས་གནས་ཀྱི་ Police ཚོས ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། ཁྱོད་ཚོའྱི་མྱིས ་ཁྱོད་རང་ཚོའྱི་མྱི་དེ་དག་དངོས ་

གནས་ཡྱིན་མྱིན་ཁྱོད་ཚོས་ངོ་ཐག་ཆོད་ཀྱི་རེད། ཁ་ཤས་མྱི་མང་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཡོད་རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་སོ་པ་
ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་དག་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་མྱིས་ངོ་ཐག་ཆོད་ཀྱི་རེད། འགན་ལེན་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་འད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་
འད་སོང་ཙང་དོན་གཅོད་ཐོག་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་ཏོག་ཙམ་རྒྱུན་ལས་མཉམ་དུ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གསང་བ་དེ་
གསང་བ་རེད་དེ། སྱིར་བཏང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ལ་འགན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་འདྱི་ཞུ་
འདོད་བྱུང།

གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་ངས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་འདྱི་ཐད་ཀར་ཞུས་ན་
གང་ཡང་མྱི་འདུག དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་ཆྱིབ ས་བསྒྱུར་གྱི་གོ་སྱིག་གནང་མཁན་དེ་ཚོས་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་གནང་གྱི་

འདུག ས་གནས་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཡོད་པ་དེ་འདར་གོ་སྐབས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོ་སྐུ་ལས་འདྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་པར་སྐར་མ་གཅྱིག་ཀང་མཇལ་དུས་མ་བྱུང་བ་

རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དང་ློངས་མང་པོ་ University དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Public Talk ཞུ་མཁན་དེ་ཚོ་ལའང་མཇལ་
ཁ་རག་ཡོད ་པ་མ་རེད ། མྱི་དགོས ་པའྱི་སོ་སོ་སྒེར ་གྱི་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་འདུག་གསུངས་ཀྱི་

གསུངས་ཀྱི་ལ། སོ་སོ་སྒེར་གྱི་སྤུན་མཆེད་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་བྱུང་བ་ང་རང་གྱི་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་ཐོག་མཐོང་བྱུང་། དེ་འད་
སོང་ཙང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་ཚོར་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག བོད་
དོན་ལའང་གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཡུད་ཙམ་གྱི་རྱིང་མཇལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་གཙོ་བོ་དེ་ང་

རང་ཚོ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཕན་གྱི་འདུག འདྱི་ཡང་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ཚང་མས་མཁྱེན་རྟོག་
ཆེད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་བྱུང། ད་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་མཆོག ད་གྱིན་དེ་ཕལ་ཆེར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བཟོ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་པ་འད།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་།
སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེ་སྔོན་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ གྱི་ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་རྒྱུ་དེ། བོད་ནས་གསར་དུ་
ཕེབས་མཁན་མང་ཆེ་བར་དཀའ་ངལ་སེལ ་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མཁན་དང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འབོར་གྱི་འདུག དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱི་ང་ཚོ་མྱིང་ཐོ་ཞྱིག་བསྡུས་ནས།
25

མཐོ་རྱིམ་རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད ། RC ཡྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད།

མ་འོངས་པར་དེ་རྱིགས་བསམ་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག འབྲེལ་ཡོད་ FRF ལས་ཁུངས་ལ་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
ཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་རེད། དེའྱི་
ཐོག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་དང་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕྱི་རྒྱལ་

ལ་ཕེབས་སྐབས་ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་དངོས ་སུ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འབྲེལ་ཡོད་དོན་
གཅོད་ལ་གང་དང་གང་བེད་དགོས་མྱིན་ཐོག་ལམ་སྟོན་ཞུས་བཞག་ཡོད། ད་ག་རང་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ལྡྱི་ལྱི་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་གང་འད་ཆགས་མྱིན། དེ་ཡང་
སྔོན་མ་ཐེངས་གཅྱིག་ང་རང་ཕར་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང། སྐབས་དེར་ཁང་པ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་སྒོ་རྒྱབ་འདུག ལྡྱི་ལྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་
ཕྲུག་ཚོ་དང་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་འཁོད་འདུག དེ་ཡང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཚིག་ཐོའ་ི ཚན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།

བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་རྣམས་ལ་ཚིག་ཐོ་བསྡུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་རྒྱ་གར་ནས་ཕར་བོད་ནང་ལ་གཉེན་འཕད་ལ་འགོ་
མཁན་མྱི་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་ལོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་ལ་ཚིག་ཐོ་བསྡུས་

མཁན་ཡོད་པ་རེད་དམ། གཅྱིག་བས་ན་ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁོ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་
ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་གལ་ཆེན་པོ་མྱིན་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་གཉེན་འཕད་ལ་འགོ་མཁན་དེ་ཚོ། དྱི་བ་དེ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན།

དེ་དང་འབྲེལ ་ནས་ཁ་སང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྱི་བ་དང་འབྲེལ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་

བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་ཀྱི་སྱིང་མོ་འབྲེལ་བའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཐོན་པ་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་དོན་རྡོག་རྡོག་

ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སྟངས་འཛིན་བེད་དགོས་པ་རེད། སྐད་ཆ་
དེ་འད་ཞྱིག་སེབས་སོང། དེ་ངས་ཡ་མཚན་པོ་ཞྱིག་ལ་ཚོར་སོང། ང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་ལ་སྐད་བརྒྱབ་པ་དེ་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་ལ་དམ་

དག་བེད་ཀྱི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་དེ་རེད། བོད་ནང་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྱི་ལོར་བརྟན་པ་ཤོག་ལབ་ནས་ལམ་ལ་དོན་ནས་
སྐད་ཅྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཁང་ལ་འཁྱིད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་མྱིའྱི་ལས་ཀ་རེད། དེ་ཡང་བོད་ལ་
བཙན་འཛུལ་བེད་སྟངས་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱི་ཁ་སང་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་མྱིང་བཟུང་ནས་དེ་
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དང་མཉམ་དུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་ློོ་ལ་འཛིན་ནས། གནས་ཚུལ་བདེན་པ་མྱིན་པ་དང་པོ་མྱིན་པ།

དེ་འདའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་ད་རེས ་ཐེངས་མ་གཉྱིས་པ་དེ་རེད། དེ་ཡང་ཁོང་གྱི་གསུངས་པ་དེ་རེད། ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག ་གྱི་
སྔོན་ལ་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱིང་བཟུང་ནས་གསུངས་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བསྐོ་གཞག་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་
དང་འབྲེལ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཁ་སང་ཕག་སེལ་

སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་སོང། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་ནང་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་གྱི་ཆ་ཤ ས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད། དེ་ལ་གོས་ཚོགས་

འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་སྲུང་སྐྱོབ་བ་དགོས་པའྱི་འགན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཀག་འགོག ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དེ་སུའྱི་ལས་
འགན་རེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་རྒྱ་མྱིས་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རེད།

(དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་
རོགས་གནང། ད་གྱིན་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་རོགས་གནང། འགོ་སྟངས་

ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ལྷང་ཙམ་བས་ན་ཨའོ་ཙམ་འདུག་དན་སོང། ཡང་ཞྱིབ་ཕ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་བདེ་པོ་མེད་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག) བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ངས་མདོར་བསྡུས་བས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ཁ་སང་

དེ་ཚོ་གླེང་སོང་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་མ་སོང་། དེ་རྱིང་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཟེར་བ། ངས་མདོར་བསྡུས་

ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འདྱི་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལ་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཕྱི་དྱིལ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ། ཁ་སང་སྔོན་གྱི་དེ་ཐེངས་དང་པོ་རེད། དེ་ནས་ཉེ་ཆར་དེ་ཐེངས་མ་གཉྱིས་པ་རེད། གལ་སྱིད་དེ་འདའྱི་མ་བདེན་པ་དང་

མ་འགྱིག་པ་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་ཚང་མར་

ཁྱིམས་གཏུགས་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྒོ་ཕེ་ཡོད་པ་རེད། ལམ་ཁ་གཉྱིས་རང་རེད། གཅྱིག་ཁྱིམས་གཏུགས་བ་
རྒྱུ་དེ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ང་ཚོར ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བས་ནས་གསལ་བཤད་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་
ཚོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁོང་རང་གྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་རྱིང་ལ་འདྱི་ནོར་འདུག་དང་འདྱི། (དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ད་ལྟའྱི་གནས་དོན་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་གསུངས་
གནང་རོགས་གནང།) བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཞུས་མོང་མེད། དེ་བཟང་སོད་དང་ཏག་

ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་དན་སོང། དེ་བཞྱིན་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཁོ་རང་ལ་བང་ཨ་རྱིའྱི་སོབ་དེབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྱི་
བ་བཏང་སོང། དེ་འཁོད་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་པུ་མ་རེད།

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

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམ ས་དང་འབྲེལ ་བ་ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག འདྱི་སྱི་འཐུས་
གསུམ་གྱི་དཀའ་ངལ་རེད་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་སྐབས་སུ་བཤད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད།

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

འདྱི་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཏེ་སྟངས་འཛིན་གནང་ནས་མར་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། ད་
ལྟའྱི་སྱི་འཐུས་དེས་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱོན་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་ན་ཡག་པོ་འདུག་སྙམ། ཡང་གཞན་པ་ཞྱིག་
བསེབས་ནས་ང་ཚོ་མར་སྟངས་འཛིན་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང།
སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

ལགས་སོ། འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་གྱི་གླེང་སོང་བྱུང་ཙང་། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་བཤད་བ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་མ་
གཏོགས་ཟུར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་ནང་ལ་བཏང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་
སོང། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད། དེ་ནང་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང།) བཀུར་འོས་

སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དེའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚང་མའྱི་དེ་

བཅད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་རང་གྱིས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ངའྱི་རང་རང་གྱིས་བཅད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་དང། དེ་ནས་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་ནས་ Constructive Criticism སྐྱོན་བརོད་བས་ནའང་སྐྱོན་བརོད་དེ། ཚིག་དེ་འདྱི་ག་རང་
ལ་སྐྱོར་ཆོག་པར་གྱིས། སར་ཡང་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་སྐྱོན་བརོད་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐྱོན་བརོད་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་

བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ངས་ལྟ་ཚུལ་བས་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྒང་
ལ་སྐྱོན་བརོད་བས་སོང། དེ་ཚོ་ཕན་རྒྱུའྱི་དོན་དག་མ་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་ློོན་མཆོག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཚོའྱི་སྐོར། དེའྱི་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ལུང་འདེན་བ་ཆོག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དེང་སང་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་མང་ཆེ་བས་སྡུག་པ་ཤ་སྟག་ཡར་བསྡུས་ཏེ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས། བཞུགས་གནང་རོགས་གནང།) བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། སྟོན་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཚིག་གྱི་
གནད་འགག་དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་ཏོག་ཙམ་སྐྱོན་བརོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚིག་གྱི་རྣམ་

འགྱུར་དེ་ཐོན་སོང། དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་རེད་དམ། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བསྟོད་པ་ཡང་བེད་
མོང་ཡོད་པ་རེད། སྨྲ་བརོད་རང་དབང་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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དེང་སང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བགོ་གླེང་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་
ལགས།

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་གསང་བ་ཡྱིན་དུས། དྱི་བ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་
ང་རང་ཚོའྱི་གསང་བ་ཕྱི་ལ་ཤོར་ན་དཔེ་བསག་གྱི་རེད་བསམ་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཀང་མེད། བསྔགས་བརོད་གཉྱིས་དང་རེ་སྐུལ་

གཅྱིག་ཡོད། བསྔགས་བརོད་དང་པོ་དེར། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་
ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་གྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བདེ་སྲུང་གྱི་བཀའ་ློོན་རེད། དྲུང་ཆེ་རེད། དེ་བཞྱིན་ལས་བེད་རྱིམ་པས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་

བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་རྒྱག་གྱི་འདུག་པས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་མ་འོང ས་པར་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཙམ་ལ་གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི དབང་ཆེན་
སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་འགན་འཐོལ ་པ་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཧུར་ཐག་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཞན་ཞྱིག་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དབུས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། Mcleod Ganj ལ་

བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་འགན་འཛིན་དང། ལས་བེད་ཆ་ཚང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཕར་འགངས་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Exist Permit ཕྱིར་ཐོན་ཡྱིག་ཆ་རེད། Return Visa ཕྱིར་ལོག་
ཐོངས་མཆན་དེ་དག་ཚང་མ་དང། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་གྱི་དགུང་ལོ་བགེས་པ་དེ་དག་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་སྐུ་

སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་མྱི་དགོས་པར་ཁོང་རྣམ་པས་མར་འཁྱེར་ཏེ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་རེ་ཆེ། མཚམས་རེ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་ཆོས་དང་ཆོས་ཞུ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཡང་ལས་ཁུངས་ཉེ་
འགམ་ལ་ལས་ཀ་བས་ཏེ་ལོ་མང་པོ་བསྡད་མོང། དེ་དུས་དགོང་མོའ་ི ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་བདུན་པ་བར་ལས་ཀ་བས་པ་མཐོང་མོང་།

ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག མུ་མཐུད་དེ་གནང་རོགས་གནང། དཔེར་ན་ང་ཚོའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེ་དེང་སང་ད་
ལམ་བརྒྱུད་དེ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། མྱི་མང་པོས་མགོ་མ་འཚོས ་པར་བརྟེན་ལས་བེད་ཕོ་གསར་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤས་

ཅྱིག་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་འཇོན་པོ་དང་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག སྙྱིང་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་མུ་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་དེ་དག་ཡག་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཕར་འགངས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིར་

ཐོན་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་རེད་ལ་དེ་བཞྱིན་ཕྱིར་ལོག་ཐོངས་མཆན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་སྔོན་མ་སྱི་འཐུས་མྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་

ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་མྱི་མང་མཉམ་དུ་བང་བསྱིགས་ཏེ་སྐད་དེའང་དང་པོ་ཞུས་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་སོ་
སོ་སྡོད་སའྱི་ཡུལ་སྐད་མ་ཤེས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངོས་ལེན་བ་དགོས་པ་རེད། མ་གྱིར་གོ་བརྡ་འཕོད་དང་མྱི་འཕོད་སྒང་
ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་དམའ་རྱིམ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་རྡུང་གབས་རྡུང་གབས་བེད་པ་དང་། ཟུར་ལ་མྱི་མང་དེ་
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དག་ཡར་ངར་ཏེ། དེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རེད་དོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ང་ཚོའྱི་ MP རེད། དེ་འད་བས་ན་འགྱིག་

གྱི་མ་རེད་ཅེས་བརོད་ནས་རྩོད་པ་ཤོར་བ་སོགས་གནས་ཚུལ་ཁྱད་མཚར་རྱིགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཚང་མ་ལོ་ལྔ་བསྡད་དགོས་ཀྱི་
རེད། ཁ་ཐུག་དང་དང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཕལ་ཆེར་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཕར་འགངས་བ་རྒྱུར་འགོ་དུས། བཀའ་ློོན་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་
པ་རྩ་བ་ནས་མཐོང་མ་སོང། ལམ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་འད། ལམ་ལུགས་སོལ་དེ་ཡོད་ན་

རྡ་རམ་ས་ལར་སྡོད་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚོ་ལའང་དེ་འད་ཞྱིག་བས་ན། སོ་སོའ་ི མྱི་ལ་སོ་སོས་བརྩྱི་ན་གཞན་གྱིས་ཀང་བརྩྱི་ཡྱི་རེད།
ཚུར་གནམ་གང་བརྩྱིས་ན་ཕར་ཚེས་པ་གཅྱིག་རྩྱིས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཟེར་སོལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག

ང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་འད་ཡོད་བཟོ་འདུག གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྱིགས་

ཡྱིན་ནའང་བདེ་སྲུང་གྱིས་གནང་གྱི་འདུག དེ་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་སྱི་འཐུས་ལོ་ལྔ་མ་གཏོགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ལོ་ལྔའྱི་ནང་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགའ་ཤས་ལ་ལོ་གཅྱིག་ལས་གནང་དགོས་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཡང་འགའ་ཤས་
ལ་ཐེངས་ལྔ་བ་དགོས་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་འབོད་སྐུལ་རང་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཐང་རྩོད་པ་དེ་འད་རྩ་བ་ནས་མྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་ང་
ཚོ་ལས་གལ་ཆེ་ཙམ་མྱི་མང་ལ་ཕག་རོགས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་མུ་མཐུད་དེ་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམ ས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཐོག ་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་དང་གསལ་བཤད་ལན་
འདེབས་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དེར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཤོག་
གངས་ལྔ་པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་ལྔ་པ་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་ནས་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་དགོས་དན་སོང་།
ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་གོ་སྐབས་རག་གྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱིན་འདུག དེ་གསར་པ་ཡྱིན་ཙང་ཏོག་ཙམ་རེས་ལུས་ཐེབས་འགོ་
ཡྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་ལ་ཞུས་བཞག་ན། འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཅྱིག་མྱིན་འདུག འདྱི་ང་རང་
30

ཚོ་ཤ་རུས་གཅྱིག་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་བྱུང་། དེ་ལ་ངས་ཁ་གསལ་
གོ་བདེ་སྟབས་བདེ་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་དྱི་བ་དྱིས་མྱི་དགོས་པར་ང་

རང་གྱིས་དམ་འཛིན་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བསམ་ློོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། དྱི་བ་དང་པོ་དེར ། དྱི་བ་དང་གསལ་བཤད་གཉྱིས ་
བསེས ་པ་ཡྱིན་ན། ལན་གནང་མཁན་གྱིས ་ཏོག་ཙམ་ཅྱིག ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ༼དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་

མཆོག་ནས། གསུངས་གནང་རོགས་གནང་།༽ དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དེ་ཚོ་གནས་

སྐབས་སྐུ་མགོན་འད་པོ་བས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་ཚད་ལྡན་བས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། དང་པོ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེར། རྒྱ་གར་གྱིས་སྔོན་མ་ལོ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་གསལ་བསགས་གཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ཚུན་དང་ ༦༠ ཡས་མས་སྐབས་ལ་སྐྱེས་ཟྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ལག་འཁྱེར་དང་། ཐོབ་

ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་བེད་ཡོང་དུས། ཁ་ཤས་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་དེ་འདའྱི་ལག་འཁྱེར་ཁག་བཟོས་ཡོད་པ་
རེད། དེར་ཁྱིམས་མཐུན་གྱིས་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཁ་ཤས་ཅྱིག་དེ་འདའྱི་འགོ་རྒྱུའྱི་

འདོད་པ་ལ། དེ་འད་བས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དེབ་སེར་པོ་དང་ RC ཡར་ལེན། པཱ་སེ་སེར་པོ་མ་རག་པ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཡོང་ས་རེད་ཟེར། དེ་འདའྱི་དོགས་པ་འད་ཅྱིག་སེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་དངོས་གནས་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་པཱ་སེ་དེ་ཁྱིམས་མཐུན་ཡོང་ཐུབ་པ། རག་བསྡད་པ་དེ་སྔ་ཡང་བྱུང་འདུག

ད་ལྟའང་བྱུང་བཞྱིན་པ། ཁྱིམས་ཁང་ཆེན་པོ་ནས་ཐག་ཆོད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་འདུག དེར་ང་རང་ཚོའྱི་རང་གཞུང་ནས་

དགག་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གསུམ་པ་དེར། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་རྣམ་པས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་པཱ་
སེ་ཡག་པོ་རྱིག་པོ་དེ་འད་ཁུར་ཆོག་པ། ང་རང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་པཱ་སེ་གལ་སྱིད་ཁུར་
རྒྱུར་དགག་བ་ཡོད་ན། དེ་གནད་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དེ་ཚོ་པཱ་སེ་ཡང་ཡག་པོ་ཡོད་
བསྡད་པ། དཔལ་འབོར་མཐུན་རེན་རྣམས་ཡག་པོ་ཡོད་བསྡད་པ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཚོ། པཱ་
སེ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ལག་མ་ཚང་བ་དང་། དཔལ་འབོར་དང་མཐུན་རེན་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་ཞན་པོ། མཐའ་ན་འབུ་ཡྱིས་ཀང་སོ་བརྒྱབ་

པ་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་དངོས་གནས་ཅྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ཞྱིག་ལེན་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར། ང་རང་ཚོའྱི་པཱ་སེ་སེར་པོ་དེ་ཡྱིན་ཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་
ད་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འཁྱེར་ནས་ཤར་བསྐྱོད་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གཟྱི་བརྱིད་ཆེ་བ་ཞྱིག་དང་རླབས་ཆེ་བ་
ཞྱིག་དང་། ཆེ་མཐོང་འཇོག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། མ་གཏོགས་ང་རང་ཚོ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་

ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ལམ་སེང་ལམ་སེང་རོགས་པ་རག ཕར་ནས་
འཐེན་མཁན་ཡོང་དུས། འགོ་མ་ཐུབ་པ། མ་གྱིར ་ཉེན་རྟོག ་པའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་ནས་ཉེན་རྟོག ་པ་ཡོད་མེད་ལ་དཀའ་ངལ་

མཚམས་རེ་འཕད་བསྡད་པ། དེ་ནྱི་ཡང་མཚམས་མཚམས་དངུལ་སོད་དགོས་པ། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕར་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱི་གེ་
ཞྱིག་ལེན་ཡང་ཚུར་འོང་དུས་ཡང་ཚུར་འོང་ཆོག་པའྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ལེན་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་མ་འཕད་པ་
པཱ་སེ་སེར་པོ་རང་འཁྱེར་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། པཱ་སེ་སེར་པོ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཅྱིག ཡར་མདོག་སྐྱ་ཡག་ཙམ་ཞྱིག་དང་ནུས་པ་
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ཆེ་ཙམ་ཞྱིག ་བཏོན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས ་ཡོད་དམ་ཞེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། ཁ་ཐུག་ཅྱིག ་ VISA ཞུས་ཏེ་ཕར་འགོ་ཚུར་ལོག ་ཆོག ་པའྱི་
ཐབས་ཤེས་འགའ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བགོ་གླེང་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་
ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་སྡོམ་གྱི་འགོ་

བརོད་དེར། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དང་། གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནྱི་བོད་ཀྱི་ློ་ན་མེད་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་འགོ་
ལས་ཚང་མས་སེམས་བཅངས་ཐོག རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡྱིན་ཟེར་ནས་འདྱི་བཀོད་གནང་འདུག སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

ལས་ཡོངས་ལ། ད་ལྟ་འདྱིར་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་དེར། སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་རྱིང་

ཡར་ལངས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། མཐོང་སྣང་ཞྱིག་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ངས་

དེར་བོད་བསྒྱུར་ཞྱིག་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མེད་གང་ཞྱིག སྐུད་མེད་རྒྱང་སགས་ཀྱི་
སྒམ་ཆུང་ཟེར་བ་ཞྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ། Wireless Mic གྱི་ Transmitter ཟེར་གྱི་རེད།
སྒམ་ཆུང་འདྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་དང་གསུང་ཆོས་རྱིགས་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། ངས་ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན། མདུན་
ཕོགས་ཀྱི་འདྱིར་བཞག་གནང་བ་ངས་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་མཇལ་མོངས། ད་ལྟ་སྒམ་ཆུང་ནག་པོ་འདྱི། ངའྱི་གོ་ཐོས་ལ་ང་ཚོ་ལག་

འཁྱེར་ཁ་པར་ཡྱིན་ནའང་མདུན་གྱི་ཨམ་ཕག་ནང་འཁྱེར་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཟུགས་པོར་གནོད་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ངས་གོ་མོངས།

དེ་ཡྱིན་དུས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་གནང་པའྱི་སྐབས་ལ་སྒམ་ཆུང་འདྱིའྱི་མདུན་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་
སྐུ་གཟུགས་ལ་གནོད་གཞྱིར་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་སོ་སོར་ློོ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་
བཀའ་ློོན་མཆོག་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས།

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

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཛོམས་བསྡད་མཁན་
ཚང་མར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངའྱི་ལག་པ་དེ་ཁ་སང་དང་པོའ་ི གས་ལ་བཀག་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་རྱིང་
ཚོགས་གཙོས་མ་གཟྱིགས་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དགོས་དབང་གྱིས་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་

མེད། ཡྱིན་ནའང་ཕག་གཡས་གཡོན་བརྒྱབ་ལོག་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་ཅྱིག་དང་། ང་ཚོ་ཁ་ཐུག་ལ་སྡོད་མཁན་
གཟྱིགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ློོ་ཕམ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རེས་མ་གནང་ཕོགས་འདྱི་
ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཕག་མ་མཐོང་བ་རེད་མ་གཏོགས། ངས་མ་ལེན་པ་རྩ་བ་ནས་མྱིན། དེ་
ཡྱིན་དུས་རེས་མ་ཕག་རང་དུས། ཐོ་ལེན་མ་ཚར་བར་དུ་ཕག་རང་ནས་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

རྣམ་པ་ཕག་ཚོད་ ༧ པ་བར་དུ་བཞུགས་དུས། རྣམ་འགྱུར་སྟོན་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་ཕག་ཚོད་ ༡༠ པ་ ༡༡ དེ་འད་བཞུགས་དགོས་
ཆགས་ཀྱི་རེད། སོ་སོར་གསུང་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་ཤེས་ཀྱི་རེད་པཱ། དེ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་ན་ཡག་པོ་
འདུག ཕར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས། བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་

དང་གཅྱིག་པ་རེད། ཁང་མྱིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མ་འོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་

མྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རེད། དེས་མ་ཟད་ད་ལོ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཚོགས་གབས་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེར་ང་ཚོས་སྣེ་ལེན་བེད་དགོས་པ་རེད། མ་གཞྱི་གཞུང་གྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་མྱི་སྒེར་གྱི་ལག་པར་ཤོར་སོང་ན་ཚུར་ལེན་རྒྱུ་མེད་
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པ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཚིག་ཐོའ་ིསྐོར་ང་ཚོ་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར། ཚིག་ཐོ་སུས་བཀོད་

མ་བཀོད་དེ་རང་དབང་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དང་ློངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བོད་ནང་སོང་། གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཡར་ཚིག་
ཐོར་ཕུལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག མཛད་

གཙོ་རྣམ་པ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་མར་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེབ་སེར་པོའ་ི སྐོར་དེ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་རྒྱུར། དེབ་སེར་པོ་དང་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གྱི་སྐོར་ལ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཞྱིག་

རེད། ང་ཚོ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དེ་དང་ལེན་གནང་དང་མ་གནང་། འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
ཐུག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱིས་འོག་ནས་འགོ་དགོས་དུས།
ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་དང་དེ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་ལེན་བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཟོ་རྒྱུར།

སྔོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དགག་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་ས་ལེན་འཁོར་
སྒམ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ང་ཚོས་ཡར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས།
ཆྱིབས་ཞབས་སྐབས་ཀྱི་མཇལ་ཁ་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ཡར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་སྙན་

གསེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་འབྲེལ་འདྱིས་ཆེ་ཤོས་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེར་བརྟེན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚང་མས་

ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་རྒྱུ་དང་། དང་པོ་དང་ཤག་བ་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་

འཇུག་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་
ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། མུ་མཐུད་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་གཤེར་ལས་དོན་ནང་གསེས ་ཀ་པ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་

ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦
པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ གྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་རེད། སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་ློོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་ློོ་བཟང་སེང ་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་
བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས།
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དོན་ཚན་དང་པོ། ངོ་སོད།

༈ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་མོར་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་
བོད་མྱིའྱི་ློ་ན་མ་མཆྱིས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་འོག་ཆེད་

འཛུགས་གནང་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ློོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་བདུན་ཁོངས་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་ནང་སྡེ་
ཚན་གཉྱིས་ཡོད་པ་སྟེ། ཕྱི་འབྲེལ་དང༌། དྱིལ་བསགས་གཉྱིས། ཐུན་མོང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ཡྱིན། སྣར་ཐང་པར་ཁང་དང༌། ཀམ་
སྤུ་ཊར་སྡེ་ཚན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཅས་ནྱི་ཕྱི་དྱིལ་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཡྱིན།
དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། ལས་དོན་ཇྱི་བས།
དང་པོ། ཕྱི་འབྲེལ་སྡེ་ཚན།
ཀ

༡།

རྒྱ་སྐད་ཚན་པ།

ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང༌། བོད་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་རྩོམ་སྒྱུར་བས་པའྱི་གསར་འགྱུར་གངས་ ༢༦༡ དང་། པར་རྱིས་གངས་ ༡༢༦༠

བརྙན་པར་གངས་ ༡༥ རྒྱ་རྱིགས་མཁས་པ་དག་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་སེལ་བའྱི་དཔྱད་རྩོམ་གངས་ ༡༨༥༣ བརྒལ་བ་སེལ་
ཡོད་ལ། རྒྱ་ཡྱིག་ད་རྒྱར་བལྟ་ཀོག་བེད་མཁན་མང་ཤོས ་རྒྱལ་ཁབ་ནྱི། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་དང༌། ཐའེ་ཝན། ཨ་རྱི་
བཅས་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ངོ་དེབ་དང༌། ཝའྱི་བོ། Twitter སོགས་སུ་ཚན་པའྱི་ད་གནས་ཁ་བང་སད་ནས་
ཉྱིན་རེའྱི་གནས་ཚུལ་དང་རྩོམ་ཡྱིག་སོགས་བརྒྱུད་བཀོད་དང་། གཞུང་འབྲེལ་རྒྱ་ཡྱིག་ད་རྒྱའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འབྲེལ་
མཐུད་ཞུས་ཏེ་འགོད ་སེལ ་ཞུ་མུས་ཡྱིན ། གཞན་ཡང༌། Wikipedia ནང་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ ་བའྱི་ཡྱིག ་ཆ་ཁག་

གསར་སྣོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབསམགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་ག་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

གང་སར་གནས་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་གངས་ ༡༠༩ ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པའྱི་བརྙན་ཐུང་སྐར་མ་ ༡༥ ཅན་ཞྱིག་བཟོ་
བསྐྲུན་ཞུས་ནས་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་བཞག་པར་གཟྱིགས་མཁན་གང་མང་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཁེ་ན་ཌ་དང་ཐའེ་ཝན་བཅས་ནས་
༢།

༸སྐུའྱི་ག་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཚམས་འདྱིའྱི་བརྙན་ཐུང་འབོར་བ་ཕོགས་སྱིག་ཞུས་ནས་ད་ལམ་ཐོག་སེལ།

ཟླ་བ་གཉྱིས་རེའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གཞུང་འབྲེལ་དུས་དེབ་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འཕོ་འགྱུར་དང་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་
ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆེ། བཀའ་སོབ། གསུང་འཕྱིན། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ། བོད་རྒྱའྱི་མཁས་པ་དག་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་
སེལ་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་རྩེ་ཕུད་རྣམས་བསྡུས་ནས་ཕྱི་སྡོད་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པ། དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་ལ་
བརྒྱུད་གཏོང་དང་འགེམས་སེལ་ཞུ་མུས། ཕོགས་མཚུངས་ཧོང་ཀོང་དུ་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་རྒྱ་སྐད་
གསར་ཁང་ལ་བོད་ནང་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་རྒྱུན་དུ་ངོ་སོད་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

༣། སྐབས་ཐོག་གྱི་གསུང་འཕྱིན་དང༌། ཡྱིག་ཆ་ཁག རྒྱ་ནག་གྱི་འཁྱོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན་སོགས་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱིས་བོད་ཀྱི་དྲྭ་

གནས་སུ་འགོད་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞྱིན་ཉྱིན་རེའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གསར་འགྱུར་དང༌། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་སྐོར་གྱི་གནད་

དོན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས། སྐབས་
ཐོག་གྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ཨྱིན་ཡྱིག་ནས་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱིས་ད་ལམ་ཐོག་འདོན་སེལ་ཞུ་མུས།
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༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༣༠ བར་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་དུ་༼སྱི་དམངས་ནུས་སྟོབས་༽ཞེས་པའྱི་ཚོགས་འདུར་

ལས་བེད་གཉྱིས་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་དང༌། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་དྱིལྱིར་རྒྱ་སྐད་

༥།

ཚན་པའྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ བར་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང༌། བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་བ། རྩོམ་པ་པོ། སོབ་ཕྲུག་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་གངས་ ༣༦ ལ་གཞུང་འབྲེལ་སྣེ་ལེན་དང་མཇལ་
མོལ་ཞུས།

༦། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་དེབ་ཆུང་གངས་ ༥༠༠ དང༌། བོད་མྱིའྱི་ངོ་སོད་ལག་དེབ་གངས་ ༥༠༠ སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཛད་རྣམ་དེབ་གངས་ ༥༠༠ བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་སྟག་སྣ་འཇྱིགས་མེད་བཟང་པོའ་ི མྱི་

ཚེའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་གངས་ ༥༠༠ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་གངས་ ༥༠༠ བཅས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་
མྱི་རྱིགས་ནས་བོད་དོན་ཐད་རྒྱུན་ལྡན་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་རྒྱ་ཨྱིན་གཉྱིས་སོ་སོའ་ི ནང་དེབ་
གངས་བསྡོམས་ ༥༠༠ འདོན་སེལ་ཞུས།

ཁ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང༌། ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ།
༡།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐོང་ཚོགས་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཡོད་
པའྱི་བོད་མྱི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཡོངས་ནས་སོ་སོའ་ི གནས་ཡུལ་དུ་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་

མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་ལོ་ ༢༠ ཧྱིལ་པོ་འཁོར་བའྱི་ཉྱིན་འབྲེལ་ཡོད་སྱིད་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་
༢།

རྣམས་ལ་ཞུ་གཏུགས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས།

དེ་བཞྱིན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གགས་ཅན་གསར་ཁང་ BBC ལ་སོགས་གསར་ཁང་ཁག ༡༣ ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱིག་དང་། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་མེག་གྷན་ཉྱིན་མོའ་ི སོབ་གྲྭར་༸པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་
དུ་གྱུར་བའྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གཏམ་བཤད་གོ་སྱིག་ཞུས།

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ཕྱི་དྱིལ་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཡུལ་བསྐོར་བ་རྣམས་ལ་གཏམ་
བཤད་གོ་སྱིག་དང་། གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་འགེམས་སེལ་ཞུས་པའྱི་ “The Panchen Lama Lineage:
How Reincarnation is being Reinvented as a Political Tool” ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཁ་སྣོན་གྱིས་པར་

སྐྲུན་ཞུས།

༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང༌། རང་
ལུས་མེར་སེག ་སྐོར་ངོ་སོད་ཡྱིག ་ཆ། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེག ས་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག ་སྐུ་གཤེག ས་པའྱི་ཡྱིད་སྐྱོའ ་ི

གནས་ཚུལ། རྒྱ་གཞུང་ནས་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གཤེགས་རེན་ཇྱི་ཡྱིན་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་སྐོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་

མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་དང༌། གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱིག བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས།
ལྷག་པར་བོད་མྱིའྱི་རང་ལུས་མེར་སེག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པའྱི་གནད་དོན་སྐོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ། རྒྱའྱི་བཙོན་
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ཁང་ནང་མནར་གཅོད་འོག ་བོད་མྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེག ས་ལ་

སོགས་པའྱི་སྐོར་གྱི་ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་
མའྱི་ཞལ་འཆེམས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་འཛིན་བཟུང་བས་པའྱི་མཚན་གཞུང་དང༌། ལོ་རྒྱུས། བོད་
ནང་ཆོས་དད་རང་དབང༌བརྡལ་བཤྱིགས་བཏང་གྱི་ཡོད་སྐོར་སོགས་པར་སྐྲུན་གྱིས་འགེམས་སེལ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཟླ་རེའྱི་
གསར་འཕྱིན་ནང་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་གློག་འཕྱིན་བརྒྱུད་འབུལ་
མུས་ཡྱིན།

༧། རྩྱིས ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང༌། བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཕྱི་རྒྱལ་ཉམས་ཞྱིབ ་པ་དང༌། Reuters,
Hindustan Times, CNN སོགས་གསར་ཁང་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕ་ཕུལ་ཡོད།

ག

༡།

༢།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་འབྲེལ་མཐུད་དང༌། ཡྱིག་ཆ་གསོག་འཇོག་ཁང༌།

བོད་དོན་དང་འབྲེལ ་བའྱི་གནས་ཚུལ་སྱི་དང༌། ཡང་སྒོས ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས། བོད་རྒྱ་

འབྲེལ་མོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རྱིགས་འབྲེལ་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་གློག་འཕྱིན་བརྒྱུད་དུས་ཐོག་ཁྱབ་
སེལ་ཞུ་མུས།

རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ཟུར་ཉན་དུ་ཚོགས་བཅར་ཞུ་མུས་མ་ཟད། བོད་
དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་གོས་བསྡུར་བྱུང་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་མུས། དེ་བཞྱིན་དྷ་སའྱི་ཉེ་འཁོར་དུ་
ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་བོད་འབྲེལ ་ལས་དོན་ཁག་ལ་དགོས ་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་མཐུན་འགྱུར་
ཞུས།

༣། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ཡོད་འཛམ་གླྱིང་བོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ Global Tibet Movement ཞེས་པའྱི་
ད་ངོས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁ་སྐོང་ཞུས་ཡོད།

༤། བོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་དེབ་ཁག་གསོག་འཇོག་དང་མཉམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་
ཁག་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ནས་བོད་གནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཞུ་བདེའྱི་སད་དཔེ་དེབ་ཁག་གྱི་དཀར་ཆག་ཞྱིབ་ཕ་བཟོས་ཏེ་རྒྱུན་

༥།

མཁོའ་ིཕག་དེབ་ཁག་གཡར་མུས།

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་དཔེ་དེབ་དང༌། དེ་བཞྱིན་བོད་འབྲེལ་ཕག་དེབ་དང་གནས་ཚུལ་གསར་
ཐོན་བྱུང་ཁག་བདག་ཉར་ཚགས་ཚུད་ཞུ་མུས།

ང་། སྣེ་ཤན་ཚན་པ།
༡།

རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་། ཨ་རྱི་དང༌། ཁེ་ན་ཌ། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ། སྦེལ་འཇམ་བཅས་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་མྱི་སྣ་ཁག་དབུས་པས་སྐུ་

མགོན་ཚོ་ཁག ༣༩ དང་མྱི་གངས་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༢༩༡ ལ་གཞུང་འབྲེལ་སྣེ་ལེན་ཞུས། སྐུ་མགོན་ཚོར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མཇལ་འཕད་དང་འབྲེལ་ངོ་སོད་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན། དྷ་སའྱི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་
པའྱི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མྱིན་པའྱི་སྡེ་ཚན་ཆེ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་གདན་འདེན་ཞུས།
37

གཉྱིས་པ། དྱིལ་བསགས་སྡེ་ཚན།
ཀ

བོད་ཡྱིག་ཚན་པ།

༡།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ཡྱིག་ད་རྒྱ་ bod.asia རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་དེང་རབས་ཀྱི་མཉེན་ཆས་འད་མྱིན་ནང་ལྟ་ཀོག་ཐུབ་པའྱི་ཡར་

རྒྱས་གང་འཚམས་བཏང་ཡོད། ད་རྒྱའྱི་སྟེང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་རྒྱ་གར་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་དང་
ློང་དོར་བཀའ་སོབ་དང་། ཆོས་འབྲེལ། དེ་བཞྱིན་གལ་ཆེའྱི་མྱི་སྣ་མཇལ་འཕད་སོགས་ཉྱིན་རེའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང༌།

བོད་ནང་གྱི་གལ་ཆེའྱི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་ཁག རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ། སྱིད་སྐྱོང་མཆོག ་གྱིས་དབུས་པས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་གྱི་
གཞུང་འབྲེལ་ཕོགས་ཕེབས་གཙོས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་གསར་འགྱུར་དང་གསལ་བསགས་སོགས་དུས་

ཐོག་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་འདོན་སེལ་ཞུས། གཞན་ཡང༌ད་རྒྱའྱི་སྟེང༌། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་དང༌། ཤེས་བ། དེ་མྱིན་དེབ་
རྱིགས་ཐོན་རྱིམ་བཞྱིན་འགོད་སེལ་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང༌། དམྱིགས་བསལ་ད་རྒྱ་འདྱིའྱི་སྟེང་བོད་ནང་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རང་ལུས་
མེར ་སེག ་གྱིས ་ཞྱི་རྒོལ ་གནང་མཁན་ཡོངས་ཀྱི་འད་པར་དང་ལོ་རྒྱུས། ཞལ་ཆེམ ས་བཅས་གཟྱིག ས་བདེའྱི་ཆེད་ཟུར་
བཀོད་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེའྱི་ཀོག་པ་པོ་རྣམས་དང༌། ཚོགས་སྡེ་སུ་རུང་གྱིས་ཡུལ་གྲུ་གང་ནས་ཀང་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ཕབ་
ལེན་ཡང་བེད་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད།
༢།

བོད་ཡྱིག་ད་རྒྱའྱི་ནང་སྱི་ཡོངས་ཉྱིན་རེར་ཉུང་མཐར་གསར་འགྱུར་མྱི་འད་བ་ཁག་བཞྱི་ཙམ་འདོན་སེལ་ཞུ་མུས་དང༌། ཟླ་བ་
གཅྱིག་ནང་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་འད་བ་གངས་ ༡༨༠ འདོན་སེལ་ཞུ་བཞྱིན་པས་ལོ་གཅྱིག་ལ་རོབ་རྩྱིས་གསར་

འགྱུར་གངས་ ༢༡༦༠ འདོན་སེལ་དང་། ཟླ་རེར་ཤེས་བ་གསར་དེབ་འདོན་ཐེངས་རེར་དེབ་གངས་ ༢༥༥༠ དང༌། བོད་
མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་རེར་གངས་ ༢༢༠༠ བཅས་དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་འགེམས་སེལ་ཞུས།

༣། རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང༌བོད་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་གསར་འགོད་པ་ས་གནས་ཁག ༧ ལ་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་ལས་རྱིམ་ཁག་གྱི་གསར་འགྱུར་འདོན་སེལ་ཞུས།

༤། རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང༌། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ནང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་
དྱིན་བསྐྱངས་སྐབས་མང་ཚོགས་ལ་བསྩལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཁག ༡༨ དང༌། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་
གཅྱིག་བཅས་ས་ཕབ་ཞུས།
ཁ།
༡།

ཨྱིན་ཡྱིག་ད་རྒྱ་དང༌། གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་ཚན་པ།

རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང༌སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གྲུ་འད་མྱིན་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱི་
མཛད་འཆར་ཁག་དང་། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལས་

རྱིམ ། རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང་དང་གོས ་ཚོག ས། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ ་ཐང་ལྷན་ཚོག ས་དང་བོད་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོག ས་པ། བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཁག དེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་གྱི་ལས་དོན་ཁག་བཅས་གསར་འགྱུར་ཁྱོན་བསྡོམས་གངས་ ༡༢༩༤ འདོན་སེལ་ཞུས།
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༢།

ཟླ་བ་གཉྱིས་རེའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་བོད་གནས་གསར་འཕྱིན་འདོན་སེལ་ཞུས།

༣། རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང༌ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་ཐེངས་བདུན་དང་དེབ་གངས་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༢༢༥༠༠ བཏོན།
༤། གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་ཚན་པས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཁག ༡༣ དང༌། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཁག ༧
དེ་བཞྱིན་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོའ་ི གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་ཁག ༧ དང༌། ཕྱི་ནང་གསར་འགོད་པ་གངས་ ༡༥ མཇལ་

ག
༡།

འཕད་དང་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
བོད་ཀྱི་ས་བརྙན་ཚན་པ།

རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང༌བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སྒར། སོབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡེ། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་ས་གནས་

ཁག ༢༧༠ ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ློང་དོར་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་དང༌། ཆྱིབས་བསྒྱུར།
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་དང་དུས་དན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་གལ་ཆེའྱི་གསུང་བཤད།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ། ཆབ་སྱིད་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་སོགས་དཔར་ལེན་
སྱིག་སོར་ཚད་ལྡན་བཟོ་བསྐྲུན་བགྱིས་ཏེ་བརྙན་འཕྱིན་འོད་སྡེར་ཁྱོན་བསྡོམས་གངས་ ༡༢༤༦༠ འགེམས་སེལ་ཞུས།

༢།

གོང་གསལ་བཞྱིན་བརྙན་འཕྱིན་དཔར་ལེན་ཟྱིན་པ་གངས་ ༥༥ ཡོད།

༣། བརྙན་འཕྱིན་ཕོགས་བསྱིགས་ཞུས་པ་གངས་ ༥༦

༤། བོད་ཀྱི་ས་བརྙན་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གངས་ ༥༨ པར་ལེན་དང་ཕོགས་བསྱིགས་ཞུས།
ང་། བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཚན་པ།
༡།

༢།

བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ད་རྒྱའྱི་ནང་བོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་གློག་བརྙན་ཁག་ ༤༣༠ གསར་འཇུག་ཞུས།

གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་དང༌། ལས་རྱིམ་ཁག ༨ བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ད་རྒྱ་དང༌། བག་སུ་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ཐད་ཀར་

རྒྱང་བསྱིངས་ཞུས། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ལས་རྱིམ ་ངོ་སོད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་གསར་བཟོ་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་བརྙན་འཕྱིན་སྤུས་ལེགས་ High Definition ཐོག་རྒྱང་བསྱིངས་
ཞུས། གཞན་ཡང༌ད་རྒྱའྱི་རྣམ་པ་གསར་བཟོ། བརྙན་པར་རྙྱིང ་པ་གངས་ ༤༠༠ ཀམ་པུ་ཀྲར་ནང་ཉར་ཚགས་
Digitized བས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ད་རྒྱའྱི་གསར་འགྱུར་ལས་རྱིམ་ནང་ཉྱིན་རེའྱི་བོད་དོན་གནས་

ཚུལ་དང༌། རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནམ་ཡྱིན་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད། རེས་གཟའ་པ་སངས་ནམ་ཡྱིན་ལ་བོད་ཀྱི་ས་བརྙན་གླེང་
སྟེགས་ལས་རྱིམ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྱིགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ནང་ཆོས་ལ་དོན་གཉེར་གནང་མཁན་ཚོར་ནང་ཆོས་

ངོ་སོད་དང༌། ས་བརྙན་གླེང་སྟེགས་ལས་རྱིམ་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང༌། བེད་སྒོ་
ཁག་དྱིལ་བསགས་དང་ཆབ་སྱིད་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ང་། འགེམས་སྟོན་ཚན་པ།
༡།

རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཝྱི་ཌན་ Sweden རྒྱལ་ས་སྱི་ཊོག་ཧོམ་ Stockholm དང༌། ཨ་རྱིའྱི་ས་ཁུལ་
པོ་ཊྱི་ལེ ན ། ཁོ་ལོ ་ར་གོ། ཁེ་ལྱི ་ཕོ་ནྱི་ཡ། Portland, Colorado, California བཅས་དང༌། རྒྱ་གར་ས་ཁུལ་
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དྱིལྱི།Delhi དྷེ་ར་དྷུན། Dehradun ཀུ་ལུ། Kullu བྱིར། Bir གོ་ཧ་ཊྱི། Guwahati པ་ཊྱི་ཡ་ལ། Patiala མོ་ཧ་
ལྱི། Mohali ཨམ་བ་ལ། Ambala རྱི་ཝལ་སར། Rewalsar ཀེ་ར་ལ་ Kerala བཅས་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བོད་ཀྱི་
༢།

འགེམས་སྟོན་དང༌། བོད་འབྲེལ་གློག་བརྙན་སོགས་བསྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་འགེམས་སྟོན་ཞུས།

ཟླ་དྲུག་འགེམ ས་སྟོན ་གསར་འཕྱིན ་གངས་ ༣༠༠༠ བོད་ཀྱི་འགེམ ས་སྟོན ་ཚན་པའྱི་ངོ་སོད ་དེབ ་ཆུང་གངས་ ༥༠༠༠
འཕགས་བོད་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་དཔར་རྱིས་གངས་ ༣༣ བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱི་དཔར་རྱིས་ ༢༧ བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་གངས་ ༡༠༠༠ བཅས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས།

༣། བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་ཕག་བཏབ་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༥ འཁོར་བའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། དཔལྡན་སྱིད་

སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཕ་ཡུལ་ཕོགས་སུ་རྒྱང་བལྟ་བེད་པ་ཞེས་པའྱི་ཕག་དེབ་བསྐྱར་བསྐྲུན་བས་པ་དབུ་འབེད་དང༌། དེ་བཞྱིན་
གློག་ཀད་བརྒྱུད་འགེམས་སྟོན་གྱི་བརོད་གཞྱི་དང་ནང་དོན་ཁག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གློག་ཀད་གསར་པ་གསུམ་གསར་
འཛུགས་ཞུས་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དང་གནས་ཚུལ་ངོ་སོད་སད་འགེམས་སྟོན་ཁང་ནང་དུས་ཐུང་

འགེམས་སྟོན་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཀང་གསར་གཏོད་ཞུས་ཏེ། ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་ཟླ་བཞྱིའྱི་རྱིང་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་རླབས་ཆེན་དགོངས་བཞེད་གསུམ་གྱི་སྐོར་དུས་ཐུང་འགེམས་སྟོན་དང༌། དེ་བཞྱིན་འོས་བསྡུ་ཆེན་པོའ་ི ལས་
རྱིམ་འགོ་མུས་དང་བསྟུན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕེལ་རྱིམ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་དཔར་རྱིས་འགེམས་སྟོན་ཞུས།

༤། རྩྱིས་ལོའ་ི ནང༌། ཕྱི་ནང་ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་ཕེབས་བཞྱིན་པའྱི་ཡུལ་སྐོར་བ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ངོ་སོད་སད་བོད་

ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་བོད་འབྲེལ་བརོད་གཞྱི་ Middle Way Policy:
A Tibetan Approach to Conflict Resolution, The Enforced Disappearance of 11th

Panchen Lama Gedun Chokyi Nyima, China’s White Paper on Tibet, Success Stories
of some of the Private Schools inside Tibet, Tibet: The Water Tower of Asia, The
Rise of Digital Activism & the Impact of Social Media on Tibet, Tourism: Last Nail in

༥།

Tibet’s Coffin བཅས་ཀྱི་སྐོར་གཏམ་བཤད་གོ་སྱིག་ཞུས།

རྩྱིས་ལོའ་ི ནང༌། བོད་ཡྱིག་གསར་འགྱུར་སེལ་ཕོགས་སྐོར་དང༌། གཞན་ཡང་། Program Design, Monitoring
& Evaluation, Museum Next Conference, Digital Photography བཅས་ཀྱི་ཟབ་སོང་སོ་སོའ་ིནང་

མཉམ་ཞུགས་བས་པ་དང༌། འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་ནས་ Desktop Publication ཐོག་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས།

༦། གློག་བརྙན་ཕྱིང་ཤོག slides དང༌། དཔར་གྱི་ཕྱིང་ཤོག print copy negatives ཁྱོན་བསྡོམས་གངས་ ༢༦༩༠༠
ཉར་ཚགས་མཉེན་ཆས་ནང་གསོག་འཇོག་ཞུས།

༧། རྒྱ་གར་ནང་བཅའ་བཞུགས་བོད་མྱི་རྒན་རབས་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་འད་དཔར་རྙྱིང་པ་དང་
༨།

གསར་པ་བསྡོམས་གངས་ ༡༦༥༠ མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས།

ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང༌། ཚོགས་པ་ཁག དེ་བཞྱིན་མྱི་སྒེར་པ་ཁག་ལ་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་ནས་པར་རྱིས་བསྡོམས་གངས་
༡༨༠༠ གཡར་པོ་ཞུས།
40

ཅ།
༡།

རྩོམ་སྒྱུར་དང་དཔར་བསྐྲུན་ཚན་པ།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོར་ལན་འདེབས། Reuters གསར་ཤོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་
༡༢ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་བཏོན་པའྱི་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་དང༌། སར་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་
༡༡ ཉྱིན་བཏོན་པའྱི་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྙན་ཐོ། ཕྱི་དྱིལ་འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་དཔེ་དེབ་ “བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་” ཞེས་པའྱི་སྔོན་བརོད། རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཉྱིན་མོར་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐོར་ཕག་
དེབ་འགེམས་སེལ་སད་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བཅས་ཨྱིན་ཡྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།

༢།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་འབྲེལ་མཐུད་བེད་ཕོག ས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་བཀོད་སྱིག་བེད་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གོ་སྱིག་འོག་བོད་
མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རྱིག་པ་བའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་གཞྱིའྱི་དགོངས་འཆར་ཕོག ས་བསྡོམས་དང༌། གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་
བཅས་བོད་ཡྱིག་ནས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།

༣། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང༌། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན། དབུ་མའྱི་ལམ་སོགས་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༡༢ ཞུ་དག་བས།
༤། རྩྱིས་ལོའ་ི ནང༌བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེབ་ཆུང་གངས་ ༢༠༠༠ དང༌། བོད་མྱིའྱི་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་

ནས་བཀའ་མོལ ་གནང་སྟངས་ཞེས ་པའྱི་དཔེ་དེབ ་གངས་ ༥༠༠ His Holiness the 14th Dalai Lama and
Tibetan Democracy: A Tribute ཞེས ་པའྱི་དཔེ་དེབ ་གངས་ ༢༠༠ དེ་བཞྱིན ། A Compilation of the
Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People ཞེས ་པ འྱི ་དཔེ་དེ བ ་ག ངས ་

༡༠༠༠ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་སོད་དེབ་ཆུང་གངས་ ༡༠༠༠ བཅས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས།

ཆ། ལས་འཆར་ཚན་པ།
༡།

༢།

རྩྱིས་ལོའ་ི ནང༌སོབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་དྲུག་དང༌། མཐོ་སོབ་ཁག་བདུན་བཅས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༢༢༨ ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ཟབ་འཁྱིད་པར་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས།

དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བྱུང་རྱིམ་གྲུབ་འབྲས་བཅས་ཀྱི་ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཨྱིན་བོད་གཉྱིས་ཐོག་དེབ་
གངས་ ༡༥༠༠ དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བྱུང་རྱིམ། གལ་ཆེའྱི་ལོ་ཚིགས་ཁག རྒྱུན་ལྡན་གྱི་དྱི་བ་ཁག་ཞེས་
པའྱི་བོད་ཡྱིག་ནང་དེབ་གངས་ ༢༠༠༠ དང༌། ཨྱིན་ཡྱིག ་ནང་དེབ་གངས་ ༡༥༠༠ དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར་གོ་
རྟོགས་སེལ་ཆེད་དབུ་མའྱི་ལམ་དན་རྟེན་དཔེ་ཁུག་གངས་ ༡༡༡༦ བཅས་པར་འགེམས་དང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱིས་འགེམས་
སེལ་ཞུ་མུས།

༣། ཨྱི་ཡུ་ལས་འཆར་འོག ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་འབྲེལ ་ལམ་བེད་ཕོག ས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་དང༌ཞུ་གཏུགས་ཞུ་ཕོག ས་སྐོར ་ཟབ་

སོང༌དང་། རྒྱ་རྱིགས་འབྲེལ་མཐུད་པའྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ། ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་དུ་ལས་དོན་འཆར་སྱིག་དང་ལས་
བྱུས་འགོད་ཕོགས་སྐོར་གྱི་ཟབ་སོང་བཅས་གོ་སྱིག་ཞུས།

41

༤། ཁྱད་ལས་མྱི་སྣ་གླ་གཡར་གྱིས་སོབ་སྟོན་དང་། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་བྲྱིས་པའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་གངས་ ༢༤ ཨྱིན་བསྒྱུར། དེ་བཞྱིན་
ཨྱིན་སྐད་གསར་འགྱུར་ནང་ཐོན་པ་དག་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར། གཞན་ཡང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་བེད་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ི ལས་

ཇ།

དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས།

གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་འགེམས་སེལ་ཚན་པ།
རྩྱིས་ལོའ་ི ནང༌བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཁྱོན་བསྡོམས་གངས་ ༡༠༨༠༠༠ དང༌། ཤེས་བ་གངས་ ༣༠༦༠༠ ཨྱིན་
ཡྱིག་གསར་འཕྱིན་གངས་ ༢༡༣༠༠ རྒྱ་ཡྱིག་གསར་འཕྱིན་གངས་ ༣༠༠༠ འོད་སྡེར་གངས་ ༥༧༠༠ བཅས་འགེམས་

སེལ་ཞུས། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཁག ༩༩༨༧ དང༌། དྱིལར
ྱི ་རྟེན་གཞྱི་བེས་པའྱི་འཕགས་
བོད་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་ནས་ཧྱིན་སྐད་ཐོག་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་གངས་ ༥༠༠ བཅས་འགེམས་སེལ་ཞུས།
གསུམ་པ། ཁྱབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན།
ཀ

སྣར་ཐང་དཔར་ཁང༌།

༡།

རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་དྱིལ་ནས་བཏོན་པའྱི་དཔེ་དེབ་དང༌། གསར་ཤོག་སོགས་ཁྱོན་བསྡོམས་གངས་ ༡༦༥༩༥༦ དང༌།
ཆེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་ཁང་གྱི་ཡྱིག ་ཆ་ཁག་གངས་ ༡༠ ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག ་ཆ་ཁག་བསྡོམ ས་གངས་

༣༣༡༦ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༡༠ འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་བསྡོམས་གངས་ ༤༧༤༩༡༠ རྩྱིས་

ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་ལས་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༤༥ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དང་ཡྱིག་ཆ་བསྡོམས་གངས་ ༢༤༠༢
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༥༤ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༡༤༣༧ ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༦༢༣༥ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་བསྡོམས་གངས་ ༢༢༠༨ འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༡༣༤ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༡༠༠༠ བཅས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས།
ཁ།
༡།

༢།

ཀམ་པུ་ཊར་སྡེ་ཚན།

དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་དང་གློག་འཕྱིན་ནང་བུ་སྱིན་གངས་ ༨ ཐོན་པར་རེ་རེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས ་
གཙང་བཟོ་ཞུས་པ་མ་ཟད། འབུ་སྱིན་ངོས་བཟུང་སྟངས་ཐད་ལས་བེད་རྣམས་ལ་གོ་རྟོགས་ཐེངས་བཞྱི་སེལ།

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རྩའྱི་ཆེད་ད་ཚིགས་ WWW.hhdlct.org གསར་
བཟོ་ཞུས། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང༌།
སྦར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ད་ཚིགས་ཁག་ལེགས་བཅོས་ཞུས།

༣། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འོས ་བསྡུའྱི་གངས་ཐོ་ཉར་ཡུལ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཆེད་གངས་
མཛོད་ Database བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས། གཞན་ཡང༌བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཆེད་གལ་ཆེའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འཚོལ་བདེའྱི་སད་
classified གངས་མཛོད་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་ཆོས་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བའྱི་དེབ་འགོད་གངས་མཛོད་ལེགས་

བཅོས་ཞུ་མུས། ཀམ་པུ་ཊར་སྡེ་ཚན་རང་ཉྱིད་ལ་འབུ་སྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གངས་མཛོད་གསར་བཟོ་ཞུས། ཤེས་རྱིག་ལས་
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ཁུངས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་དང་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ། དྱིལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལག་དེབ་སེར་པོའ་ི གངས་མཛོད་བཅས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་
Ms-access ns PHP/Mysql ལ་གནས་སོ་ཞུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཆེད་མྱི་འབོར་བསྡོམས་ཐོའ་ི གངས་མཛོད་

བཅས་གསར་བཟོ་ཞུ་མུས།

༤། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ད་ཕན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་བསྡོམས་གངས་ ༤༡༣ བཟོ་བཅོས་ཞུས།
༥།

དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་སྐམ་གློག་འཕྲུལ་འཁོར་གངས་བདུན་གསར་འཛུགས་དང༌། པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་གངས་
༤༠ གསར་ཉོ་ཞུས།

༦། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ནང་ཡྱིག་ཆ་ཉར་ཕོགས་དང༌། ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་ཡྱིག་ཆ་བརེ་
ལེན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ཁྱད་ལས་མྱི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ Data Analysis ཞུས།

༧། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ཉེན་སྲུང་ཆེད་ལས་བེད་མྱི་རེ་ངོ་རེའྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གཉེན་ཆས་ངོ་མ་གསར་
༨།

འཇུག་དང༌། ངོ་མ་འཇུག་བདེ་མེད་པའྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་རྱིན་མེད་གཉེན་ཆས་གསར་འཇུག་ཞུས།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་དང༌། ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ལས་བེད་བཅས་
ལ་ཁྱད་མཁས་མྱི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས ་ Network Forensic དང༌། Secure Web Application Coding
བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས།

ག

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས།

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཟུར་འདོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིག་འཚོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་སོང་དོན་གཅོད་
ཁག་ནས་རྒྱུན་དུ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལོ་འཁོར་འདྱི་ནང་སེལ་བའྱི་གལ་ཆེའྱི་ལས་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་གཤམ་

༡།

གསལ།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཉྱི་འོང་དང་། ཨོ་སྱི་ཀྲེ་ལྱི་ཡ། ཨ་རྱི་ལྷོ་བང་གཉྱིས། སུད་སྱི་
དང་འཇར་མ་ནྱི་གཙོས་ཡུ་རོབ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྟན་པ་དང་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀྲྱིན་བསྐྱང་སྐབས་འབྲེལ་

ཡོད་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། དེ་བཞྱིན་ཕེབས་ཡུལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གྱི་ག་སྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིདབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོར་ངོ་བཅར་
གྱིས་སྐུའྱི་ཉེན་སྲུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཛད་འཆར་གནང་ཡུལ་དང་བཞུགས་ཁང་། ཕེབས་འཁོར་སོགས་
བསྐྱར་ཞྱིབ་ཡང་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ། ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་མང་ཚོགས་ལ་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་དེབ་ཆུང་
འགེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱི་མཛད་འཆར་ཁག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གོ་སྱིག་འཐུས་ཚང་ཞུས།
༢།

ལོ་འཁོར ་འདྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སྡོད་ས་གནས་ཕལ་མོ་ཆེར་༧སྐུའྱི་ག་སྟོན་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་ཁོངས་བང་ཨ་རྱིའྱི་གོང་

འཁྱེར་ནྱིའུ་ཡོག་ཏུ་མགོན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ཟབ་རྒྱས་ཤྱིག་ག་སྱིག་ཞུས། མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་

མགོན་དུ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་མཆོག་གྱི་སོབ་སྟོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ཝེ་ལྱི་རྱི་འཇེ་རེཏ་ Valerie Jarrett མཆོག་དང་། མང་གཙོ་
ཚོགས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ལྕམ་སྐུ་ནེན་སྱི་པེ་ལོ་སྱི། Nancy Pelosi ནྱིའུ་ཡོག་གོང་འཁྱེར་གྱི་མེ་ཡོར་བ་ལ་སྱི་ཨོ་ Bill de
43

Blasio གདན་འདེན་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་མྱི་མང་ཨ་རྱི་ས་ཁུལ་འད་མྱིན་ནས་ ༡༤༠༠༠ ཙམ་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད།

ཨོ་སྱི་ཀྲེ་ལྱི་ཡ་དང་། ཉྱི་འོང་། སུད་སྱི། ལྷོ་ཨཕ་རྱི་ཀ དྱིལྱི་སོག ས་ས་གནས་སོ་སོར ་ཡང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་གོ་སྱིག ་དང་
མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་ཁག་ཞུས།

༣། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་རང་རེའྱི་སྱིག ་
འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ས་གནས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ཙམ་མྱིན་པར་དུས་རྟག་ཏུ་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱི་སྱིད་དང་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་ལམ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། གསར་འགོད་པ་བཅས་དུས་
ནས་དུས་སུ་འབྲེལ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་རྱིགས་གཞན་ཁག་ཀང་མཇལ་འཕད་

༥།

ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་། ད་ལྟའྱི་བོད་ཕྱི་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ངོ་སོད་ཞུ་མུས།

ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་ཁག་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཚོར་འབྲེལ་བ་བེད་དེ་འབྲེལ་བ་གསར་བཟོ་དང་། ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བོད་རྒྱ་མཛའ་
འབྲེལ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་རྱིག་གཞུང་།

ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ། དེ་བཞྱིན་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་འདྱི་བརྒྱུད་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཇྱི་དགེ་

སྐོར་བགོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས། ལྷག་པར་འདྱི་ལོ་ཐའེ་ཝན་རྒྱལ་ས་ཐེ་པེ་གོང་འཁྱེར་ནང་བོད་དོན་དང་། དེ་བཞྱིན་ཐའེ་
ཝན་། ཧོང་ཀོང་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གྱི་ལྟ་བའྱི་སྐོར་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས།

༦། རྩྱིས་ལོ་འདྱི་ནང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་ནས་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ནས་
ལག་དེབ་སྔོན་པོར་ཞལ་འདེབས་ཐའེ་ཝན་ལྟ་བུ་མཚོན་ན་ཐེ་སྒོར་བསྡོམས་ ༡༤༢༨༨༦༥ དང་། དེ་བཞྱིན་སྔོན་རྩྱིས་ལ་
ཕན་པ་དཔྱ་དངུལ་ལྟ་བུ་མཚོན་ན་ཨ་རྱི་ཁུལ་ནས་ཨ་སྒོར་ ༡༧༥༦༤༩༤།༥༤ བསྡུ་འབུལ་ཞུས་ཐུབ་ཡོད།

༧། དོན་གཅོད་སོ་སོའ་ི ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཀྱི་ལས་འཆར་སེལ་
མུས་ཐོག ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་དུས་བསྟུན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཐབས་འཚོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཡང་སེལ་མུས་ཡྱིན།
༨།

གཞུང་འབྲེལ་གལ་ཆེའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ི སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་དྱིལ་བསགས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
བཅས།

ང་། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་།
༡།

ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་བརོད་ཚིག ་དང་། ཐ་སྙད། རྩོམ་ཡྱིག་བྲྱིས ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་
གཏོང་སད་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་ནང་མཁས་དབང་ཁག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཟབ་སོང་མྱི་འད་བ་ཁག་བདུན་གོ་སྱིག་ཞུས།

༢། ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོའ་ི ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་མཇུག་འབྲས་སྙན་ཐོ་མང་ཚོགས་

ནས་ཤེས་རྟོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་དུ་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་དང་། ལེགས་སེལ་ཉེས་
འགོག་གྱི་དགོངས་འཆར་ློང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བར་བརྟེན། རྩྱིས་ལོའ་ི འདྱིའྱི་ནང་བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་གནད་དོན་ཐོག་བགོ་གླེང་
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ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་ཁག་དང་། རང་རེའྱི་གཞུང་འབྲེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་
གྱིས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་བགོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡང་མཉམ་ཞུགས་བས།

༣། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དམྱིགས་ཏེ། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་ནང་
མཁས་དབང་ཁག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བོད་དང་། རྒྱ་དཀར་ནག་གཙོས་པས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནད་དོན་ཇྱི་སྙེད་ཐོག་མཁས་པའྱི་
གསུང་བཤད་ཐེངས་བཅུ་གོ་སྱིག་ཞུས།

༤། ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ི ཉམས་ཞྱིབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དཔྱད་རྩོམ་ཁག་མྱི་འད་བ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་དང་ད་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་ནང་འདོན་སེལ་དང་། དེ་བཞྱིན་གླེང་སྟེགས་འད་མྱིན་ཐོག་གཏམ་བཤད་ཐེངས་ ༢༠ ཙམ་
གནང་ཡོད།

༥། བོད་སྐད་རླུང་འཕྱིན་ཁག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ལ་བོད་གནས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་བཅར་འདྱི་ཐེངས་ ༡༡
ཙམ་གནང་ཡོད།

༦། ཨ་རྱིར་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ National Endowment for Democracy རོགས་དངུལ་འོག ༼དེང་རབས་བོད་
ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནད་དོན་ལ་དཔྱད་པ།༽ ཞེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་འགོ་མུས་
ཡྱིན།

༧། བོད་ཨྱིན་གཉྱིས་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་དུས་དེབ་རེ་འདོན་སེལ་ཞུས་མུས་དང་། གཞནཡང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཇྱི་ཕེབས་དེབ་གཟུགས་སུ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༨། རང་རྱིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཁོད་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་། སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པ་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་སྟབས་དེ་དག་གསོ་
སྐྱོང་གནང་གལ་ཆེ་བར་བརྟེན་རྩྱིས་ལོ་འདྱི་ནང་མེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་མྱི་བརྒྱུད་རྱིག་པའྱི་ཐོག་འབུམ་

རམས་པ་སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པ་གཅྱིག་དང་། ཅེན་ནའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས ་ཀྱི་འབྲེལ ་ལམ་ཐོག ་
འབུམ་རམས་པ་སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པ་གཅྱིག་བཅས་གདན་ཞུས་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ངོ་བོར་བསྐོ་ཉར་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་
དོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

༩། རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་ལྟེ་གནས་ཁང་། མཁས་པའྱི་བང་མཛོད་ Think Tank བཅས་ཀྱི་ལྷན་དུ་མཁས་པའྱི་

འབྲེལ་ལམ་གསར་བཟོ་གནང་གལ་ལ་སོང་། དྱིལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ Vivekananda Institute དང། དེ་བཞྱིན་
ཅེན ་ན འྱི ་ ན ང ་ཡོ ད ་པ འྱི ་ Chennai Centre for Chinese Studies, IIT Madras, Department of

Politics & International Relations, University of Madras བཅས་སུ་ཉམས་ཞྱིབ ་འགན་འཛིན་དང་།

ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསུམ་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་འབྲེལ་ལམ་གསར་བཟོ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་ློོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ལ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་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་ ༣༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།
ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ གྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་རེད། སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ློོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ློོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༄༅། །བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ ི་ལོ་འཁོར་ལས་

བསྡོམས་ཤག
ོ ་གངས་ ༣༤༡ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་
ཁག་གཤམ་གསལ།

ཀ

༡།

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣ ཕྱི་འབྲེལ་སྡེ་ཚན། ནང་གསེས་༢༽ པའྱི་ཀ༽ ནང་གསལ་ལྟར། ཤོག་ངོས་ ༣། རྒྱ་

རྱིགས་མཁས་པ་ཁག་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་སེལ་བའྱི་ཆེད་རྩོམ་གངས ༦༣ སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞེས་པའྱི་ཐད། མཁས་པ་
དེ་རྣམས་གང་དུ་བཞུགས་ཡོད་མེད་དང་ཆེད་རྩོམ་དེ་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འགེམས་སེལ་ཅྱི་བས་ཀྱི་གནས་

༢།

ཚུལ་གསལ་ཁ་ཡོང་བ་ཞུ།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣ དོན་ཚན་དེའྱི་ནང་གསེས ་ཁ༽ ནང་གསལ་ལྟར། བོད་གནས་གསར་འཕྱིན་ད་བར་
སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆེ། བཀའ་སོབ། གསུང་འཕྱིན། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ། བོད་རྒྱའྱི་མཁས་པ་དག་
གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་སེལ་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་རྩེ་ཕུད་རྣམས་བསྡུས་ནས་ཕྱི་སྡོད་རྒྱ་རྱིགས་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པ། དཔེ་མཛོད་
ཁང་སོགས་ལ་བརྒྱུད་གཏོང་དང་འགེམས་སེལ་ཞུ་མུས་ཞེས་གསལ་ཐད།

གཅྱིག འདྱི་ལོར་བོད་རྒྱའྱི་མཁས་པའྱི་རྩོམ ་ཡྱིག་རྩེ་ཕུད་གངས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། རྩེ་ཕུད་དུ་ངོས ་འཛིན ་
གནང་ཕོགས་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།

གཉྱིས ། རྒྱ་རྱིགས་མཁས་པ་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཁག་ལ་བཏང་བའྱི་རེས་འབྲེལ་གྱི་ལན་ནམ་དགོངས་ཚུལ་ཅྱི་ཞྱིག་
གནང་སོང་།
༣།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣ དོན་ཚན་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་གསེས་ག༽ ཡྱིག་བསྒྱུར། ནང་གསལ་ལྟར་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་
གསུང་འཕྱིན་དང་ཡྱིག་ཆ། རྒྱ་ནག་གྱི་འཁྱོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན་སོགས་རྒྱ་བསྒྱུར་ཞུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ད་གནས་སུ་འགོད་
རྒྱུ་དང་། ཞེས་གསལ་ཐད། འདྱི་ལོར་གསུང་འཕྱིན་དང་ཡྱིག་ཆ། རྒྱ་ནག་གྱི་འཁྱོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན་བཅས་ཅྱི་ཙམ་
རྒྱ་བསྒྱུར་བས་པ་ཡྱིན་ནམ།
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༤།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣ དོན་ཚན་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་གསེས་ང་༽ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་དོན་ངོ་
སོད། ནང་གསལ་ལྟར། ཧོང་ཀོང་དུ་བཅའ་སྡོད་བས་པའྱི་ཨེ་ཤེའྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་རྒྱ་སྐད་གསར་འགོད་
ཁང་ལ་བོད་ནང་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་རྒྱུན་དུ་ངོ་སོད་ཞུ་མུས་ཞེས་གསལ་ཐད།

གཅྱིག གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་དོན་ངོ་སོད་ཞུ་ཡུལ་གཅྱིག་ལས་མ་གསལ་བས། གཞན་མེད་པའམ་
༥།

ཡང་ན་མྱིང་འདོན་གནང་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ནམ།

ལས་བསྡོམ ས་ཤོག ་གངས་ ༤ དོན ་ཚན་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་གསེས ་ཆ་༽ གཞུང་འབྲེལ ་ཚོག ས་འདུ་ཨང་ ༢ ཕྱི་ལོ
༢༠༡༥ ཟླ ༡༡ ཚེས ༢༡ ནས ༢༣ བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱ་རྱིགས་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་རྒྱ་རྱིགས་
འབྲེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས། ཞེས་གསལ་ཐད།

གཅྱིག ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ཐོག་རྒྱ་རྱིགས་འབྲེལ་མཐུད་སྐོར་ལས་འཆར་གསར་པ་གང་དང་གང་སྱིག་ཡོད།

གཉྱིས། རྒྱ་རྱིགས་ཚོས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་བོད་མྱིས་ངེས་པར་སྒྲུབ་དགོས་པའྱི་ལས་འགན་གང་དག་ངོས་
འཛིན་གནང་གྱི་འདུག་གམ།
༦།

གསུམ། ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསྐོང་བས་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཆེ་ཤོས་ག་རེ་ཐོན་ཡོད།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་གསེས་ཉ༽ དེབ་རྱིགས་དཔར་བསྐྲུན། ཨང་ ༢ བོད་མྱིའྱི་ངོ་སོད་ལག་དེབ་གངས
༥༠༠ དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། ཞེས་གསལ་ཐད། བོད་མྱིའྱི་ངོ་སོད་ལག་དེབ་ཅེས་པ་དེར་ནང་དོན་གང་འཁོད་ཡོད་མེད་དང་
སུས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།

༧།

ནང་གསེས། ཉ་ཨང་ ༦༽ རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ནས་རྒྱུན་དུ་བོད་དོན་ཐད་ཀྱི་དྱི་བར་ལན་འདེབས་ཞེས་པ་ཕོགས་བསྱིགས་

ཀྱིས ་བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་ནང་འདོན་སེལ་ཞུས་ཞེས་གསལ་ཐད། དྱི་བ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ལན་འདེབས་གནང་
སྟངས་ཅྱི་ཡྱིན། དྱི་བ་དྱིས་ལན་རེས་རང་རེའྱི་རྩ་དོན་ལ་ཕན་ནུས་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་དམ།

༨།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་གསེས་ ༣། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཚན་པའྱི་ངོ་བོ། ཞེས་པའྱི་ནང་ ‘’བོད་ཀྱི་བཙོན་ཁང་ཁག་ཏུ་ད་བར་རྒྱ་མྱིའྱི་མནར་གཅོད་འོག་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་

དང་། ད་ལྟ་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གངས་ཐོ་གསོག་འཇོག་བེད་རྒྱུ།’’ ཞེས་
གསལ་ཡོད་པ་ལྟར། འདྱི་ལོར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ག་ཚོད་གློད་འགོལ་ཐུབ་ཡོད་མེད། ག་ཚོད་འདས་གོངས་སོང་མྱིན།
༩།

ག་ཚོད་བཙོན་འཇུག་བས་མྱིན། བཙོན་གོལ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཅྱི་ཡྱིན།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥ ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་བྲས་ཇྱི་ཐོན་ནང་གསེས་ ༡ རེའུ་མྱིག་གྱི་ནང་གསལ་ཐད།
གཅྱིག ༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་ཞུ་གཏུགས་སོགས་སྔ་ཕྱིར་ལས་འགུལ་འད་མྱིན་

ཐེངས་ ༤ སེལ་གསལ་བ་ལྟར། ལས་འགུལ་དེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྲུབ་འབྲས་འདྱི་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ག་རེ་ཡོད་
དམ།
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༡༠།

༡༡།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༦།༧ ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་རེའུ་མྱིག་གྱི་ཨང་ ༧ དང ༨ གཉྱིས་སུ། ‘’ ཕྱི་ལོ ༢༠༡༥ ནང་
རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་འཛིན་བཟུང་བས་པའྱི་མཚན་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས། ཞེས་དང་། བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་
སྐོར། ‘’ཞེས་གསལ་བའྱི་ཐད། མཚན་གཞུང་དང་གངས་འབོར་ཅྱི་ཡོད།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༨ ནང་གསེས་༣༽ ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ལ་ཡྱིག་ཆ་མཁོ་སོད་ཞུས་རྱིགས་ནང་། རེའུ་
མྱིག་གྱི་ཨང་ ༩ དང ༡༠ གཉྱིས་སུ། དཔལ་འབོར་དང་སྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་སྐོར། བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་

དང་མྱི་རྱིགས་དབེ་འབེད་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར ། ཞེས་གསལ་ཐད། བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབོར་དང་སྱི་དམངས་
ཐོབ་ཐང་གནས་བབ་སྐོར་ཡྱིན་པ་གསལ་བས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དེའྱི་སྐོར་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་མཁོ་སོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་

ནམ། ཡང་ན་དེ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཏེ་མཁོ་སོད་བས་སམ། ཡོད་ན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟངས་ཅྱི་ལྟར་
ཡྱིན་ནམ། དེ་བཞྱིན ་བོད་ནང་གྱི་མྱི་རྱིག ས་དབེ་འབེད་སྐོར ་གཞྱི་རྩ་དང་དཔྱད་ཡྱིག གནས་ཚུལ་གང་དག་ལ་གཞྱི་
༡༢།

བཅོལ་ཏེ་ཕོགས་བསྡོམས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༩ ནང་གསེས། ༤-ཀ༽ཨང་ ༢ པའྱི་ཐད།
གཅྱིག བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བོད་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའ་ྱི གནས་སྟངས་ལ་འབྲེལ་བའྱི་དྱི་བ་བྱུང་

རྱིགས་ལ་ལན་འདེབས་དང་། ཞེས་གསལ་ཐད། དྱི་བ་གཙོ་བོ་རྱིགས་མྱི་འད་བ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་། ལན་འདེབས་
༡༣།

བརྒྱུད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་དང་ཤུགས་རེན་ཐེབས་ཀྱི་འདུག་གམ།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠ ནང་གསེས་༥༽ སྣེ་ཤན་ཚན་པ། ནང་གསེས་༡༽ ལྟར། ལོ་འཁོར་འདྱིར་ཕྱི་མྱི་སྐུ་
མགོན་དང་སོབ་ཕྲུག་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༢༩༡ ཡོད་པ་ཞེས་གསལ་ཐད། ཁོང་རྣམ་པ་རང་གནས་སུ་ཕེབས་

༡༤།

རེས་བོད་དོན་ཐད་ཚུར་འབྲེལ་བ་གནང་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ།

ལས་བསྡོམ ས་ཤོག ་གངས་ ༣༨ ནང་གསེས ་ག༽ ཨང་ ༡༽ ཡྱིག ་ཕེང་ ༢ དཀྱིལ ་ནས་གསར་སྱིག ་ཞུས་པའྱི་
འགེམས་སྟོན་ཁང་ནང་དེ་སྔ་ཡོད་པའྱི་གཏན་འཇགས་འགེམ ས་སྟོན་ཕ་ཡུལ་ཕོག ས་སུ་རྒྱང་བལྟ་བེད་པ་ཞེས ་པའྱི་

བརོད་གཞྱིའ་ྱི ཐོག་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རེའུ་མྱིག་དང་། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་སོགས་འགེམས་སྟོན་གསར་པ་ཁ་སྣོན་
ཞུས་ཞེས་གསལ་ཐད། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རེའུ་མྱིག་ཅེས་གསར་སྣོན་ཞུས་པའྱི་ནང་དོན་ཞྱིབ་ཚགས་གང་འད་ཡྱིན། རང་
ལུས་མེར་སེག་སོགས་ཞེས་སོགས་སའྱི་ནང་གཞན་གང་དག་ཚུད་ཡོད་དམ།
༡༥།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༤༠ འགེམས་སྟོན་ཚན་པ། ནང་གསེས། ཆ༽ པའྱི ༢ ཞེས་ཐེངས་གཉྱིས་འཁོད་པའྱི་ཕྱི་
མ། ནང་གསལ་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་དུ་གནས་པའྱི་བོད་མྱི་རྒན་རབས་ཁག་ཅྱིག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་

འབྲེལ་བ་ཞུས་ནས་འད་པར་རྙྱིང་པ་དང་གསར་པ་གངས ༡༦༥༠ མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས། ཞེས་གསལ་ཐད། འད་པར་རྣམས་
ག་རེའྱི་སྐོར་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ།

ལས་བསྡོམ ས་ཤོག ་གངས་ ༤༥། ཁ། ནང་གསེས ་༢། ཁྱད་ལས་མྱི་སྣ་གླ་གཡར་ཞེས ་པའྱི་ནང་། Ms.Sana
hashmi ཟེར་བས། བཙན་བོལ ་དུ་འབོར་ནས་མྱི་ལོ ༥༧ ཕྱིན་པའྱི་རྱིང་འཕགས་བོད་དབར་འབྲེལ ་ལམ་ཇྱི་ཡོད་
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དང་། མ་འོངས་འབྲེལ་བ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་སྱིག་ཞུས། གསལ་བའྱི་ཐད། ཉམས་ཞྱིབ་
གྲུབ་ཟྱིན་ནམ། མེད་ན་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་འགོར་གཞྱིས་ཡོད།

ཁ།
༡།

ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐོར་ཞེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༡་༤ ཡྱིག་ཕེང་ ༤ པའྱི་དཀྱིལ་ནས། ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉྱིན་
མེ་ཌྱི་སོན་ཝེ་སྱི་ཁོན་སྱིན་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭའྱི་སེམས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་སྡེ་ཚན་གྱིས་གོ་སྱིག་ཞུས་དོན་ལྟར་མྱི་སྒེར་
དང་སྱི་ཚོགས། འཛམ་གླྱིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཞེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་མཁས་པའྱི་

གླེང་མོལ་ལ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ས་གནས་ཨོ་ཝ་ཅོར་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས། ཉྱིན་རྒྱབ་
ཕག་ཚོད་དང་པོ་ཙམ་ནས་གནམ་གྲུ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་འཕེད་དར་ཐོག་དབྱིན་ཡྱིག་ཏུ་ Dalai Lama Stop

lying ཞེས ་བཀོད་དེ་ནམ་མཁར་ཆུ་ཚོད ༣ ཙམ་རྱིང་སྐོར་བ་བེད་བྱུང་།’’ ཞེས་གསལ་ཐད། དེ་ཉྱིན་ལས་འགུལ་

སེལ ་བ་དེར ་འགོ་གོན་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཟྱིན ་ནམ། དེ་བཞྱིན་ངོ་ལོག་གྱི་ལས་འགུལ་དེ་སེལ ་
༢།

འཆར་ཡོད་པ་དང་པོ་ནས་རྩད་གཅོད་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད།

དོལ་རྒྱལ་སྐོར། དོན་ཚན་དང་པོའ་ི མཇུག་ཏུ། ཡྱིག་ཆུང་ནང་གོང་གསལ་ཡྱིག་ཆའྱི་ངོ་བཤུས་མཉམ་སར་ཞུས་ཡོད་
ཅེས་གསལ་ཀང་། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གར་ལས་བསྡོམས་མཉམ་ཕུལ་མེད་དོན་ཅྱི། དོན་གཅོད་ཀྱིས ་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནམ།
དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་གསལ་ཁ་གནང་སྟེ་ཡྱིག་ཆ་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

༣། ང་། ཆབ་སྱིད་ཅེས་པའྱི་ ༡༽ཐྱིག་ཕེང་ ༥ དཀྱིལ་དུ། ལོ་འཁོར་ནང་ས་གནས་ ༤༠ ཙམ་གྱི་ནང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་
སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་ཡོད་པ་དང་ཕོགས་གང་སར་ལས་འགུལ་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད།

༢།

གཅྱིག ས་གནས་ ༤༠ ཙམ་གང་དག་ཡྱིན།

བོད་དོན་ཐབས་ཇུས་དང་མདུན་བསྐྱོད། ༢.༡ པའྱི་ནང་གསལ། མ་འོངས་ཇུས་ཐབས་ཞེས ་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐད་
གནད་ཡོད་མྱི་སྣའྱི་མཉམ་ཚོག ས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་ཚོག ས་ཐུབ་པ་གསལ་བ་མ་ཟད། དེའྱི་ཡྱིག ་ཕེང་ ༡༠ པར་‘’
གནས་དོན་ནང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་ཤས
ོ ་ཤག
ྱི ་ནྱི་སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང་། གསར་འགོད་པ་རྣམས་

བོད་དང་རྡ་རམ་ས་ལར་གཟྱིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པའྱི་ཞུ་སྐལ་ནན་པོ་བས་ཡོད་པར། ད་ལན་ཕྱི་ཟླ ༡༡ ཚེས ༩
ནས ༡༡ བར་ཨ་རྱིའ་ྱི དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལྕམ་ནེན་སེ་པེ་ལོ་སེ་མཆོག་དང་སྐུ་ཚབ་ལྷན་རྒྱས་བོད་ནང་
གཟྱིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པར་་’’ཞེས་གསལ་ཐད།

གཅྱིག ལྕམ་ནེན་སེ་སྐུ་འཁོར་རྒྱ་ནག་དང་བོད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དེ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཞུས་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་
རེད་དམ།

གཉྱིས། མ་འོངས་ཇུས་ཐབས་ཟེར་བའྱི་ཚོག ས་འདུའྱི་གྲུབ་དོན་བོད་བསྐྱོད་གནང་རྒྱུ་གནད་དོན་གལ་ཆེར་བརྩྱིས ་

གནང་ཡོད་ན། ཇུས་ཐབས་དེ་ལ་བརྟེན་པའྱི་འགྱུར་བ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཡོང་རྒྱུར་ངེས་པར་ཐུགས་རེ་གནང་བ་
བཞྱིན་འགྲུབ་སོང་ངམ།
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༣།

ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས། ཞེས་པའྱི་ནང་། ༣.༡༽ དང་ ༣.༢ ༽ནང་གསལ། H.R.1112-Reciprocal Access to

Tibet Act of 2015 དང་ H.R.2679Tibetan Refugee Assistance Act of 2015 ཞེས ་པ་གཉྱིས ་

མ་འོངས་པར་དུས་ཡུན་ཅྱི་ཙམ་ནང་གཏན་འབེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་མཐོང་གྱི་ཡོད་དམ། དེར་མཐུན་འགྱུར་ག་རེ་གནང་
གྱི་ཡོད་དམ། ༣.༥༽ ཐྱིག་ཕེང ༦ མཐར། སྐབས་དེའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་

གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་མང་གཙོ་འཕེལ་རྱིམ་ཐོག་བཀའ་སོབ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། གསུང་བཤད་ཀྱི་
ཚིག་ཐོ་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་སོགས་གསལ་ཐད།
ཇ།

ཚིག་ཐོ་ཟུར་སར་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འདུག་ཀང་འདྱིར་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་ནམ།

བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཞེས་པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༽ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བོད་མྱིའ་ྱི འདུས་སྡོད་ས་གནས་ཁག་ ༡༡
ཏུ་ཕོག ས་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ཕོགས་བསྐྱོད་གནང་དགོས་དོན་ཅྱི་ཡྱིན། ས་གནས་ཁག་ ༡༡

༦།

ལས་གཞན་རྣམས་ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན།

དེ་ག་རང་གྱི་ནང་གསེས་ ༣༽ སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལེགས་འགྲུབ་ཆེད་བོད་ཚོགས་བཞྱི་དང་གཞྱིས་ཆགས་བཞྱི་
མགོ་སེལ་བས་ཡོད་སྐོར་གསལ་ཐད།

གཅྱིག སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་བས་ཏེ་ལས་དོན་ཐོག་མདུན་བསྐྱོད་ཅྱི་ཞྱིག་བས་ཡོད།
༧།

གཉྱིས། མ་འོངས་སྤུན་སྱིང་འབྲེལ་བ་དུས་ཡུན་ཅྱི་ཙམ་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཐུགས་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།

མུ་མཐུད་དོན་ཚན་ ༤༽ ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་ཚོད་ལྟའྱི་ཚུལ་ནེའུ་ཡོག་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྱིག་
གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་དུ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་དང་པ་སངས་འཆར་ཅན་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་འཚོགས་བཞྱིན་ཡོད་པ་

དང་། དེ་ཡང་དེ་ཁུལ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་སད་ཡྱིན་ཞྱིང་ལས་བསྡོམས་ཟུར་སར་ཡོད་
ཅེས་གསལ་ཐད། ལས་བསྡོམས་ཟུར་སར་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཡང་འདྱི་གར་ཕུལ་མེད་དོན་ཅྱི།

ག

༡།

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༦ ནང་གསེས་ཆ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥།༡༢།༠༣། ཉྱིན་ཨ་རྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་
མཐུད་ལས་ཁང་དང་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་གཉྱིས་ཀྱི་གོ་སྱིག་འོག་ློོ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཁེ་ཎ་ཊ་དང་། སུད་སྱི། རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པ། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གངས ༡༥ ཙམ་དམྱིགས་བསལ་ལྷན་
འཛོམས་གནང་སྟེ་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་ཐབས་ལམ་ཇྱི་ཡོད་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་གནང་སོང་།

སྐབས་དེར་ཡུ་རོབ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དང་གུས་དོན་གཅོད་ངོ་ལས་མཉམ་བཞུགས་གནང་སྟེ་ སོགས་གསལ་
ཐད། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་མཐའ་བསྡོམས་གནང་བའྱི་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་གང་རེད་
༢།

དམ།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༧ རྒྱ་རྱིགས་འབྲེལ་མཐུད་ལས་འཆར། ནང་གསེས ་ཀ༽ འདྱི་ལོའ་ི ནང་ཡུ་རོབ ་ཁུལ་
གནས་སྡོད་རྒྱ་རྱིགས་དང་བོད་རྒྱ་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱི་སྣ་ཁག་མཉམ་གློག་འཕྱིན་དང་ཁ་པར་བརྒྱུད་ཐད་ཀར་
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འབྲེལ་བ་ཞུས་ཏེ་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་རྱིག་གཞུང་། ཆོས་ལུགས་སྱི་དང་། ལྷག་པར་བོད་རྒྱ་མཛའ་འབྲེལ་

ཚོགས་པའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གོ་བསྡུར་བགོ་གླེང་ཐེངས ༤༤ ཙམ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད།
༣།

གོ་བསྡུར་བགོ་གླེང་ཁག་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ག་དུས་བྱུང་མྱིན་གསལ་ཁ་དགོས་རྒྱུ།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༩ ནང་གསེས་ཇ༽ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ནས ༩ བར་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལ་ཇྱི་ལྟར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དོན་
བཞྱིན ་རྒྱ་མྱི་རྱིག ས་རང་ངོས ་ནས་བོད་དོན ་སྐོར ་རྩོམ ་ཡྱིག ་གངས་དགུ་ཙམ་བྲྱིས ་སེལ ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སོགས་
གསལ་ཐད།

གཅྱིག རྩོམ་ཡྱིག་དེ་དག་བརྒྱུད་ལམ་ཆེ་ཁག་གང་དུ་དུས་ནམ་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ནམ།

གཉྱིས། རྩོམ་ཡྱིག་དེ་དག་འགེམས་སེལ་བས་པ་བརྒྱུད་རྒྱབ་སྐྱོར་རྩོམ་ཡྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་གསར་པ་རྒྱ་རྱིགས་
༤།

ཚོས་སེལ་སོང་ངམ།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༩ ནང་གསེས་ཉ༽ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡་་་༢༥ བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་
ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ནས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་དོན་ཚོགས་འདུར་འདྱི་གའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ངོ་བཅར་

ཞུས་ཏེ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་འབྲེལ་ལམ་ཤུགས་ཆེ་སེལ་དགོས་པ་དང་། ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་

སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་དང་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་ཐབས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་ཡོད་འདུག ཅེས་
གསལ་ཐད།

གཅྱིག ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་ཀུན་ལ་ངོས་འཛིན་གཅྱིག་གྱུར་ཡོད་པ་ལྟར།
འབྲེལ་མཐུད་པས་ཉམས་མོང་དངོས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་ཕུལ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་དོན་འཁྱོལ་བྱུང་སོང་ངམ། གཉྱིས།

ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཐད་སྐབས་དེར་ཕུལ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་གྱི་སྙྱིང་དོན་ཁག་
ཅྱི་ཡྱིན་ནམ།
༥།

ཤོག་གངས་ ༡༥ ས་བཅད་གཉྱིས་པ། ག༽ ལས་དོན་བེད་ཀང་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ། ཞེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ཀ༽
འདྱི་ལོའ ི་ནང་སུད་སྱི་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་རྒྱ་རྱིགས་གཏམ་བཤད་བེད་མཁན་
གདན་ཞུ་ཡོང་བའྱི་རེ་བསྐུལ་གནང་བ་བཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་སྣ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུས་ཀང་རྒྱུ་རེན་མང་དག་དབང་གྱིས་

དངོས་སུ་བཅར་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད། དེ་མྱིན་ལས་དོན་བེད་ཀང་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པའྱི་རྱིགས་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་ཡྱིན་
ང་།
༡།

ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཅེས་གསལ་ཐད། རྒྱུ་རེན་མང་དག་དབང་གྱིས་བཅར་མ་ཐུབ་ཅེས་གསལ་བའྱི་རྒྱུ་རེན་རྣམས་ཅྱི་ཡྱིན།
ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༧ ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་ཐོན། ནང་གསེས་ ༩༽ ཐྱིག ་ཕེང་གསུམ་པར།
སྐབས་འཕལ་སོ་སོར་ཉྱི་འོང་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་དང་། ཉྱི་འོང་གྱི་ཚགས་ཤོག་དང་དུས་དེབ་སོགས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་མྱི་ཉུང་བ་ཐོན་པས་ཉྱི་འོང་ནང་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གནས་གོ་རྟོགས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
ཅེས་གསལ་ཐད།
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གཅྱིག འདྱི་ལོར་ཉྱི་འོང་མྱི་མང་ལ་དུས་ནམ་ཞྱིག་ཐེངས་ག་ཚོད་བོད་དོན་སྐོར་ས་གནས་གང་དུ་གཏམ་བཤད་གནང་
བ་ཡྱིན་ནམ།

གཉྱིས། ཉྱི་འོང་གྱི་དུས་དེབ་ཚགས་ཤོག་གང་དག་ཏུ་གནས་ཚུལ་འཁོད་འདུག་མྱིན་ཞྱིབ་གསལ་གནང་རོགས།

ཅ།

ཨུ་རུ་སུར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

༡།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༤ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་ལམ། ནང་གསེས་ཁ༽ནང་། བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་སོ་སོར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཞེས་གསལ་ཐད།
གཅྱིག ས་གནས་དེ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་མྱི་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

གཉྱིས། བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཕག་དེབ་ཁག་ལྔ་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐད་ཡྱིག་
ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་འགེམས་སེལ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཨུ་རུ་སུའྱི་གགས་ཅན་རྩོམ་པ་པོ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཞྱིབ་འཇུག་པ་

མཁས་དབང་ Serge Kuzmin ལགས་འབོད་སྐུལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་སྐོར་ཕག་དེབ་གསར་པ་རྩོམ་
སྱིག་གནང་རྒྱུར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་གཉྱིས་ནྱི་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་གནས་སུ་ཆེ།

ཆ།
༡།

བར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠ ནང་གསེས་ ༢།༣ ཐྱིག་ཕེང་ ༢ པར། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱི་ ༤༠༠ ཙམ་ལ་སྐྱབས་
བཅོལ་ངོས་བཞེས་མེད་པར་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་རོགས་སྐྱོར་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུར་སྦེལ་ལྗམ་གཞུང་གྱི་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འབྲེལ་ལམ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞེས་རེ་བསྐུལ་ནན་ཏན་དུ་ཞུས་གནང་ཡོད་ཅེས་དང་།
གཞན་ཡང་། ཤོག་ངོས ༡༦། ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་ ༤།༡ ཐྱིག་ཕེང་གསུམ་པའྱི་དཀྱིལ་དུ། ནེ་ཌར་ལེན་གཞུང་ནས་

བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སགས། ད་དུང་ཡང་བོད་
མྱི་རེ་ཟུང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ངོས་བཞེས་མེད་པར་ལོ་མང་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཚོའྱི་གནས་བབ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་

ངོས་བཞེས་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་སྐྱབས་བཅོལ་གནང་ཕོགས་སྐོར་གྱི་དཀའ་
༢།

ཇ།
༡།

ངལ་གནས་བབ་ད་ལྟ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ།

ལས་བསྡོམ ས་ཤོག ་གངས ༨། ནང་གསེས ་ ༢།༡། ནང་གསལ། གོས ་ཚོག ས་འཐུས་མྱིར་མཇལ་འཕད་དང་གོས ་

ཚོག ས་ནང་ལས་འགུལ་སེལ ་སྐོར ་ཤྱིན ་ཏུ་ཚགས་ཚུད་བྱུང་འདུག་པ་དང་། གཞན་ལས་བསྡོམ ས་སྱི་ཡོངས་ཞྱིབ ་
ཚགས་ཤྱིང་དོན་བསྡུས་པ་འདུག་པས་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་དང་རྒྱུན་མཐུད་ཐུབ་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་ངོས་ ༡༧༼༢༢༽ ནང་གསེས་ ༤།༡༠ ། ཐྱིག་ཕེང་ ༤ པའྱི་མཇུག་ཏུ་བོད་མྱི་གཞྱིས་སོས་ལས་
རྱིམ་ཁག་ཚགས་ཚུད་འགོ་མུས་སྐོར་ཨོ་གཞུང་ནས་ལོ་རེར་བོད་མྱི་ ༡༠༠ རེ་གཞྱིས་སོས་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་
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གནང་ཡོད་ནའང་། བར་སྐབས་ཅྱིག་ལ་ལོ་རེའྱི་ནང་མྱི་གངས་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་ཐོངས་མཆན་མ་ཐོབ་

པའྱི་སྙན་གསེང་དང་སགས། བྱུང་ན་བོད་མྱི་གང་མང་དང་དེ་མྱིན་དེ་སྔ་ཞལ་བཞེས་ཡོད་པ་བཞྱིན་ལོ་རེར་བོད་མྱི་བརྒྱ་
རེ་གཞྱིས་སོས་གནང་རྒྱུར་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས། ཞེས་གསལ་ཐད།
གཅྱིག གོང་གསལ་ཞུ་དོན་ལ་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་ཡོད་དམ།
ཉ།

གཉྱིས། བར་ལམ་ཨོ་གཞུང་གྱི་ཞལ་བཞེས་ལྟར་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བོ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།
ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

ལས་བསྡོམས་ལྟར་ན་ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས་རང་འགན་ཧུར་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་ཆབ་སྱིད་
གནས་བབ་ངོས་ཟྱིན་ཏེ་གཙོ་ཕལ་དབེ་འབེད་ཀྱིས། དུས་བསྟུན་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་རྣམས་འཕལ་ཕུགས་གང་སར་
ཕན་ཐོག ས་འབྱུང་ངེས ་པ་གསལ་ཞྱིང་། ལས་བསྡོམ ས་འབྲྱི་འགོད་ཀྱི་རྱིག ས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པར།
འགན་འཁྱི་གསལ་སྟོན། འགན་འཁྱིའྱི་གཙོ་ཕལ་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་དམྱིགས་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཁ་གསལ་ཞྱིང་བཀོད་

ཇུས་ལྡན་པ། གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལྗྱིད་ཁོག་གསལ་བ། འགྲུབ་པ་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་། མ་འགྲུབ་པ་རྣམས་
རེན་གང་ལ་ཐུག་མྱིན་ཞྱིབ་རྩད་དུས་ལྟར་ཐུབ་པ་བཅས་བྱུང་འདུག་པ་མ་ཟད། ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་
གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་མ་འོངས་མུ་མཐུད་ཕག་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པའྱི་རེ་འདུན་བཅས།
ཏ།
༡།

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༧ ཁ་༤༽ སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་དཀའ་སེལ་ལས་དོན། ཞེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ ཐྱིག་
ཕེང ༣ པའྱི་མཇུག་ནས་ ༨ པའྱི་མགོ་བར་གྱི་ནང་གསལ། བལ་ཡུལ་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་

རྱིགས་འདྱི་ལས་སུ་སྙན་སེང་དང་རོགས་སྐྱོར་ཡོང་བ་ཞུ་རྱིགས་འདྱི་ལས་ནས་དངོས་འབྲེལ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འོས་རྱིགས་ལ་འདྱི་ལས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་འདྱི་ག་ཁྱབ་
ཁོངས་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་བདེ་དོན་ཆེད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དོན་ལྟར་འདྱི་ག་

ལས་ཁུངས་ནས་སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་དང་། བོད་མྱི་གཙང་བདེན་ལག་འཁྱེར། ཀུན་སོད་ལག་འཁྱེར་སོགས་སྩལ་
དང་བསྩལ་མུས་ཡྱིན་ལ་་་ཞེས་གསལ་ཐད།

གཅྱིག ད་བར་དེ་ཁུལ་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་འཕད་པའྱི་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ཇྱི་འཚོལ་དང་། གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་
སོན་དང་།

གཉྱིས། འདྱི་ལོའ་ིནང་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་གངས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ།
༢།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༨། ཁ་༤༽པའྱི་ནང་གསེས ༢༽ནང་གསལ། བོད་མྱི་བཞྱི་ལ ༢༠༡༣ ལོར་ནག་མེད་ཉེས་

འཛུགས་ཀྱིས་ལོ་ལྔར་བཙོན་འཇུག་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པ། དོན་ཁང་ནས་ཁྱིམས་གཏུག་གྱིས ༢༠༡༥། ༡༠། ༢༡། ཉྱིན་
བཙོན་གོལ་ཐོབ་སྟེ། ལོ་ལྔའྱི་ཁྱིམས་ཆད་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་ནས་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནྱི་ཁོང་ཚོར་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་བས་པ་
ལས་མཐར་པ་དང་མཐའ་མར་བདེན་པ་བདེན་རྟགས་ཐོབ་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད།
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གཅྱིག ནག་མེད་ཉེས་འཛུགས་དང་མ་ཉེས་ཁག་གཡོག་བས་ཡོད་ན། ལོ་གཉྱིས་དོན་མེད་བཙོན་དུ་བཅུགས་པའྱི་
གུན་གསབ་ལ་ཐག་གཅོད་ཅྱི་ལྟར་གནང་ཡོད་དམ།

གཉྱིས། བོད་མྱི་དེ་དག་གྱི་གནས་བབ་ད་ལྟ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ།

ཐ།

ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།

༡།

སེ་པྱི་ནེ་ཤྱི་སྐད་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ད་རྒྱ་གསར་བཟོའ་ི ཆེད་མཛད་འཕྱིན་ཡྱིག་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་། སེ་པེ་ནེ་ཤྱིའྱི་

སྐད་དུ་བོད་གནས་དུས་དེབ་ལོ་རེར་ཐེངས་བཞྱི་རེར་འདོན་འགེམས་ནང་། གགས་ཅན་མཁས་པས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
མཛད་འཕྱིན་སྐོར། དཔེར་ན། བོད་མྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད། སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ། ཆོས་ལུགས་འཆམ་མཐུན་གྱི་འགན་སྲུང་པ།

བཟང་སོད་ཀྱི་ཁ་ལོ་པ། སོགས་ཀྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སེལ་བ་བཅས་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་ཆགས་འདུག་པས་ཡྱི་རངས་དང་། རྩོམ་
ཡྱིག་དེ་རྣམས་བོད་བསྒྱུར་གྱིས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སུ་བཀྲམས་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་དེ་བས་ཆེ་བར་མཐོང་།
༢།

༣།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༧། ནང་གསེས་ ༥། ལ་ཌྱིན་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དེ་སྔོན་དང་

བསྡུར་ན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ་ལས་དོན་ཡང་ཕན་བུའྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ད་ལྟ་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༩། ནང་གསེས་ ༧ པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་ ༩ པའྱི་མཇུག་ཏུ། ཐྱིག་ཕེང་བརྒྱད་པའྱི་དཀྱིལ་དུ་ཅེ་
ལྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོས་ཞོགས་ལྗང་ལགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཅེ་ལའྱི་ཕྱི་སྱིད་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་པེ་ཅྱིང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཅེ་ལྱིའ་ྱི གཞུང་ཚབ་ལ་ཞོགས་ལྗང་ལགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་དང་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་གླེང་སོང་དགོས་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་
མོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འདུག་ཅེས་གསལ་ཐད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་ཐུབ་ཡོད་
མེད།

 སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་གྱི་ཐུགས་འགན་འགེལ་བརོད་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་མཇུག་སྣོན་དགོས་རྱིགས་

གསལ་ནའང་། ལས་བསྡོམས་ནང་དེའྱི་སྐོར་ཞྱིབ་གསལ་ཡོད་མེད་ཅྱི་རྱིགས་འདུག་ན། འབྱུང་འགྱུར་གཟབ་ནན་གནང་
གལ་དང་།

 གཞན་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཡྱིག་ནོར་གྱིས་ཁེངས་འདུག་ན། ༸གོང་ས་ཆེན་པོའ་ི མཚན་གནས་རེས་
འབྲེལ་གྱི་དོན་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་འདྱི་རྱིགས་ཕྱིས་སུ་མྱི་ཡོང་བ་བ་རྒྱུ་ངེས་གཟབ་ཞུ་དགོས་པ་བཅས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ་དེར་གཟྱིགས་གནང་རོགས་གནང་། གོང་གསལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་

བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་
ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་བགོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཐོག་ལ་གསར་པ་
ཞྱིག་བཀྲམས་པ་རེད། དེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ།
གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར།

༄༅། །ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ི ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ི ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་

གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག སྱི་ཡོངས་བགོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༨ ལ།

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

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ང་པ། གོང་གསལ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ ་བཀའ་ློོན་མཆོག་གྱིས ་ལན་འདེབས། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ ་བཀའ་ློོན ་
མཆོག སྐར་མ་ལྔ་ལྷག་བསྡད་འདུག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་ློོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༡ བར་གྱི་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་སྡོམ་རྒྱས་པར་ཁྱོན་ཤོག་གངས་ ༣༤༡
ཡོད་པར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྱི་བར་ལན་འདེབས་གཤམ་གསལ།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དེ་ཀོག་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་ཤར་བསྐྱོད་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་

ཚོས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་དག་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་འདྱིར་ག་སྱིག་བས་ཡོད་དེ། ད་རེས་དུས་ཚོད་ཀྱི་རེན་གྱིས་ལན་རང་ཕར་ཀོག་ཆོག་པ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། འགེལ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན།

ཀ་པའྱི་དང་པོ་ལན། བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ ཆེད་རྩོམ་འབྲྱི་མཁན་རྣམས་བོད་དང་ཐའེ་ཝན། རྒྱ་ནག ཧྤན་

རན་སྱི། སུཝེ་ཊེན། སེ་པེན། ཨྱི་ཛི་རྱིལ། ཁེ་ཎ་ཊ། ཨ་རྱི་སོགས་ནང་ཞུགས་ཡོད། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཆེད་རྩོམ་དག་ནྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལ་ཁྱབ་

བསགས་བ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་བཟུང་ཡོད་སྟབས། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འགེམས་སེལ་དེ་ཙམ་བེད་ཐུབ་མེད། དེའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ནྱི། བོད་ནང་དུ་དེ་གའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ད་རྒྱ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁ་ཕེ་མྱི་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་ནང་ཆེད་རྩོམ་དེ་དག་བོད་བསྒྱུར་གྱིས་འགེམས་སེལ་བ་རྒྱུར། རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་བ་ཡོད་རེན། རྒྱ་ཡྱིག་
ཤེས་མཁན་གྱི་ལས་བེད་འདང་ངེས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡོད།

དེ་ནས་ལན། དེའྱི་ལོར་བོད་རྒྱ་མཁས་པའྱི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་རྩེ་ཕུད་གངས་ ༡༥ བྱུང་ཡོད། རྩེ་ཕུད་

ངོས་འཛིན་སྟངས་ནྱི་གཙོ་བོ། བོད་ནང་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་སྐོར་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་། སྐྱེས་ཁམས་

ཁོར་ཡུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་སྐོར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མ་འོངས་
པའྱི་མདུན་ལམ་སོགས་ཀྱི་ཐད། རྩོམ་པ་པོའ་ིརྩོམ་བྲྱིས་ཁག་ལ་བདེན་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་མ་ཟད། དེ་འད་རྒྱ་ཡྱི་ནང་མྱི་གངས་ཇྱི་ཙམ་
གྱིས་བཀགས་ཡོད་པ་དང་། རྩོམ་ཡྱིག་དེར་དཔྱད་རྩོམ་ཇྱི་ཙམ་སེལ་ཡོད་མེད་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད།
ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ཀོག་མཁན་མང་བ་དང་དེ་བཞྱིན་དཔྱད་བརོད་མང་ཙམ་སེལ ་ཡོད་ན། རྩོམ་ཡྱིག་དེས ་སྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རེན་
ཐེབས་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་སྟབས། རྩེ་ཕུད་རྩོམ་ཡྱིག་ནང་འཇོག་གྱི་ཡོད་ལགས།

ལན། རྒྱ་རྱིགས་མཁས་པ་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཁག་ལ་བཏང་བའྱི་རེས། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་

གྱི་གནས་ཚུལ་བཅས་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་མཁས་པ་ཚོས་དོ་སྣང་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བས། ད་དུང་མུ་མཐུད་དེབ་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་འདུག

གསུམ་པའྱི་ལན། སྱི་ནོར ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེན ་པོ་མཆོག འཛམ་གླྱིང ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཆྱིབ ས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས་སྐབས་བསྩལ་བའྱི་བམས་པ་དང་སྙྱིང་རེ་གཙོ་འགྱུར་གྱི་བཀའ་སོབ་ཁག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་གསར་འདེམས་
སྐབས་གནང་བའྱི་འཚམས་འདྱི་ཁག གགས་ཅན་མྱི་སྣ་འདས་གོངས་དང་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་སྐབས་ཐུགས་
གསོ་དང་སོན་ལམ་གནང་བ་ཁག ཕོགས་མཚུངས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཁག་ལ་གནང་བའྱི་གསུངས་

འཕྱིན་ཁག་དང་། གཞན་ཡང་ཉྱིན་རེའྱི་བོད་དོན་སྐོར་གལ་ཆེའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་འགོད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་
ལོར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་སྟག་སྣ་འཇྱིགས་མེད་བཟང་པོ་ཡྱི་མྱི་ཚེའྱི་མོང་ཚོར་ཞེས་པ་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་ཡོད། དེ་ནས་དབུས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་སེལ་བའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིལན་འདེབས་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་ཡོད།
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བཞྱི་པའྱི་དང་པོའ་ི ལན། བོད་དོན་ངོ་སོད་ཞུ་ཡུལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ། ཧོང་ཀོང་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་

ཁང་ཙམ་མ་ཟད། Voice of Tibet ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་རྒྱ་སྐད་ཚན་པ། བོད་ཀྱི་ད་བརྙན། Voice of America
བོད་སྐད་རླུང་འཕྱིན་ཁང་བཅས་ཡྱིན།

ལྔ་པའྱི་དང་པོའ་ི ལན། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་རྒྱ་རྱིགས་འབྲེལ་མཐུད་སྐོར། དང་པོ། བོད་རྒྱ་ཚོགས་པ་ཁག་ཚགས་ཚུད་

དང་རྒྱུན་གནས་ཡོང་ཐབས། གཉྱིས་པ། རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྔར་
ལས་མང་བ་སེལ་ཐབས། གསུམ་པ། རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་དང་འབྲེལ་ལམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་འཆར་སྱིག་
ཡོད།

གཉྱིས ་པའྱི་ལན། རྒྱ་རྱིགས་ཚོས ་བོད་མྱིས ་ངེས ་པར་སྒྲུབ་དགོས ་པའྱི་ལས་འགན་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི། གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱ་
རྱིགས་མང་ཚོགས་རྒྱ་གང་ཆེར་སེལ་དགོས་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

གསུམ་པའྱི་ལན། རྒྱ་རྱིགས་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་གསུམ་ཚོགས་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཆེ་

ཤོས་ནྱི། ཨ་རྱི་དང་ཨོ་སྱི་ཊོར་ལྱི་ཡ། ཐའེ་ཝན་བཅས་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་པའྱི་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་གསུམ་ཚོགས་འཆར་
གྱི་མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིམཐོ་སོབ་ཁག་ནང་རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་འབྲེལ་ལམ་ཐོག་བོད་དོན་ཁྱབ་སེལ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་
འཆར་སྱིག་པ་བཞྱིན། གོ་རྟོགས་གང་ལེགས་སེལ་ཐུབ་ཡོད། དེ་མཚུངས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས། ལོ་གཅྱིག་རྱིང་གྱི་ལས་

དོན་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་། ཕོགས་བསྡོམས་ཉམས་མོང་བརེ་རེས། དགེ་ལེགས་སྐྱོན་སེལ་ལེགས་འཚོལ་གྱིས་སྒོ་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་
པར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད།

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

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་སེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་སྡོམ་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་དང་གསལ་
བཤད་ལན་འདེབས་འགོ་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་ནང་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ང་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་

ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་མཆོག མུ་མཐུད་
དེ་འཕོས་རྣམས་གསུངས་གནང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་ློོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དྲུག་པའྱི་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། བོད་མྱིའྱི་ངོ་སོད་ལག་དེབ་ཞེས་པའྱི་ནང་དོན་ནྱི། བཙན་

བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་སོད་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སྔ་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་ Press
Kit ནང་གང་ཡོད་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་ཏེ། པར་སྐྲུན་འགེམས་སེལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

བདུན་པའྱི་ལན། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་ནས་བོད་དོན་ཐད་དྱི་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་ཁག་དྱི་བ་ ༡༧ ལ་ལན་འདེབས་

ཞུས་ཡོད། དེས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཚོའྱི་བོད་དོན་ཐོག་ཡོད་པའྱི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོགས་ཁག་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད།

བརྒྱད་པའྱི་ལན། ལོ་དེའྱི་ནང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་གངས་ ༣༠ ཀོད་གོལ་དང་། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་གངས་ ༤
མནར་གཅོད་འོག་འདས་གོངས། རྒྱ་ཡྱི་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འོག་ཡོད་པའྱི་བཙོན་པ་གངས། ༨༡ དང་། བཙོན་འཇུག་ཁྱིམས་
ཐག་བཅད་པའྱི་བཙོན་པ་གངས། ༦ དང་། བཙོན་གོལ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཁ་བྲལ་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཉེན་
བརྡ་བཏང་བ་མ་ཟད། རྒྱུན་དུ་ནས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་འགོ་འདུག་སོད་གསུམ་ཐོག་ལྟ་སྲུང་གསོ་ལྟ་དོ་ནན་བས་ཏེ་དམ་དག་ཆེ་བའྱི་
འོག་གནས་བཞྱིན་ཡོད།

དགུ་པའྱི་ ༡ གྱི་ལན། བར་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་དེའ་ྱི ནང་། ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་།

དེ་བཞྱིན་ཡྱི་ཤུའྱི་ཆོས་དཔོན། Desmond TuTu མཆོག་གྱིས་གཙོས། གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་༸ཀུན་གཟྱིགས་

༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞུ་འབོད་གནང་བའྱི་བརྙན་ཐུང་ཞྱིག་བཟོ་
སྐྲུན་བས་པ་དེར ། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་མྱི་གངས་ ༡༤༡,༦༣༧ གྱིས ་ལྟ་ཞྱིབ ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ། གྲུབ་འབྲས་དམྱིག ས་
བསལ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དེ་མཉམ།

བཅུ་པའྱི་ལན། གོང་ཞུས་བཞྱིན་རྒྱ་ཡྱིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཡོད་པའྱི་བཙོན་པ་གངས། ༨༡ དང་། བཙོན་འཇུག་

ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པའྱི་བཙོན་པ་གངས་ ༦བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་ཡོད།

བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ལན། འདྱི་ག་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པས། རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་ཚུལ་སྱི་དང་། ཡང་སྒོས་བོད་ནང་
གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ལྟ་ཀོག་གྱིས་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕོགས་སྱིག་གྱིས་ཟླ་
བ་ ༦ རེའྱི་མཚམས། དེབ་ཤོག་ཅན་གྱི་འགེམས་ཡྱིག་ ༥༠༠ རེ་འདོན་སེལ ་བེད་མུས་ཡྱིན་པས། ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་ཕྱི་ནང་གྱི་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་། གསར་ཁང་། སོབ་ཕྲུག་སོགས་ལ་མཁོ་སོད་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ལན། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་དྱི་བ་གཙོ་བོ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མྱི་མང་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་འགོ་འཁྱིད་ལ་རྩྱིས་སོད་གནང་རེས། བོད་རྒྱ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ཡྱི་སྱིད་

ཇུས་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་སོགས་ཀྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་དྱི་བ་བྱུང་ཁག སྐབས་འཕལ་སོ་སོར་
ལན་འདེབས་ཀྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོ་ཡྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ལ་གོ་རྟོགས་དང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད།

བཅུ་གསུམ་པའྱི་ལན། ཕྱི་མྱི་སྐུ་མགོན་དང་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་
ཁག་ནས་རེ་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར། སྣེ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། ཁོང་རྣམས་རང་གནས་སུ་ཕེབས་རེས། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་འབྲེལ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་ངེས།
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བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ལན། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རེའུ་མྱིག History of Tibet Timeline ཞེས་པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་གཉའ་

ཁྱི་བཙན་པོ་ནས་བཟུང་། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བོན་བར་གྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྔར་ཡོད་ཐོག ༡༩༥༩ ལོར་བོད་རྒྱ་ནག་གྱིས་
བཙན་བཟུང་བས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་(༢༠༡༥)བར་གྱི་བོད་ཕྱི་ནང་གྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཡོད་མེད་མཚོན་བེད། འད་པར་ཁག་རེའུ་

མྱིག་དང་མཉམ་སར་གྱིས་གསར་སྣོན་ཞུས་ཡོད། སོགས་ས་ཡྱི་ནང་། བོད་མྱི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་དགོས་པའྱི་ རྒྱུ་
མཚན། ཆབ་སྱིད་དམ་དག་དང་། རྱིག་གཞུང་མཉམ་བསེས། དཔལ་འབོར་དབེ་འབེད། ཁོར་ཡུག་རྩ་གཏོར་ཡྱིན་སྐོར་དང་། དེ་
བཞྱིན་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཁ་ཆེམས་དང་སྐུ་པར་ཚུད་ཡོད།

བཅོ་ལྔ་པའྱི་ལན། འད་པར་རྙྱིང་པ་རྣམས་ནྱི་རུ་དཔོན་བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་སྐུ་པར་ཁག་ཅྱིག་དང་། ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་པ། Kaprin Liberan Keth Myclis ནས། པར་ལེན་གྱིས་པའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་། ཆུ།
དགོན་པ། ཁོམ་རྭ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཡྱིན།

བཅུ་དྲུག་པའྱི་ལན། འདྱི་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ། Shanna Hashmin གླ་གཡར་གྱིས་བཙན་བོལ ་དུ་འབོར་ནས་མྱི་ལོ་ ༥༧
ཕྱིན་པའྱི་རྱིང་འཕགས་བོད་དབར་འབྲེལ་ལམ་དང་། མ་འོངས་པར་འབྲེལ་བ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་
སྱིག་ཟྱིན།

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན ་གཅོད་ཁང་། དང་པོ། ལན། དེ་སྔོན ་ Madison Wisconsin གཙུག་ལག་སོབ ་གྲྭར་ཆྱིབ ས་

བསྒྱུར་བསྐྱང་སྐབས་དོལ ་རྒྱལ་རེས ་དངས་པས་གནམ་གྲུ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག ་གྱི་བརྒྱབ་ཏུ་འཕེད ་དར་ཐོག ་ཨྱིན ་ཡྱིག ་ཏུ། Dalai
Lama Stop Lying ཞེས་བཀོད་དེ། ནམ་མཁར་སྐོར་བ་བས་པའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དེར་འགོ་གོན་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མེད།

ཞྱིབ་འཇུག་བས་མེད། དེ་བཞྱིན་ངོ་ལོག་པའྱི་ལས་འགུལ་དེ་སེལ་འཆར་ཡོད་པ། དང་པོ་ནས་རྩད་གཅོད་བས་ཐུབ་མ་སོང་།

དེ་ནས་ལན། དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ཡྱིག་ཆ་འབུལ་རྒྱུ་ས་གནས་ནས་འཚེམ་ལུས་སུ་འགྱུར་འདུག་པ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་
ཆ་དེ་མཉམ་ཆབས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

གསུམ་པའྱི་ ༡ ས་གནས་ ༤༠ ཙམ་དེ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་བ་དེ་ཨྱིན་ཇྱིའ་ྱི ནང་།

དེ་ནས་གཉྱིས ་པའྱི་ ༡ གྱི་ལན། ལྕམ་སྐུ་ Nancy Peloci མཆོག བོད་ནང་འཚམས་འདྱིའྱི་གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས་

རྒྱུའྱི་ཐུགས་འདུན་སྔ་ས་ནས་ཡོད་འདུག་ཀང་། སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཐབས་ཇུས་ཚོགས་འདུ་སྔ་རེས་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་གོ་

སྱིག ་ཞུ་སྐབས། རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང་འབྲེལ ་མྱི་སྣ་དང་། གསར་འགོད་པ། ལྷག་པར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཆེ ས་མཐོའ་ི སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག བོད་ནང་གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡྱིན་སྐོར་གོས་འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར། ཚོགས་བཅར་བ་

རྣམས་ནས་ཀང་དེ་ལྟར་མོས ་མཐུན་གནང་ཡོད། ཚོགས་འདུ་གཅྱིག ་ལ་སྱིད་སྐྱོང་ཀང་བཅར་ཡོད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་ལ།
ཐབས་ཇུས་ཚོགས་འདུ་དེ་དག་གྱི་གྲུབ་འབྲས་རེ་བ་བས་པ་བཞྱིན་བྱུང་སོང་སྙམ།

དེ་ནས་གསུམ་པའྱི་ལན་དེར ། ཁྱིམས་འཆར་དེ་གཏན་བེབས་གནང་རྒྱུ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ནས་བགོ་གླེང་

དང་། དེའྱི་རེས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པ་བཅས་བརྒྱུད་རྱིམ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་བརྒྱུད་དགོས་སྟབས། དུས་ཡུན་དེའྱི་
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ནང་གཏན་འབེབས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཚོད་དཀའ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་གྱིས་གསུངས་བཤད་ཀང་ཆབས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར་
ས་གནས་ནས་འཚེམ་ལུས་འགྱུར་འདུག་པས་དགོངས་སེལ་དང་སགས། དེ་མཉམ་ཞབས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ།

དེ་ནས་ཇ་པའྱི་ལན་ལ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སྡོད་ས་གནས་ཁག་ ༡༡ ཏུ་ཕོགས་བསྐྱོད་གནང་དགོས་དོན་

ནྱི་གཙོ་བོ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་འཆྱིབས་བསྒྱུར་གོ་སྱིག་དང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོག ས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དྱིལ ་བསགས་བཅས་ཀྱི་དོན་དུ་བསྐྱོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ས་གནས་ཁག་གཞན་
རྣམས་ལ་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དུས་ཚོད་མ་འདེངས་པའྱི་རེན་གྱིས་ཡྱིན།

དྲུག་པའྱི་ལན། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཚོགས་དང་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་དབར་ངོ་

སོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན། དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་
གོགས་ནང་སྱིད་བཀའ་ློོན་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྙྱིང་བསྡུས་ཞྱིག་ཞུས་སྒྲུབ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས ་པའྱི་ལན་ལ། མ་འོངས་སྤུན་སྱིང་འབྲེལ ་བ་དུས་ཡུན་ནྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་རྣམས་ཡུན་གནས་བར་དུ་

གནས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་། གཙོ་བོ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ི ནུས་པར་རག་ལུས་ཡོད་ཅྱིང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ལས་གཞྱི་རྒྱུན་བསྱིང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བདུན་པའྱི་ལན། ལས་སྡོམ་ཟུར་སར་ཡོད་ཅེས། གོ་ནོར་འགྱུར་འདུག་པ། ལས་བསྡོམས་ཟུར་སར་མ་དགོས་པ་སྡེ་

ཚན་ཉ་པ་ལས་སྡོམ་ཨ་མའྱི་ནང་ཟླ་བསྱིལ་ཞུས་ཡོད།

ག་པའྱི་ ༡ པོའ་ིལན། ཚོགས་དུས་ཐོག་བགོ་གླེང་གནང་བའྱི་མཐའ་སྡོམ་དེར། ཇྱི་ཎྱི་ཝར་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་བསྐྱངས་སྐབས། མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གདན་ཞུས་ཀྱིས་བོད་དོན་གླེང་སོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་གཟྱིགས་པ་བཞྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་
༡༠ ཉྱིན་དངོས་སུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཆྱིབས་བསྒྱུར་དེས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁྱབ་བསགས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་དོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

གཉྱིས་པའྱི་ལན། གོ་བསྡུར་བགོ་གླེང་ཁག་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་

ཚེས་ ༡༡ France རྒྱ་རྱིགས་རླུང་འཕྱིན་བཀོད་གཏོང་བ་ Hwang Wi ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡༦ Germany
ཡྱི་རྒྱ་རྱིག ས་ཚོང་པ་ Kuo Jing གསུམ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས ་ ༢༠ Germany ནང་། ནང་སོག ་མྱི་མང་

ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ Shi Hai Ming བཞྱི་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༢༤ France ཡྱི་བོད་རྒྱ་བརེ་འབྲེལ་

ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ Wang Lun Wang ལྔ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༢༩ Germany རྒྱ་རྱིགས་ཆུ་ལས་
མཁས་པ། Wang Wei Luo དྲུག་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས ་ ༡༦ Germany རྒྱ་རྱིག ས་རྩོམ ་པ་པོ། Thai
Yang Jimmer Chin བདུན་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ པའྱི་ཚེས ་ ༡༡ Germany རྒྱ་རྱིག ས་སྒྱུ་རྩལ་བ། Lin Lin

བརྒྱད་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་༧ པའྱི་ཚེས་ ༡༥ France བོད་རྒྱ་བརེ་འབྲེལ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ Liu Win Ming དགུ་
པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༡༣ France རྒྱ་རྱིགས་ཚོང་པ། Hwang Yuan བཅུ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ པའྱི་
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ཚེས་ ༢༡ Germany ནང་སོག་ཆོས་པ། Shi Kai Ming དང་ལྷན་རྒྱས། བཅུ་གཅྱིག་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡
Germany བོད་རྒྱ་བརེ་འབྲེལ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས། Shang shu Li སོགས་ཀྱི་མཉམ་གོ་བསྡུར་བགོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།

གསུམ་པའྱི་ ༡ གྱི་ལན། རྩོམ་ཡྱིག་དེ་དག་བརྒྱུད་ལམ་ཆེ་ཁག་དུས་ནམ་ཞྱིག་སེལ་ཡོད་མེད་གཤམ་གསལ།

ཀ་པ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་རྩོམ་ཡྱིག་བཞྱི་འདོན་སེལ་བྱུང་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས ་ ༨ རྩོམ ་པ་པོ། Wang Wei Luo ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༧ རྩོམ་པ་པོ། Shang

Pin ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས ་ ༢༩ རྩོམ ་པ་པོ། Kuo Shen ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས ་ ༢༩ རྩོམ ་པ་པོ། Wang
Wei Luo

ཁ་པ། German སྐད་ཡྱིག ་ད་འཕྱིན་ནང་རྩོམ ་ཡྱིག ་གངས་གཉྱིས ་འདོན་སེལ ་བྱུང་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ། ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༢༧ རྩོམ་པ་པོ། Shang Pin ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ རྩོམ་པ་པོ། Shang Pin

ག་པ། རྒྱ་ནག་མང་གཙོའྱི་དུས་དེབ་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༣ ཉྱིན། རྩོམ་པ་པོ། Wang Wei Li རྩོམ་ཡྱིག་
གངས་གཅྱིག་འདོན་སེལ་བྱུང་ཡོད།

ང་པ། Germany རྟེན་གཞྱིས་བས་པའྱི་ཡོ་རོབ་རྒྱ་རྱིགས་ཚགས་པར་ཐོག་རྩོམ་ཡྱིག་གངས་གཉྱིས་འདོན་སེལ་བྱུང་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས ་ ༦ རྩོམ་པ་པོ། Phil Yang Yong ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༨ རྩོམ ་པ་པོ།
Ping Shao Ming

གཉྱིས་པའྱི་ལན་ལ། རྩོམ་ཡྱིག་དེ་དག་འགེམས་སེལ་བས་པའྱི་བརྒྱུད། རྒྱབ་སྐྱོར་རྩོམ་ཡྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་གསར་པ་

བྲྱིས་འདུག་ཅེས་རྒྱ་རྱིགས་ཚོས་སེལ་མཁན་བྱུང་མེད་ཀང་། དེ་དག་དེ་སྔ་ལྟར་བོད་དོན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་གྱི་འདུག

དྲུག་པའྱི་ ༡ གྱི་ལན། འབྲེལ་མཐུད་པའྱི་ཉམས་མོང་ངོས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་གསུངས་པའྱི་དགོངས་འཆར་རྣམས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་།
དགོངས་འཆར་དེ་དག་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

གཉྱིས་པའྱི་ལན། ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཐད། སྐབས་དེར་ཕུལ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་

ཁག་གྱི་སྙྱིང་དོན་གཤམ་གསལ།

ཀ་པ། ལས་བེད་གསོ་སྐྱོང་དང་ལས་བེད་ཀྱི་གངས་འབོར་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐོར། ལས་བེད་བདག་ཉར་ཐུབ་པ་

དང་། ལས་བེད་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་ཡུན་རྱིང་གཏོང་གལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་བསམ་ཚུལ་དང་ཐབས་ལམ་ཕུལ་ཡོད།

ལྔ་པའྱི་ལན། ཨྱིན་སྐད་ཤེས་མཁན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་གཏམ་གཤད་ཆེད། སུད་སྱི་གཞོན་ནུ་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུར་གདན་

ཞུ་དགོས་སྐོར་གྱི་ཆ་རེན་བཏོན་པ་ལྟར་འབྲེལ་བ་ཞུས་ཀང་། ཨྱིན་སྐད་ཤེས་མཁན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་སྣ་རྣམས་སྐབས་དེར་སོ་སོའ་ི
ལས་དོན་དབང་གྱིས་དུས་ཚོད་ཁོམས་མྱིན་ལ་བརྟེན། ཚོགས་འདུར་ངོ་བཅར་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད།
ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།

དང་པོ་ ༡ གྱི་ལན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༢༧ བར་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕོགས་གདན་ས་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དྱིལ་བསགས་སྐོར་བསྐྱོད་ས་གནས་ཁག་དྲུག་ཏུ་ལས་
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དོན་སེལ་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལྷན་བཅར་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་ས་གནས་སོ་སོར་སྐབས་དེའྱི་དུས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་
གཏམ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༥ པའྱི་ ༢ བར།

སོ་ཀོ་རོ་ཨྱི་ཆྱི་དགོན་པ། སོ་ཀོ་རོ་ཤྱི་ནྱི་ཅྱི་དགོན་པ་རེད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༤ ནས་ ༧ བར། ཀྲོག་ཀོ་ཀྱི་ཅྱི་

ཅོ་ཇྱི་དགོན་པ། གསུམ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༡ བར། Santai Prefecture FuziKazi འདྱིའྱི་ཁང་
ནང་ལ་རེད་འདུག བཞྱི་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༡༦ བར། ནཱ་ག་ནོ་མངའ་སྡེ་ Sai Ko chin དགོན་པ།

ལྔ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥པའྱི་ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༤ བར། ཀོ་ཅུ་མངའ་སྡེ་ Zofu Kochi དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའྱི་
ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༧ བར། Kanazawa མངའ་སྡེ་ Busokai བཅས་ལ་བྱུང་འདུག་ཟེར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་
༢༦ རེས ་གཟའ་སེན་པའྱི་ཉྱིན ། Yoyogi སྐྱྱིད་ཚལ་ཞེས ་པའྱི་ཉེ་འདབས་ཐང་སྟེང་ཞྱིག ་ཏུ། བཀྲ་ཤྱིས ་བདེ་ལེག ས་རྒྱ་གར།
Namaste India ཞེས ་པའྱི་ལོ་བཞྱིན་ཁོམ་ར་དང་རོལ ་དབངས་ལྷན་ཚོག ས་སར་ལོ་གཞོན་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤ ས་འཛོམས་ཏེ།

སྣང་སྐྱྱིད་རོལ་བའྱི་བར་སེང་ཞྱིག་ཏུ་བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་

གཏམ་བཤད་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས ་ ༡༩ རེས ་གཟའ་ཉྱི་མ་ཉྱིན། ཇོ་ཇོ་ཡྱི་དགོན་པ་ལྟར། Earth Craven
ཞེས་པའྱི་ཐོག བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གཏམ་བཤད་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་ཉྱི་མ་ཉྱིན། ཇོ་ཇོ་
ཇྱི་དགོན་པ་དང་པར། ཐང་ག་དང་པོར་འཛམ་གླྱིང་ཞེས་པའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་བོད་གནས་ཐོག་གཏམ་བཤད་ངོ་སོད་ཞུས།

གཉྱིས་པའྱི་ལན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་རེའྱི་དུས་དེབ་རྒྱལ་ཁང་ཇུ་ཤོག་ཟེར་བའྱི་ཤོག་གངས་ ༦༢ ནས་ ༧༠ བར་ཉྱི་ཧོང་

དོན་གཅོད་གཙོས་བོད་དོན་སྱི་དང་། ལྷག་པར་བོད་ནང་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྐོར་ཞྱིབ་གསལ་འཁོད་ཡོད།

ཅ་པའྱི་དང་པོའ་ི ༡ གྱི་ལན། ས་གནས་དེ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བདུན་ཡོད་ཅྱིང་། ཚོགས་པ་དེ་དག་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལྟར་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་སོལ་མེད་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་གསུངས་རྒྱུ་མྱིན་འདུག དེ་ནས་
བསྔགས་བརོད་ཅྱིག་གནང་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། དང་པོའ་ི ལན། ལས་སྡོམ་ནང་གསལ་སྦེལ་ཇམ་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་ཁུངས་དང་གཞན་

ཡང་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་སོགས་པ་མཇལ་འཕད་དང་སགས། ཞུ་གཏུགས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་རྱིགས་ཡྱིག་ཆ་མེད་མཁན་རྱིགས་ལ་ཡྱིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་རྒྱབ་གཉེར་འབུལ་དགོས་རྱིགས་གང་

ཡོད་རོགས་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་དང་ལྷག་པར་དུ་སྦེལ་ཇམ་ནང་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་
དེ་སྔ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་སྦེལ་ཇམ་དུ་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ཡོང་མཁན་ཚོར་སྦེལ་ཇམ་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་ངོས་ལེན་མ་གནང་བར་
དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་འཕད་མུས་རེད་འདུག སྦེལ་ཇམ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ངོས་ལེན་མ་གནང་བའྱི་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་ལ་ཕྱིན་ནས་ཡྱིག་ཆ་སྱིག་པ་བྱུང་འདུག སྦེལ་ཇམ་ནང་ད་དུང་བོད་མྱི་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་སོ་སོའ་ི གནས་སྟངས་ཀྱི་དབང་གྱིས་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་འགོ་ཐབས་མེད་པར་སྦེལ་ཇམ་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་མུ་མཐུད་ཞུས་ནས་སྡོད་མུས་རེད་འདུག Netherland
རྒྱལ་ཁབ་ནང་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྐྱབས་བཅོལ་ངོས་ལེན་མ་གནང་བའྱི་
བོད་མྱི་ ༤-༥ ལས་མེད། སྦར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ལ་ཡང་བསྔགས་བརོད་སྦྱིག་ཙམ་གནང་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
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ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། དང་པོ་ ༡ ལན། གོང་གསལ་ཞུ་དོན་ལ་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་ཡོད་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤

ལོར་བོད་མྱི་གངས་ ༣༦༠ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་བོད་མྱི་གངས་ ༡༠༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༣ བཅས་
གཞྱིས་སོས་ཐུབ་ཡོད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མང་བ། འབྲེལ་ཡོད་འབྲེལ་ཆགས།

གཉྱིས་པའྱི་ལན། སྐྱབས་བཅོལ་ཇྱི་ཙམ་ལེན་ཐུབ་མྱིན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་གནས་

སྟངས་ཛ་དག་ཡྱིན་མྱིན་ལ་རག་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག་ཀང་། བོད་མྱི་ལོ་རེར་གངས་བརྒྱ་ཨོ་གཞུང་གྱིས་ཞལ་བཞེས་ལྟར།

གཞྱིས་སོས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་མྱིན་འདུག་པས། འདྱི་ནས་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཞུ་ཚོད་
དཀའ། དེ་ནས་བསྔགས་བརོད་ཅྱིག་གནང་འདུག ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ལ།

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། ཀ་པ་དང་པོ་ ༡ གྱི་ལན། སྱིར་བལ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པའྱི་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་ཡོན་དང་རྒས་ཕོགས་འཚོ་སྣོན།
གཞན་ཡང་ཉམ་ཐག་རྱིགས་ལ་སན་བཅོས་འགོ་གོན་ལ་སོགས་པས་དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས་ལྟ་རྟོགས་གང་ཐུབ་གནང་བཞྱིན་

ཡོད། གལ་ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་སྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་གནང་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་མཉམ་སྙན་ཞུ་སོར་རྱིམ་བཞྱིན་འདྱི་ནས་ཐད་ཀར་སྱིན་བདག་འཚོལ་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་
ཞུས་ཏེ། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ལྷག་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་

པའྱི་བོད་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཡོང་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཅ་དངོས་འབོར་བརླག་ཤོར་བ་
དང་། དེ་བཞྱིན་ལམ་གོན་དང་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཆད་ལྷག་དངུལ་སོགས་གང་ཡང་མེད་རྱིགས་ལ་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་
རང་གནས་སུ་ཕྱིར་ལོག ་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་། དམྱིགས་བསལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་དང་། བོད་ལ་ཕྱིར ་ལོག ་
གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་མཚུངས་དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས་ཞུ་གཏུགས་བེད་མཁན་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་

ཕན་གང་དག་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དེའྱི་གྲུབ་འབྲས་ནྱི་དོ་བདག་དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་གཙོས་བོད་མྱི་རྣམས་
ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་དེ་བཞྱིན་ཆེ་མཐོང་ཆེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།

གཉྱིས་པའྱི་ལན། དང་པོ་སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར། ༢༩༦ གཉྱིས་པ་བོད་མྱི་གཙང་ལྡན་ལག་འཁྱེར། ༢༩༦ ཡྱིན། གསུམ་པ། ཆང་
སའྱི་ལག་འཁྱེར། ༧༣ ཀུན་སོད་ལག་འཁྱེར། ༥༨ བཅས་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་ ༡ གྱི་ལན། ལོ་གཉྱིས་དོན་མེད་བཙོན་བཅུག་བས་པར་ཁྱིམས་ཁང་ནས་གུན་གསབ་གནང་དགོས་ཞེས་ཐག་གཅོད་
གནང་སོལ་མེད་ཀང་། དོ་བདག་བོད་མྱིས་ཞུ་གཏུག་ཁྱིམས་རྩོད་གླས་ཏེ་ཞུ་སོར་བ་དེ་ཡྱིས་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་བས་སོང་གུན་

གསབ་གནང་དགོས་ཞེས། ཁྱིམས་ཁང་གོང་མར་ཁྱིམས་གཏུགས་བེད་དགོས་པ་རེད་དེ། ཁྱིམས་གཏུག་བ་རྒྱུར་དོ་བདག་བོད་མྱི་
བཞྱི་པོ་དེར་བལ་ཡུལ་དུ་ཁྱིམས་མཐུན་གནས་སྡོད་ཆོག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་མྱིན་འདུག དེར་བརྟེན་ཁྱིམས་གཏུག་བ་ཐབས་
མེད་ལ། དོ་བདག་བོད་མྱི་བཞྱི་པོའ་ིངོས་ནས་ཀང་ཁྱིམས་གཏུག་བ་རྒྱུར་འདོད་མོས་གནང་གྱི་མྱིན་འདུག

གཉྱིས་པའྱི་ལན། བོད་མྱི་བཞྱི་ནས་གཉྱིས་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་ཁུལ་དུ་འཚོ་བ་རང་སྐྱོང་ཐོག་གནས་མུས་དང་། གཉྱིས་རྒྱ་
གར་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་བྱུང་།
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ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཁ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

དང་པོའ་ིལན། ཕེབས་གསལ་ལྟར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
གཉྱིས ་པའྱི་ལན། Latin America ཡྱི་ཁུལ་དུ་བོད་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོག ས་པ། སྦར་སྱིལ ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཉྱིས ། ཅྱི་ལྱི་ལ་
གཉྱིས། ཀོ་སྱི་ཊ་རྱི་ཀ་ལ་གཉྱིས། ཨལ་ས་ཝྱི་དྷོ་ལ་གཅྱིག མེག་སྱི་ཀོ་ལ་ལྔ། ཡོ་རོ་གུཝེ་ལ་གཅྱིག་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་གངས་
༡༣ ཡོད།

གསུམ་པའྱི་ལན། ཞོགས་ལྗང་ལགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཅྱི་ལྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་གླེང་སོང་བྱུང་བ་ལྟར། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་
འབྲེལ་སྱིད་ཇུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་བྲྱིས་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་སྱིད་ནས་ཀང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་

སྱིད་ཇུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་བྲྱིས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་འབོར་ལན་ཕུལ་ཡོད། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནས་པེ་ཅྱིང་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་ཚབ་ལ་བཀོད་མངགས་ཇྱི་གནང་དང་། གཞུང་ཚབ་ནས་ཕག་བསྟར་ཇྱི་གནང་ད་ལྟ་གང་ཡང་ཤེས་
རྟོགས་མ་བྱུང་ཞྱིང། དེའྱི་སྐོར་ཞྱིབ་བརྩད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

མཐའ་མ་དེར་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་གྱི་མཐུན་རེན་འགེལ་བརོད་ནང། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་མཇུག་སྐྱོང་དགོས ་
རྱིགས་གསལ་ནའང་། ལས་བསྡོམས་ནང་དེ་ཡྱི་སྐོར་ཞྱིབ་གསལ་ཡོད་མེད་ཅྱི་རྱིགས་འདུག་ན། འབྱུང་འགྱུར་ཟབ་ནན་གནང་

གལ་དང་། མཐའ་མ་དེར། གཞན་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཁའྱི་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཡྱིག་ནོར་གྱི་ཁེངས་འདུག་ནའང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཚན་གནས་རེས་འབྲེལ་གྱི་དོན་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས། གནད་དོན་དེའྱི་རྱིགས་ཕྱིས་སུ་མྱི་ཡོང་བ་བ་
རྒྱུ་ངེས་འཚབ་ཞུ་དགོས་པ་བཅས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ཅ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསྡོམས་དང་སྱི་ཡོངས་བགོ་གླེང་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བགོ་གླེང་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་
མཁན་སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། ཕག་རང་ནས་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།
གསུང་གནང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་སྡོམ་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་
གསར་པ་གང་ཡང་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གང་ཡྱིན་ཞུས་
ན། ད་ལྟའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལའང་འདུག ང་རང་ཚོ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་འད་མྱིན་ནང་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་འགེམས་
སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དེ་སྔའང་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཕྱིས་སུ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་དགོན་པ་ཡོད་སའྱི་ས་གནས་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ།

རྒྱ་གར་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་བས་ཏེ་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་འཁྱིད་
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ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་

འདུག་ཅེས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ལག་བསྟར་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་ཡོད་མེད་
དང་། གལ་སྱིད་གནང་ཐུབ་མེད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་
ཡང་སྔོན་མ་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་དང་སགས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་

པའྱི་ང་རང་ཚོ་མཐོ་སོབ་ཁག་ཆེ་བ་ཚོར་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ངོ་སོད་ཀྱི་ང་རང་ཚོ་དེབ་ཡག་པོ་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་

རེད། འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཕར་དཔེ་མཛོད་ཁང་དེ་དག་ལ་འབོར་ཐུབ་ན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཙམ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་
མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་འདྱི་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནས་རྱིམ་ཁག་འད་མྱིན་ནང་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཆགས་འགོ་སྐབས། ཁོང་རྣམ་པར་མཁོ་སོད་བ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལེན་ག་རེ་
ཁེལ་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་དེ་གཉྱིས་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག ་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།

བསམ་ཚུལ་མ་ཞུས་སྔོན་ལ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚན་པ་མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚན་པ་ཁག་གྱི་ལས་བེད་
སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་གྱི་ལས་ཀ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འོས་

པ་ཞྱིག་རེད། དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དང་པོ་ཁོང་ཚོ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་ངས་དེ་
རྱིང་ཞུ་དགོས་པ་གཙོ་བོ་དེ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་སྐོར་དེ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ལ་ས་དམྱིགས་ལྔ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཀང་ས་དམྱིགས་གསུམ་སྟོང་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ས་མྱིག་གསུམ་
དེ་སྐོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡྱིག་ཚད་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཡྱིག་ཚད་བཏང་དུས། རྒྱ་ཡྱིག་

གྱི་ཆུ་ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་ཀང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཏོག་ཙམ་ཡྱིག་ཚད་མ་ལོངས་པ་འད་པོ་བས་ཏེ་ནང་ལ་མ་ཚུད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་ཚད་མ་ལོངས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཁྱོན་ནས་རང་བོད་ཡྱིག་མ་ཤེས་པ་དང་བོད་ཡྱིག་སྐྱོ་པོ་དེ་འད་མ་
རེད། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་གང་ལ་གང་ཙམ་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་

བརྒྱ་ཆའྱི་གངས་འབོར་དང་བས་ན། བོད་ཡྱིག་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རེད། རྒྱ་ཡྱིག་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ བེད་དུས། དེ་ནྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་བརྒྱ་
ཆའྱི་གངས་ཚད་དེ་ཏོག་ཙམ་གྱིས་མ་ལོངས་པའྱི་ཆ་ནས། ཡྱིག་ཚད་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་བས་ཏེ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་

བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་གངས་ཀ་དེ་ ༧༠ ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་དེ་བརྒྱ་ཆ་
༤༠ འད་པོ་ཞྱིག ་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག ་ཚད་འཕོད་ཆེད་རོག ས་ཡོང་དེ་བསམ་གྱི་འདུག མ་གཞྱི་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་
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ཞབས་ནང་ལ། རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་བསྡད་མཁན་ལས་བེད་གཉྱིས་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་ ༢༠༡༡ ལོ་ཙམ་ནས་ང་ཚོས་འབྲེལ་ཡོད་
དྲུང་ཆེ་བཀའ་ློོན་ཚང་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཕྱི་ལོགས་ནས་ལས་བེད་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས།

ང་རང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ནང་ལ་ཚུར་གནས་སོས་བཏང་། ཁོང་ཚོ་ལ་གསོ་
སྐྱོང་ཅྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་དེ་འད་ཡར་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཡང་སྐབས་དེ་དུས་འབྲེལ་ཡོད་འགན་
འཛིན་ནས་དེ་ལབ་ཀྱི་འདུག ལས་བེད་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཀང་ཁྱེད་ཚོས་ཡྱིག་ཚད་གཅྱིག་གཏོང་དང་ལབ་ཀྱི་འདུག དེ་ནྱི་ང་ཚོས་ཡྱིག་
ཚད་བཏང་བ་ཡྱིན། ལས་བེད་གཉྱིས་དེ་ལ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀང་ཡག་པོ་འདུག་ཡག་ཐག་ཆོད་

འདུག རྒྱ་ཡྱིག་བོད་ཡྱིག་ཨྱིན་ཇྱི་གསུམ་ཀར་ཤེས་ཀྱི་འདུག དཔེ་ཡག་པོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཡྱིག ་ཚད་བཏང་།
འབྲས་བུ་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མར་ལན་གང་ཡང་སེབས་མ་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནྱི་ཕྱི་ལོག་
ནས་ཀང་ལས་བེད་བསྡུ་རྒྱུ་མེད་དུས། ལས་ཁུངས་ནང་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་ནང་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་བེད་སོད་

བཏང་རྒྱུ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དཔེ་བཞག་ན། ལས་བེད་དེའྱི་རྱིགས་དེ་སྔོན་མ་ཐའེ་ཝན་ནང་
ལ། མྱི་གཉྱིས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། སོབ་སོང་གྱི་ཆེད་དུ། འདྱིའྱི་འདེམས་ཕོགས་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་བྱུང་།

ད་ཐའེ་ཝན་ནང་ལ་དེ་འད་བའྱི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞྱིག་རག་དུས། ཏོག་ཙམ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་རྨང་གཞྱི་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན།

ཚུར་འོང་ཀང་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཕྱི་ལོག་ཏུ་སོབ་སོང་ལ་འགོ་དགོས་དུས། གཞུང་
གྱི་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བཏོན་ཏེ། ཁོ་རྒྱ་ཡྱིག་རྨང་གཞྱི་ཡོད་མཁན་དེ་གཉྱིས་ཀ་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་མྱིན་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་

ཡྱིག་གྱི་རྨང་གཞྱི་མེད་མཁན་རྒྱ་ཡྱིག་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་མ་ཤེས་མཁན་དེ་འད་ཞྱིག་ཕར་བཏང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་
རྱིང་ལ་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཟ་སྐད་འཐུང་སྐད་ཤྱིག་གོ་བ་མ་གཏོགས་ཚུར་འོང་ནས་ལས་ཀ་གཅྱིག་ཀང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དཔེ་ཁག་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དེ་འདའྱི་གོ་སྐབས་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གལ་ཆེན་པོ་

རེད་དེ། རྡོག་རྡོག་དེ་ང་ཚོ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ལ་བསམ་ློོ་བཏང་ནས། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་རྨང་གཞྱི་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་བཏང་པ་ཡྱིན་
ན། དེ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་པོ་ལ་མ་རེད། དེ་ང་ཚོ་དྱིལ་
བསགས་ལས་ཁུངས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡོད་

པ་རེད། ཚང་མ་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སྱིད་
བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ང་རང་གྱིས་ཀང་དེ་ཚོར་གྱི་འདུག གཙོ་བོ་རྒྱ་མྱིའྱི་ནང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཁ་གཏད་གཅོག་ས་རྒྱ་མྱི་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ལྷག་པར་དུ་
དེའྱི་ནང་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན། དེ་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་བས་ཏེ་ང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་ཡར་

དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དེའྱི་སྒང་ལ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་བོད་
ཀྱི་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཐག་གཅོད་དགོས་ན། དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་ན། དེ་ནྱི་ཕན་ཐོགས་འོང་གྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིད་ཇུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡྱིན་ཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལས་བེད་

གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད། དེ་དང་འཕོད་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་ཉེ་བའྱི་ཆར་རེད།
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ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ། ཤེས་ཡོན་དང་འཇོན་ཐང་། ཉམས་མོང་གསུམ་ལྡན་མཁན་གྱི་ལས་བེད་དཔེ་དཀོན་པོ་རེད།

ལས་ཁུངས་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན་དེ་ཚོ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཉེ་བའྱི་ཆར་ལས་བེད་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ས་
དམྱིག ས་ཡོད་མེད་ཤྱིག ་གྱི་སྒང་ནས་ལོ་བཅུ་ཕག་རྱིང་ལ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བས། དེའྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་
ཉམས་མོང་ཡོད་པ། འཇོན་ཐང་ཡོད་པ། སོ་སོའ་ིལས་ཀའྱི་སྒང་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་དངོས་གནས་རང་ལས་བེད་ཡག་པོ་དེ་འད་

ས་དམྱིགས་མེད་པའྱི་དབང་གྱིས། གནས་སོས་ཞྱིག་བཏང་འདུག དེ་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་

མཚོན་ན། དཔེ་སྐྱོ་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་ངོ་
བོ་དེ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་ལ་ལས་ཀ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་

ཚོགས་ཆུང་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ། མྱིའྱི་ཐོན་ཁུངས་དེ་ཉུང་ཉུང་རེད་པ། ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་དུས། དེ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་དེ་ཡར་
མར་སོས་བསྡད་ན། ང་ཚོར་མྱི་རག་གྱི་མ་རེད། ང་ཚོར་མྱི་རག་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ཕར་སོས་ན་འགྱིག ་གྱི་རེད། གནས་སོས་བཏང་

ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་མྱི་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་དུས། སྱིག་གཞྱི་ལ་བལྟས་ནས་མྱི་ དེ་ཚོ་ཡར་སོས་མར་སོས་བས་ཏེ། ལས་
ཁུངས་ལ་དེས་བརྡབ་གསྱིག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་ཁུངས་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་ཕང་པོ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག མ་འོངས་པར་དེའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཞེས་ན་ཡག་པོ་འདུག

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

ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཚར་བ་སྱི་འཐུས་ ༡༢ ཡོད། འདྱིའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་
མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་ློོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སྐོར་བསྐྱོད་འགེམས་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དེ། དགོན་སྡེ་ཁག་
ཡོད་ས་ལ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས། དེ་སྔ་ཡང་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་ཡོད། ད་རེས་བསྐྱར་དུ་ནན་ཏན་ཐོག་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད་
གསུངས་པ་རེད། གཞྱི་རྩའྱི་སྐོར་བསྐྱོད་འགེམས་སྟོན་དེ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ར་བར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དེ་འད་

ཞྱིག་གསུངས་སོང་། སྐོར་བསྐྱོད་འགེམས་སྟོན་འགོ་བསྡད་པ་དེ་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཡོད་
པ་མ་རེད། དེ་འད་ཞུ་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་ན་ནྱིང་ལོར་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ། དམྱིགས་བསལ་གོས་ཚོགས་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ནས་ས་གནས་

ཁག་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོག ས་པ་ལ་འབྲེལ ་བ་ཡོད་མཁན་དང་། དེ་བཞྱིན་འཕགས་བོད་འབྲེལ ་མཐུད་ལས་ཁུངས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་ཙམ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོས་སྐོར་བསྐྱོད་འགེམས་སྟོན་ཐོག་ནས་བསྡོམས་
དེ་ག་རེ་བརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར་ན། འཆར་གཞྱི་དང་མ་བཟུང་ནས་ག་རེ་གཏྱིང་བ་རེད་ཟེར་ན། འགེམས་སྟོན་སྐོར་བསྐྱོད་གཅྱིག་ལ་

ཕྱིན། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གཅྱིག་ལ་ཕེབས། ཟློས་གར་འཁབ་སྟོན་གཅྱིག་ལ་ཕེབས། ཡང་
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འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱིས་ཀང་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་ཆེད་གཅྱིག་ལ་ཕེབས། གཞྱི་རྩའྱི་ས་གནས་ཁག་བཞྱི་ལྔ་ལ་སེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ནུས་པ་དང་མ་བཟུང་ནའང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ལ་ Impact ཟེར། གྲུབ་འབྲས་དང་མ་བཟུང་ནའང་ཆེན་པོ་ཐོན་གྱི་
མྱིན་འདུག་ཟེར། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འགེམས་སྟོན་ཡོད་པ་མྱི་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་མྱི་སྟོང་ཕག་ཅྱིག་སེབས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་དེ།
ཡྱིན་ནའང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ས་གནས་ལ་ཁྱབ་བསགས་མྱི་འབོར་འཛོམས་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། འདྱི་ང་ཚོ་མཉམ་སེལ་ཐོག་

ནས་བས་ན་གང་འད་འདུག་ཟེར། ད་ལན་ང་ཚོའྱི་ཐབས་ཇུས་དང་མ་བཟུང་ནའང་གསར་པ་སེལ། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དང་། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྐོར་བསྐྱོད་འགེམས་
སྟོན། འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་པ། དེའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ད་ལན་མྱི་སྣ་ཆེ་ཁག་དག་ལ་ཟློས་གར་རང་ང་ཚོས་འཁབ་སྟོན་བས་ཏེ།

ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་གནང་ཡོང་དུས། ཟློས་གར་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ། གསུངས་བཤད་ཉན་རྒྱུ་ཡོད་པ། འགེམས་
སྟོན་གཟྱིག ས་རྒྱུ་ཡོད་པ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོག ས་པ་ཚང་མ་ཚང་འཛོམ ས་གནང་རྒྱུ་ཡོ ད་པ། དེ་འད་བས་ཏེ་ཀེ་རཱ་ལ་ལ་

གཅྱིག་སྒྲུབ་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཀེ་རཱ་ལ་ལ་སྒྲུབ་པ་རེད། ས་གནས་
ཁག་འགའ་ཤས་ལ་སྒྲུབ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཆེ་བ་ཞྱིག་ཟློས་གར་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ནཱག་

པུར་ལ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཇྱིན་ཊལ་ University ནང་ལ་སྒྲུབ་ཚར་པ་རེད། དེ་ལྟར་བལྟས་ཡོང་དུས། ཀེ་རཱ་ལ་ས་གནས་ཚགས་

པར་ཁག་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་ནང་ཐོན་འདུག་ཟེར། ང་ཚོས་འགེམས་སྟོན་སེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགེམས་སྟོན་འགོ་རྒྱུ་དེ་གཙོ་
ཆེ་ཤོས། ས་གནས་ལ་གོ་སྱིག་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་མགོན་ཤོག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། མགོན་ཤོག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁས་ལེན་དེ་འད་དེ་འད་འགེམས་སྟོན་ས་གནས་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ག་སྱིག་བེད་ཀྱི་

ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ས་གནས་ལ་གནང་མཁན་ཞྱིག་དགོས ་པ་རེད་མ་གཏོགས། ས་གནས་ལ་གནང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བེད་

ཐབས་མེད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཀེ་རཱ་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་ང་ཚོས་ Kochi ལ་བས་ན་ཟེར་ནས་འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་བ་རེད་དེ།

ས་གནས་ཀྱི་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཟེར། ས་གནས་གཞན་ལ་སོས་དགོས་འཁེལ་བ་རེད། དེ་སོང་ཙང་དགོན་སྡེ་ཁག་ཡོད་ས་ཁག་ལ་
འགེམས་སྟོན་ཁང་དེ་ཚོ་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རེན་སར་ཆོག་ཅེས་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། དེ་ནས་དེབ་
དང་ང་ཚོས་གཞྱི་རྩའྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་གཉྱིས་གསུམ་ལ་དུས་དེབ་འདོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ག་ཚོད་ལ་གཏོང་

གྱི་ཡོད་མྱིན་གངས་ཀ་བལྟས་ཡོང་དུས། གཏོང་ས་ཁག་ ༥༠༠ ལྷག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཉེ་ཆར་རང་ང་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་འགན་

ཡོད་ཙང་། སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཁག་འཛོམས་ནས། སྔོན་མ་གཏོང་ས་དེ་ཚོ་ག་པར་ག་པར་ཡོད་མྱིན་དེ་དག་ཚང་མར་བསྐྱར་
དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ཏེ། འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ནང་ལ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ག་ཚོད་ལ་བཏང་གྱི་འདུག དེ་ དག་ཚང་མ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བེད་
དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན། གཅྱིག་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་སྙན་གགས་ཆེ་བ་ལུང་པ་རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེའྱི་

ནང་སྙན་གགས་ཆེ་བ་བཅུ་བྱུང་ན་ཉྱི་ཤུ། ལུང་པ་རེ་རེའྱི་ནང་དཔེ་མཛོད་ཁང་སྙན་གགས་ཆེ་བ་བཅུ་ཉྱི་ཤུ་གངས་ཀ་དེ་མར་ཐོན།

ད་རྒྱ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་བང་རག་གྱི་རེད་ཟེར། ཁ་བང་རག་པའྱི་ཐོག་ནས་གངས་ཀ་དེ་བསྐྱར་དུ་སར་ནས་བཏང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་

འདུག་སྟེ། དེའྱི་སྒང་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ཏེ། དངུལ་རྩྱིས་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སག་གླ་འདྱི་འཕར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་། འདྱི་ཡང་
ཚོད་དཔག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་ནང་ཕལ་ཆེར་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སག་གླ་
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དེ་འཕར་སྱིད་པ་རེད། འདྱི་འཕར་དགོས་དོན་དེ་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་སྱི་ཡོངས་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་སྙན་
གགས་ཅན་ཁག་ནང་ལ་ང་ཚོས་དུས་དེབ་དང་དེབ་འདྱི་དག་གཏོང་འཆར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕ་གྱིར་ཕག་ལས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ཧ་ལས་

པའྱི་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཏེ་ཉམས་མོང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕ་གྱིར་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཚང་མ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་
དམྱིགས་ལྔ་ཡོད་པའྱི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་ལས་བེད་གསུམ་ལས་མེད་པ་བས། གཞྱི་རྩའྱི་ང་ཚོས་སྔོན་མ་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཏེ།
སྐད་ཤེས་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་རང་ཆེད་དུ་འདེམས་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནས་བཟོས་གནང་པ་རེད།

དེ་དམྱིགས་བཀར་བས་ཏེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ཡྱིན་ནའྱི་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་
ན། རྒྱ་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྒྱ་སྐད་ཁུངས་འཁྱོལ་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་ཡྱིན་ཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཤེས་དགོས་

པ་རེད་ཟེར་ནས། བོད་ཡྱིག་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བཞག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་སྐད་ཡག་པོ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ད་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཤེས་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁུངས་འཁྱོལ་བ་ཞྱིག དེ་འགྱིགས་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཟེར་བས་ང་ཚོས ་འདེམ ས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིག་ཚད་
ཐེངས་གཅྱིག་བཏང་། ཡྱིག་ཚད་གཏོང་མཁན་བྱུང་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བདམས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕར་ཕོགས་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་

ཚད་ལྡན་ཡོད་ཀང་བོད་ཡྱིག་ལ་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་བ་བས་ཏེ་བདམས་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་ད་རེས་འདེམས་

བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཏེ་འགྱུར་བ་བཏང་། རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁོ་རང་རྒྱ་ཡྱིག་རེད་པཱ། ཡྱིན་ནའང་བོདཡྱིག་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ བས་ན་ཟེར། དེ་ Pass དང་མ་བཟུང་ན་

ཁུངས་འཁྱོལ་ཙམ་བས་ཏེ། དེ་འདའྱི་ཟེར་བས་ཏེ་ང་ཚོས་འབད་རྩོན་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཐོག་མར་ང་
ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་སྐད་གཅྱིག་པུ་ཤེས་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ཡྱིག་གཅྱིག་པུ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་

ནས་རྒྱ་ཡྱིག་གཅྱིག་པུ་ཁུངས་འཁྱོལ་བ་ཡོད་ན་འདེམས་ཤོག་ཟེར་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད་པ། ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་རེན་དེ་ཡོད་དུས། གང་ལྟར་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་འགེལ་བཤད་དེ་འད་བསྐྱོན་ནས། བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་
ཚད་དེ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་བ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་

འདུག་ཟེར། དེ་ག་རང་རེད། ལས་བེད་གཉྱིས་ཐའེ་ཝན་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་སོང་ཆེད་བཏང་བ་རེད། ཐོག་མ་ད་ག་རང་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་
པ་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོག་ལ་མངགས་བས། ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ནས་འབད་བརྩོན་བས་ཏེ་
ས་དམྱིགས་གཉྱིས་རག་པ་རེད། ལོ་གཉྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་སོང་རྒྱུར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་སོང་རྒྱུར་འགོ་དུས་འགོ་སྟངས་རང་
རེད། གསལ་བསགས་ཡོངས་བསགས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ཡོངས་རོགས་དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ཆོག་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཤས་ལེན་ཏཝ་སུ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ནའང་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚུད་པ་གཉྱིས་དེ་རྒྱ་ཡྱིག་མ་ཤེས་པ་གཉྱིས་
ཚུད་པ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་རྨང་གཞྱི་མེད་མཁན་གཉྱིས་ཚུད་པ་རེད། རེས་སུ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་

བཞྱིན་རེད། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་རང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་འདུག་ཟེར། འདྱི་ དག་བཏང་ན་བས་ཏེ་གསུངས་ཡོང་དུས།
བཀའ་ཤག་ལ་ལན་དེ་རེས་ལ་འབོར་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འགོ་མཁན་འགོ་ཚར་བ་རེད། མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚོ་ཡང་ལས་བེད་ལ་

དབེ་འབེད་བེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ཉྱི་ཧོང་ཡྱིན་ནའང་ཐའེ་ཝན་ག་པར་ཡྱིན་ཀང་། ཡྱིག་ཚད་བཏང་ཆོག་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། རྒྱ་ཡྱིག་
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རྨང་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱི་ཧོང་གྱི་རྨང་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སེ་པེན་སྐད་རྨང་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ཅྱིག་

སྐོར་ཏེ། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཡོད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རང་ལ་ཐོབ་ཐང་དང་མ་བཟུང་ནས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་སར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་མ་གཏོགས་ཡང་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་མ་གཏོགས་

བཏང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་ཡོངས་ནས་ང་ཚོ་ཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་རེད་ཟེར། རང་བཞྱིན་གྱི་རྩོད་ལེན་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་རེད་ཏན་ཏན་རང་། རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་བདེ་སྲུང་དང་སྱིད་ཇུས་ཉམས་ཞྱིབ་

ཁང་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏཱ་ལའྱི་ློ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ལོ་གསུམ་བསབ་
ཏེ་ཐོན་བཞག་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ལོར་ཐོན་པ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་རྨང་གཞྱི་ཡོད་མཁན་མང་པོ་འདུག ཁོང་ཚོ་ང་ཐུག་

མོངས། རྒྱ་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལས་བེད་མེད་དགོས་དོན་དེ་ གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འབད་རྩོན་
གནང་བཞག་པ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་པོ་མ་རེད་འདུག གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཚོང་པ་དང་ Company མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་

ཡོང་དུས། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྒྱ་སྐད་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱ་མྱི་ཚོང་པའྱི་སྐར་བསྒྱུར་བ་རྒྱུར་འགོ་
ནས་འདྱིར་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་རང་ཚོ་ལ་ཕོགས་འབུམ་གཅྱིག་ཙམ་རག་གྱི་ཡོད་དུས། ཕོགས་ལ་

བལྟས་ནས། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཀང་མང་བ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོ་གསར་དུ་འབོར་མཁན་ཚོ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་རྟོགས་བ་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ཚོས་གནང་སྟངས་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་

གཙོ་བོར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕོགས་མཐོ་ས་ལ་གཟྱིགས་ནས་འགོ་བཞག་མཁན་དེ་
འད་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་རེན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་གཞྱི་རྩའྱི་ང་ཚོ་ས་དམྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཀང་། ཡྱིག་ཚད་བཏང་བ་
ཡྱིན་ནའང་མ་རག་དགོས་དོན་དེ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་བས་པ་དང་། མཉམ་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་

མང་ཆེ་བ་ཕྱི་ལོགས་གཞན་ལ་ལས་བེད་བ་རྒྱུར་ཕེབས་ཏེ། དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དེ་རྱིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་འཐུས་མྱི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས། Shanta
Kumar མཆོག་དང་ཁོང་གྱི་ཕག་རོགས་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་མཉམ་དུ་ཕེབས་ཡོད། སྐུ་ཞབས་ Shanta Kumar ལྟ་བུར་ཆ་

མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའྱི་སྱི་ཁྱབ་ློོན་ཆེན་ཟུར་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་འགན་འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར་བཞྱིན་པ་དེ་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་འད་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་
བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཧ་ཅང་གྱི་ློོ་ཉེ་པོ་ཡོད།
དེ་ཡྱིན ་དུས་ཚང་མས་ཡར་སྐུ་བཞེངས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོག ས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། ལགས་སོ། སྐུ་ཞུགས་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་
དེར་ལས་སྡོམ་ཤོག་གངས་དང་པོའ་ི དོན་ཚན་དང་པོའ་ི ངོ་སོད་ཀྱི་ནང་ལ། ཚིག་གཅྱིག་འཁོད་བསྡད་འདུག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་

སྱིག་འཛུགས་ལབ་ནས། སྱིར་བཏང་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་རྟག་པར་
འདྱི་གསུང་གྱི་རེད། གནད་འགག་ཆེན་པོ་བས་ཏེ་གསུང་གྱི་རེད། དེ་ལ་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀང་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་རྭ་བའྱི་

ནང་ལ་སྔོན་མ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལབ་པ་དེ་གོ་མོང་ལ་མཐའ་མ་དེ་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ལ་བལྟས་ནས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་

དུས། ད་ལྟའྱི་སྔ་རེས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བསྣམས་ཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དེའྱི་
རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ལྔ་ལས་ལྔ་བཅུ་རྩ་ཆེ་བར་འཛིན་གྱི་མེད་འགོ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་དེ་འད་
ཡྱིན་དུས། དེའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་གསལ་བཤད་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ། དྱིལ་བསགས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་སྐོར་ལ་རེད། རྩ་བའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

རེད། སྱིར་བཏང་དྱིལ་བསགས་གཅྱིག་པོ་མ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་།
འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་བསམ་ློོ་བཏང་ནས་བལྟས་ན། རེ་བཙུན་མྱི་ལ་རས་པས། ཨ་མ་ཡོད་དུས་བུ་ནང་མེད། བུ་
ནང་ལ་སེབས་དུས་ཨ་མ་གོངས། གཉྱིས་ཀ་འཛོམས་པས་སྙྱིང་པོ་མེད། ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་
ག་ཚོད་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་བདག་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་རེད། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། སྔོན་མ་དགུ་

བཅུ་གོ་གཅྱིག་གོ་གཉྱིས་ནང་ལ་ལས་བེད་བདུན་བརྒྱད་ཅྱིག་ལེན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་ཅྱིག་གསོས་ཡོད་
མེད་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚུན་ཆད་ལ་དེ་འདའྱི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་བ་རེད། དཔེར་ན་ང་རང་གྱི་ངོ་ཤེས་
པ་འབྲེལ་ཡོད་གོགས་པོ་དེ་འད་རྒྱ་ཡྱིག་རང་གྱིས་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་བ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་དེ་ཤུགས་ཆེན་

པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྔ་རེས་རྱིམ་པར་འབོད་སྐུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞུས་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གོ་སྐབས་མ་རག་པའྱི་གནས་
སྟངས་བྱུང་སོང་ཟེར། དེ་ཚོ་ཡང་བདེན་པ་རང་ཡྱིན། བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ཚོར་གོ་
སྐབས་གཞན་དག་ཀང་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་མཁན་

ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོས་བདག་པོ་མ་བརྒྱབས། དེ་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་གོ་སྐབས་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོ་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་

སྟངས་དེ་འད་དཀའ་ངལ་གྱི་ཧེ་བག་འད་བྱུང་སོང་ཟེར། དེ་ཉེ་བའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཏོག་
ཙམ་ཞྱིག་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བརྒྱབས་རེད་དེ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་

ཡོད་ས་མ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡག་ཤོས་འདྱི་རེད་
ཟེར་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

དེ་ནས་དྱིལ་བསགས་རང་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ཤོག་གངས་(༨)པ་ད་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྱིར་བཏང་དྱི་

བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་ལས་སྡོམ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་འཕྲུལ་ཆས་ཡག་པོ་དེ་
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འད་ཉོས ་པ་བྱུང་འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་དགོང ས་པ་བཞེས ་རྒྱུ་དེ་སྱིག ་

འཛུགས་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་
ན་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟེར། རྩ་
བའྱི་མཐུན་རེན་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཡག་པོ་རྩ་ཆེན་པོ་དེ་འད་ཉོ་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཡྱིན་ཀང་། དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུར། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་ལས་དོན་ཚགས་
ཚུད་ཡོང་རྒྱུར་ག་སྱིག་དང་འཆར་གཞྱི་དེ་ཚོ་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད་ཟེར་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་དག་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོ་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ལབ་ནས་

གཅྱིག་འཁོད་བསྡད་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྲེལ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འབོད་སྐུལ་དེ་གལ་ཆེན་

པོ་འད་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཚོར་གྱི་ཡོད། དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ལབ་ན། སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་དེབ་སེར་པོ་དེའྱི་སྒང་ལ། ནམ་རྒྱུན་ངོ་སོད་
ལག་འཁྱེར་ཟེར་ནས་འཁོད་བསྡད་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། འདྱི་འཁྱེར་ནས་ཕྱི་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ། གནམ་ཐང་འད་མྱིན་འད་
མང་པོ་ཞྱིག་ནས་འདྱི་མ་ཤེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་རེད། དཔེར་བཞག་ན། གནམ་ཐང་གྱི་ལས་བེད་དེ་ཚོའྱི་ཉམས་མོང་

ཡོད་མེད་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ལབ་ན། དེབ་
ཀྱི་སྒང་ལ་ངོ་སོད་ལག་འཁྱེར་ཟེར་ནས་བྲྱིས་བཞག་པ་དེའྱི་ཚབ་ལ། Travel Document ཟེར་བ་དེ་འདའྱི་ཐབས་ཤེས་འད་པོ་
ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར། གལ་སྱིད་ཡོང་གྱི་འདུག་ན། ཡྱིན་ཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཟེར། དེའྱི་ནང་

ལོག་ལ་ཡྱི་གྱི་དེ་ཡོད་པ་རེད། Travel Document ཟེར་བ་བྲྱིས་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་ན་གནམ་ཐང་གང་དུ་ཕྱིན་
ཀང་ལས་བེད་གསར་རྙྱིང་སུ་ཡྱིན་རུང་ཧ་གོ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཤོག་བུ་དེ་སྟོན་པའྱི་སྐབས་ལ། འདྱི་ཁྱེད་རང་གྱི་
ངོ་སོད་ལག་འཁྱེར་རེད་འདུག ཕྱི་ལ་འགོ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་གང་དུ་ཡོད་ཟེར་ནས། སྐད་ཆ་དེ་གཞྱི་ནས་དྱིས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་

ཞྱིག ་རེད་འདུག བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གལ་སྱིད་ཕྱི་ལོག་ལ་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ཟེར་ནས། Passport ལབ་ནས་
བརྒྱབ་མ་ཐུབ་ཀང་། Travel Document ཟེར་བར་བརྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གལ་སྱིད་ཅྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་
རོགས་གནང་ཟེར། དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྩྱིས་ནས་དེ་ནྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གྱི་
ཡོད། བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱྱིད་འཛོམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་འདྱི་
མ་སྐུལ་བའྱི་གོང་ལ་ང་རང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་སྟངས་དང་། བོད་དོན་ཐོག་ལ་མཐོང་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་
ཡོད་པ། འདྱི་ང་རང་སྒེར་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་དན་

སོང་། དང་པོ་དེ་འདྱི་རེད་འདུག ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་གནད་དོན་དེ་འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་གང་ལྟར་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལབ་ནའང་
རེད། ཚོགས་པ་ཁག་མྱི་མང་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འགེལ་ཤག་བརྒྱབ་སྟངས་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་རེད་དམ་
ཟེར། དེ་རྱིང་ཁ་སང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འཛམ་བུ་གླྱིང་ཐོག་ལ་བོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མཁན་དེ་ཕོགས་གཉྱིས་ཆགས་བསྡད་

ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོ་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བོད་པ། བོད་པའྱི་ཚོགས་པ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པ། ང་ཚོས་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་

པ་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཞུ་དུས་ཅྱིག ་འགན་བསྡུར་གྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འགན་

བསྡུར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སུ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་བཅུ་ནང་བལྟས་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ཕོགས་
འདྱི་ཐོབ ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ན་ཡང་ཕྱིས ་སུ་ལོ་བཅུ་གངས་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ང་ཚོ་ལས་ཡར་མགོགས་པ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཤར་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཁོ་རང་ཚོ་འགན་བསྡུར་དེ་ཐོབ་ཐུབ་

རྒྱུའྱི་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ Propaganda འཁྱོག་གཏམ་གྱི་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེལ་བ་བས་ཏེ། གང་ལྟར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡྱིན་ནའྱི་རེད། གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་
ཡྱིན་ནའང་རེད། མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གོས་སྡུར་བེད་དུས། མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་གྱིས་འགེལ་

བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཕོགས་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དཔེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་རྒྱ་ Google ནང་ལ་བལྟས་ན། ༸པཎ་ཆེན་ློ་མ་ཟེར་ནས་བྲྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཉེ་ཆར་ད་ལྟ་གསར་འགྱུར་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། གུགྷལ་གྱི་ཤོག་བུ་དེའྱི་ནང་ལ་ཤོག་བུ་དང་པོ་ནང་གྱི་སྔོན་ཐོ་ལྔ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་

༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དཔེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད། གནད་དོན་

གཉྱིས་པ་དེ་འདྱི་ཡྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང་ཁག་དང་གོས་ཚོགས་ཁག་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟངས་དེ་གང་འད་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། འདྱི་ཡང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཆྱིག་སྟོང་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་བཅུའྱི་ནང་ལ་

བོད་པའྱི་གནད་དོན་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ལ་གང་ཙམ་གྱི་ཚད་མཐོ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཟེར་ན།
ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའྱི་ནང་ལོག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་པོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་

ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་བོད་ནང་ལ་ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ ༨༧ ༨༨ ༨༩ སྒེར་ལངས་ལ་བརྟེན་ནས་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཁྱབ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ཡང་འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་ཆབ་

སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགྱུར་བ་ཡག་པ་ཞྱིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དམངས་གཙོ་དང་ཞྱི་

བདེ་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་དེ་འཐབ་རྩོད་ཡག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོར་
འཛིན་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་འདྱི་དབང་ཐང་
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ཆེན་པོ་ཆགས། ཚོང་གྱི་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། འཛམ་བུ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་དུས། གནོན་ཤུགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སད་ཏེ། ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་དེ་

ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མཚོན་དུ་ཞུས་པར། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དེ་
རྱིང་ཁ་སང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕེབས་དུས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོས་ཀང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་མཇལ་འཕད་མ་

ཞུས་པ། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་འདྱི་ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་གཉྱིས་པ་དེ་ཡྱིན། མཐོང་ཚུལ་གསུམ་
པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་གནད་དོན་དེ་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་

ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བོད་པའྱི་གནད་དོན་དེ་གོས་བསྡུར་བེད་དུས། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་འདུག་

གམ་ཟེར་བ་རེད་པཱ། འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་གནད་དོན་དེ་འཐབ་རྩོད་གཅྱིག་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས ་བཙན་འཛུལ་བས་ཏེ། མྱི་སེར ་སེལ ་ཡུལ་གྱིས ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག ་རེད། དེ་འདའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་

པརེད། ཡྱིན་ནའང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་དམྱིགས་བསལ་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱིས་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་
གླེང་བེད་དུས། མང་བ་གཅྱིག་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས། ལུང་པ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་

བཙན་འཛུལ་བས་པའྱི་གནད་དོན་དེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་གྱི་མ་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ལ། དངོས་གནས་རེད།
བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་

རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གོས་བསྡུར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཙོ་བོ་བརྒྱབ་ལོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡོད་དུས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་གནོན་ཤུགས་སད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ངས་ད་ལྟ་གོང་ལ་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
དུས་ཁྱད་པར་གཅྱིག་ངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཞུང་ཁག་དང་གོས་ཚོགས་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཁག་ལས་ཡང་གོས་ཚོགས་ཁག་ལ་རང་དབང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། གོས་ཚོགས་འདྱི་
གཙོ་བོ་མྱི་མང་གྱིས ་གནོན ་ཤུགས་སོད་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཞྱིག ་ཡྱིན ་དུས། མང་ཚོག ས་དཀྱིལ ་ལ་བོད་དོན ་ཁྱབ་

བསགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་གང་ལྟར་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག གཙོ་བོ་གཅྱིག་ང་རང་

ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་དེ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་མང་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཕོགས་
གཞན་ཞྱིག་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཡྱིན་ནའང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས།

༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་གང་དུ་ཕེབས་ཀང་གང་ལྟར་འཛམ་བུ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་། མྱི་འབོར་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པོ་
ཕེབ ས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། ངས་དཔེ་མཚོན ་ཞྱིག ་བཞག་པ་ཡྱིན ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར ་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གོང་ཁྱེར། Perth ནང་ཕེབས་གནང་པ་རེད། Perth ཟེར་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་མཁྱེན་མེད་ཀྱི་རེད། འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་ཁོང་རང་ཚོས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་གོང་ཁྱེར་ཁུག་ཁུག་ཚ་
ཤོས་རེད་ཟེར། བཤད་སོལ་འདུག Most Isolated city in the world ཟེར་ནས་བཤད་སོལ་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་

རྱིན་པོ་ཆེ་ ༢༠༡༣ ལ་ Perth ལ་ཕེབས་སོང་། དེ་དུས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་སྱིག་གནང་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཀང་ཕ་
གྱིར་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། དེ་དུས་ཁོང་རང་ཚོ་ག་སྱིག་གནང་མཁན་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་
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འདྱི་གར་ཕེབས་ནས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཁང་ཆ་ཚང་ཁེངས་སོང་ཟེར། ཁྱི་བཞྱི་རེད་ཁྱི་དྲུག་རེད། ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དན་གྱི་མྱིན་

འདུག ཨ་རྱིའྱི་གཞས་མ་སྐད་གགས་ཆེ་བ་ Beyonce ལས་མང་བ་ཕེབས་སོང་ཟེར། དེ་འད་ཡང་བཤད་སོལ་འདུག Perth
ཟེར་བའྱི་གོང་ཁྱེར་དེ་ཁུག་ཁུག་སྱིང་སྱིང་ཞྱིག་རེད་ཟེར། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་དཀྱིལ་ལ་གང་ལྟར་བོད་དོན་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་

ཡོད་པ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཡང་། ང་ཚོས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སོད་སྟངས་དེ་མཚམས་རེ་ཡར་འགོ་རྒྱུ་
ཞྱིག་དང་མཚམས་རེ་མར་འགོ་རྒྱུ་དེ་འདྱིས་ག་རེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྐབས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོ་ཚད་མཐོ་པོ་འགོ་བ་རེད་པཱ།
འདྱི་འགོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁོང་རང་ཚོས་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་རེད། ང་ཚོ་ཤོར་གྱི་འདུག་ཟེར་

ནས་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་ཁག་ཐེག་བཅག་དགོས་འདུག་ཟེར་ཏེ། ངས་དེ་འད་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོས་དང་པོ་ལམ་འགོ་རྒྱུག་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཁོང་ཚོས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཕྱིན་ནས་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཁོང་ཚོར་ཐོབ་ཐུབ་རྒྱུ། སྐབས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོ་མཐོན་པོ་ཞྱིག་ལལ་
ཕྱིན། དེ་རྱིང་ཁ་སང་དམའ་བ་ཞྱིག ་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་དུས། འདྱིས་ག་རེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡང་
བསྐྱར་ང་ཚོ་སར་གསོ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་གནད་

དོན་དེ། ང་རང་ཚོས་བདག་པོ་གང་འད་བས་ཏེ་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་ནས། ལོ་རྒྱུས་དེ་ང་རང་ཚོ་རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར། རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་ཚད་མཐོ་པོ་ཇྱི་ལྟར་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར། ང་རང་ཚོས་བསམ་ློོ་

བཏང་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ཅྱིག་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་
རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་དུས་གཙོ་བོ་སོ་སོའ་ི National interest དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ལ་བལྟ་ཡྱི་རེད། སོ་སོའ་ི རྒྱལ་

ཁབ་དེ་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་མེད་ལ་བལྟ་ཡྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་རེད་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བོད་དོན་ཐོག་ལ་འབྲེལ་བ་བེད་དུས། ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་
སེལ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངས་ཡག་པ་གཅྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་

བཀའ་མོལ་སེབས་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་འཛམ་བུ་གླྱིང་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ལ་གལ་ཆེན་པོ་
ཡྱིན་པ། དེ་འདའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། དེ་ཡང་ང་ཚོའ་ྱི ཐབས་ཇུས་ཡག་པོ་ཞྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག ཐབས་ཇུས་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ང་ལ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ཡོད་ས་མ་རེད། སོང་ཙང་ངས་དྱི་བ་ལ་ཤར་བསྐྱོད་འགོ་བཞག་གྱི་ཡྱིན།

དྱི་བ་གཙོ་བོ་འདྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གྱི་དྱི་བ་འདྱི་འད་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདྱི་བ་དང་པོ་དེ་འདྱི་ཡྱིན། ཕྱི་
དྱིལ་ལྷན་ཁང་ལ་སྡེ་ཚན་གཉྱིས་ཡོད་དུས། གཅྱིག་ཕྱི་འབྲེལ་དང་གཅྱིག་དྱིལ་བསགས་ཡྱིན་དུས། ལྷན་ཁང་དེས་གལ་གནད་ཆེ་

ཤོས་ག་རེ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཟེར། ལས་འགན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྡེ་ཚན་གཉྱིས་ཀར་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷན་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་དཀའ་ལས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ང་
རང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ན་ཡང་ཉུང་ཉུང་རེད། མྱིའྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཐུན་རེན་གྱི་ཆ་ནས་རེད། དཔེ་ཉུང་ཉུང་རེད།
ལས་ཀ་དཔེ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོས་གང་ལྟར་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་ལས་ཀ་ག་རེ་ག་རེ་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་

ཡོད་དམ་ཟེར། འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་འདྱི་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཟེར་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་
ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལག་རྩལ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག གཙོ་བོ་དེ་འབྲེལ་ལམ་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ཡོད་མཁན། དེ་
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ཡྱིན་དུས་ལས་བེད་ཚོར་ཤེས་ཚད་དེ་གང་འད་རེད་དམ། གང་ལྟར་མང་བ་ཞྱིག ཚང་མ་དེ་འདའྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པ་དན་གྱི་མྱིན་

འདུག ཡྱིན་ན་ཡང་སྱིར་བཏང་ལས་བེད་ཚོར་རྒྱབ་ལྗོངས་འདྱི་གང་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར། འབྲེལ་ལམ་ཐོག་ནས་ཡོད་རེད།
ཆབ་སྱིད་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་སོང་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡོད་པ། ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡོད་པ། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སོབ་སོང་གྱི་རྒྱབ་

ལྗོངས་ཡོད་པ། ཕྱི་དྱིལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡོད་པ་མང་ལོས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཟེར་བ་རེད་པ། གལ་ཏེ་ཁོང་
རང་ཚོ་མེད་པ་དང་། ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན ་ནའང་། ༼དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་བསྡུ་གནང་
རོགས་གནང་།༽ ཟབ་སོང་འདྱི་འད་རག་གྱི་ཡོད་དམ་ཟེར། ལྷག་པར་དུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་བེད་སྟངས།

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སེལ་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མགྱིན་ཚབ་པ་བེད་སྟངས་ཡྱིན་
ནའང་རེད། དེ་འདའྱི་ཟབ་སོང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར། གསུམ་པ་དེ་ངས་གོང་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་དེ་རྱིང་ཁ་སང་

ང་རང་ཚོ་འགན་བསྡུར་དང་མ་བཟུང་ནས་ཏོག་ཙམ་ཤོར་བ་འད་པོའ་ི རྣམ་པ་ཅྱིག་ཡོད་དུས། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་དང་འཆར་གཞྱི་འགའ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར། ལོ་ལྟར་
རེ་ཞྱིག་འཆར་གཞྱི་དེ་འད་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར། དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་སྡོམ་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་

གླེང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེར། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དེ་མར་མཇལ་ཡོང་དུས།
ཡྱི་གེ་སྤུས་དག་པོ་མཇལ་བདེ་པོ། ཡྱི་གེ་བང་སྱིག་སྟངས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྔོན་མ་

ལས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་འདུག་ཟེར། དེ་བེད་དུས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་འབྲྱི་མཁན་སུ་ཡྱིན་རུང་། དེ་ལ་དངོས་གནས་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་(༤)པའྱི་ནང་
ལ་གཉྱིས་པ་དྱིལ་བསགས་སྡེ་ཚན་ཀ བོད་ཡྱིག་ཚན་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་རང་གྱིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་

རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། སྱིར་བཏང་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཚང་མ། ད་རྒྱའྱི་དུས་རབས་དང་ཆ་འཕྱིན་གྱི་དུས་རབས་བས་ཏེ་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྟ་ཀོག་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དུས་རབས་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡང་ད་རྒྱའྱི་ཐོག ་ནས་ལྟ་ཀོག་ཐུབ་དགོས ་རྒྱུ་དང་།

གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ན་ཡང་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སེང་ལྟ་ཀོག་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་

ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཕྱི་དྱིལ་དྱིལ་བསགས་སྡེ་ཚན་གྱི་བོད་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ནང་ལོག་གྱི་བོད་ཡྱིག་ད་རྒྱ། Bod.asia
ཟེར་བ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཟེར། ང་ནམ་རྒྱུན་རོབ་ཚོད་ཀྱི་བསྔགས་བརོད་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་
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མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། དེ་ང་རང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དོ་སྣང་བེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཧ་ལས་པའྱི་སྤུས་དག་པོ་འདུག ཛར་ཛོར་མང་པོ་
མེད་པ་བས། གང་ནས་ཁ་ཕེ་བ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཤར་ཆོག་ཆོག གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ཏེ་འོང་གྱི་འདུག

བོད་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ད་རྒྱའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་སྱི་ཞུ་བ་དེ་ཚོ་ལ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་ཐུགས་རེ་ཆེ། མུ་
མཐུད་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་རོགས་གནང་ཟེར། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོ་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་
ས་བརྙན་ཚན་པ། དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། སྱིར་བཏང་གྱི་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ Bagsu Cable བརྒྱུད་ནས་ཐད་

གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་རྒྱུ་དེ་དག་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གསར་འགྱུར་བཤད་མཁན་དེ་ཚོ་ཡང་ལོ་
རེ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གསར་འགྱུར་ཤོད་མཁན་དེའྱི་ནང་ལ་བུ་མོ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོ་
ཕྱི་ལ་ངོམས་རྒྱུ་ལབ་ན་ནང་ལ་ཉར་རྒྱུ་ཟེར་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དེ་རེད། གསར་འགྱུར་ཤོད་མཁན་དེ་བེད་དགོས་ན། མཛད་སྒོ་
ཚོགས་སྐབས་ལེགས་ཆ་ཤོད་མཁན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཅྱིག་དེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པས་དཀའ་
ལས་མང་པོ་རྒྱག་གྱི་འདུག བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གསར་འགྱུར་ད་ལྟ་དེ་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་མཚམས་མཚམས་
བཅར་འདྱི་གནང་གྱི་འདུག བཅར་འདྱི་གནང་དུས་བཅར་འདྱི་གནང་སའྱི་གང་ཟག་དེ་ཤར་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཁོང་རང་གཉྱིས་

ཤར་གྱི་མྱིན་འདུག དྱི་བ་གཏོང་མཁན་གསར་འགོད་པ་ཟེར་དགོས་རེད་པ། དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་ཤར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག མྱིའྱི་

གདོང་པ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན། དྱི་བ་གཏོང་ས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁྱད་པར་འདུག གཏོང་མཁན་གྱི་ངོས་ནས། དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་བུ་
མོ་མཛེས་མ་དེ་གཉྱིས་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའྱི་བཅར་འདྱི་གནང་མཁན་སུ་ཡྱིན་རུང་ཚང་མ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བེད་རོགས་

གནང་ཟེར། དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ས་བརྙན་ཚན་པ་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་ལོག ས་ནས་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་རེས་གཟའ་སེན་པ་
ནམ་ཡྱིན་ལ་བོད་ཀྱི་ས་བརྙན་གླེང་སྟེགས་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྱིགས་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའྱི་ནང་ཆོས་དོན་གཉེར་གནང་

མཁན་ཚོར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དང་ཟེར། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་བེད་དུས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་དབེ་བ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་སྱིག་འཛུགས་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་བསམ་

པ་དེ་ཚུར་བཀུག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ཆོས་བརྒྱུད་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་མཁན་པོ་དང་དགེ་བཤེས་ག་རེ་
ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ལ་བཅར་འདྱི་གནང་ནས་ཚང་མ་ཆད་ལུས་མེད་པ་ཞྱིག དབེ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།
ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག

དེ་ནས་སྡེ་ཚན་དེ་ག་རང་གྱི་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་དཔེར་ན། བདུན་པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་

རྒན་རབས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་འད་པར་རྙྱིང་པ་དང་གསར་པ་བསྡོམས་གངས་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས། ཟེར་བ་
ཞྱིག་འདུག འདྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་ཡྱི་གེ་འབྲྱི་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བས་ན་གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད་དེ། དེ་ཚོའྱི་སྐོར་དེ་གསལ་པོ་འབེད་
བཞག་ན་པར་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་རང་རང་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་པར་ག་རེ་མཁོ་སྒྲུབ་བས་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། འད་པར་རྙྱིང་པ་དང་གསར་པ་ཟེར་བ་ཅྱིག ཡང་ན་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་བོད་དང་འབྲེལ་བ། ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་ན་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་པར་གལ་ཆེན་པོ་དེ་འད་ང་ཚོས་མཁོ་སྒྲུབ་བས་ཡོད་ཟེར། ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་
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ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལམ་སེང་དོགས་པ་སེབས་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ལོ་ཁ་ཤས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་པར་ག་རེ་ཉར་ཚགས་
བས་ཡོད། པར་ག་རེ་མཁོ་སྒྲུབ་བས་ཡོད་ཧ་མྱི་གོ་བས་ཡྱི་གེ་འབྲྱི་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག
དེ་ཚོར་ཡང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་རང་བཞྱིན་གྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ལས་འཆར་ཚན་པའྱི་ནང་ལ། རྩྱིས ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སོབ ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ཁག་དྲུག་དང་མཐོ་སོབ་ཁག་

བདུན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༢༨༠ ལྷག་ཙམ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ཟབ་སོང་དེ་འད་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་ཟེར་ནས་གསུངས་

འདུག དེ་ལ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཟབ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག ་
གནང་། འགོ་སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིས་ཕན་ཐོགས་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་འད་ཡྱིན་

ནམ་བསམ་པའྱི་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཤུགས་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ག་རེ་གོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་མ་ཐུག་པ་དེ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་

མ་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཤུགས་ལ་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ན་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་
ལ་ཤུགས་ཅྱིག་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག འགོ་སོང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་བསམ་
པ་ཅྱིག ཚོང་གཅྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་ཅ་ལག་འདྱི་ལ་སྒོར་མོ་བརྒྱ་ཡྱིན་ན། སྒོར་མོ་ལྔ་བཅུ་བས་ཏེ་ཁྱོད་རང་ལ་བཙོང་གྱི་

ཡྱིན་ཟེར། བཙོང་སའྱི་མྱི་དེ་ལ་ངས་དེ་ལ་སྒོར་མོ་བརྒྱ་ལོན་གྱི་རེད་ད་ཟེར། ཡྱིན་ནའང་ཁྱེད་རང་ལ་ལྔ་བཅུ་བས་ཏེ་བཚོང་གྱི་ཡོད་
དཱ་ཟེར། དངོས་གནས་བས་ན་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་ཡོད་ན་རྒྱ་མྱི་དང་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་མང་། ཕྱི་ལོག་གྱི་མྱི་མང་དེ་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་སོད་

དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད་དཱ། དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་ག་རེ་བས་ཏེ་གཏན་འབེབས་
བེད་མྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ག་རེ་བས་ནས་ཁེ་བཟང་སོད་ཀྱི་ཡོད་མྱིན། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཧ་གོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་པཱ། ཡྱིན་ན་ཡང་ཟབ་
སོང་ལོ་རྟག་པར་རེ་ཞྱིག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཞྱིག་ཨེ་ཡོད་དམ་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་

འདུག དེ་ནས་གསུམ་པ་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་། སྣར་ཐང་པར་ཁང་སྐོར་འདྱི་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོད ་པ་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་། ངས་

འདྱིར་དང་པོ་ནས་དེར་རྟགས་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད། སྣར་ཐང་པར་ཁང་དེ་སྱིར་བཏང་པར་ཁང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད ་
པ་རེད། ང་ཚོ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་པར་ཁང་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་སོག་བཟུང་མཁན་གཙོ་བོ་འད་
པོ་དེ་པར་ཁང་དེ་ཚོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས། དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཡྱིག་ཆ་པར་སྐྲུན་དེ་ཚོ་ཡང་། དེང་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཡྱིན་

ནའང་རེད། ལས་ཀ་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔེར་
ན། ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ནང་དེབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ན། ལྡྱི་ལྱི་དང་ས་ཆ་གཞན་དུ་འགོ་ན་མ་གཏོགས་འདྱིར་བཟོ་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བེད་དུས་དེ་ཚོ་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། དེ་

འད་བས་ཏེ་མ་འོངས་པར་འབྲེལ་ཡོད་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། མ་འོངས་པར་
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ང་ཚོའྱི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། དེབ་གང་འད་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་བས་རུང་སྣར་ཐང་པར་ཁང་རང་ལ་
བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་ན། དེ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལས་སྡོམ་ཤོག་གངས་ ༩ པ། ཁ། ཀམ་པུ་ཊར་སྡེ་ཚན་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། འདྱི་ནམ་རྒྱུན་ངས་

མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་བསྡད་པ་རེད། ད་རྒྱའྱི་སྐོར་དེ་རེད། ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ད་རྒྱ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རྒྱ་འདྱིས་
ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་འདུག ངའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ད་རྒྱ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་སྒོ་ཕེ་དུས་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་རྱིང་

ཨོ་ཙམ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ནས་སྐོར་བ་རང་རང་རྒྱབ་ནས་དེ་ནྱི་ད་རྒྱ་ཁ་ཕེ་མ་ཐུབ་པ་བས་ཏེ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀམ་པུ་ཊར་སྡེ་
ཚན་གྱི་ལས་བེད་མང་པོ་སྐད་བཏང་བ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་ཕེབས་ཡོང་དུས་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག ཁོང་རྣམ་
པ་ཕེབས་ཚར་དུས་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གསར་འགྱུར་མཁོ་སྒྲུབ་བེད་དགོས་པ་རེད། བོད་ནང་གྱི་

ཛ་དག་གནས་སྟངས་སོགས་ག་རེའྱི་སྐོར་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་ད་རྒྱ་འདྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མེད་ན་དེང་སང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེ་བེད་དུས་ད་རྒྱ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དགོས་ན། སོ་སོའ་ིཁ་པར་ནང་དངུལ་བླུགས་ནས་མཐུད་ན་མ་གཏོགས་གཞུང་གྱི་

ད་རྒྱ་འདྱི་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཕན་ཐོགས་པ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མ་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བེད་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་བསྐྱར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་འདུག་ན་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་བོས་ཟེར། དེ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཤོག་གངས་བཅུ་པའྱི། ག སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་སྡོམ་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་འདུག

ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ནང་ལོག་ལ་ཞོགས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༩ པ་ནས་དགོང་དོ་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་བར་ཡྱིན་རུང་། གང་ལྟར་ཞོགས་པ་
མ་གཏོགས་ཉྱིན་རྒྱབ་ལ་མྱི་མང་བཅར་ས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འད་གོ་རྒྱུ་འདུག འདྱི་ང་རང་གྱི་མཐོང་མ་སོང་། ང་ཐེངས་མ་ཁ་
ཤས་བཅར་བ་ཡྱིན་དེ་ཞོགས་པ་འཁེལ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་བེད་དུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཉྱིན་བརྒྱབ་ཏུ་མྱི་མང་བཅར་ས་མྱིན་

འདུག་ཟེར། ག་རེ་རེད་ཟེར་དུས། སྔ་དོ་མྱི་བཅར་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ལས་ཀ་དེ་ཚོ་ཉྱིན་བརྒྱབ་ཏུ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་མྱི་མང་
བཅར་ས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས། བཅར་ས་མྱིན་འདུག་དེ་འད་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། གལ་སྱིད་

བདེན་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་འདྱི་ས་གནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། མྱི་མང་མང་པོ་གང་ས་གང་ནས་འབོར་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཞོགས་པ་འབོར་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དགོང་དོ་འབོར་མཁན་
ཡོད་པ་རེད། ལོག་འགོ་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་དེ་ཏག་ཏག་ལས་ཁུངས་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་སྒོ་ཕེ་དགོས་ཀྱི་

འདུག་མ་གཏོགས་པས། དེ་འད་བས་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་ཟེར། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུས་རོགས་གནང་།༽ དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་ལ་ ༧ པ་དེ། དོན་གཅོད་སོ་
སོའ་ི ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་སོ་སོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ལས་འཆར་སེལ་མུས་ཐོག ཟེར་བ་དེའྱི་
སྐོར་ལ་སྔོན་མ། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཆོས་དགེ་བཞག་རྒྱུ་དེ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་གང་འད་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ང་རང་གྱི་རེ་བ་ཟེར ་ནའང་མྱིན་འདུག ཕྱི་དྱིལ་བོད་ཡྱིག ་ད་རྒྱ་ཚན་པ་ལ་ཡང་དམྱིག ས་བསལ་ཡག་པོ་བྱུང་

འདུག་ཟེར ་དུས། རེ་བ་འད་པོ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་དེབ་མཐུག་པོ་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འཁྱེར་ནས་འགོ་དགོས་ན་དཔེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་

ཆགས་ཏེ། མྱི་ཚང་མ་སེམས་ཤུགས་ཆག་འགོ་རྒྱུ་དེ་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བེད་དུས་འདྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལོག་ནས་ཐད་
ཀར་ཕབ་ལེན་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་

ཡོང་ས་རེད་ཟེར། དངོས ་གནས་བས་ན་འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད ་པ་མ་རེད། དེ་བེད་དུས་རྣམ་པ་ཚོ་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་

མཁན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། དེ་བེད་དུས་གང་མགོགས་མགོགས་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་ཕབ་ལེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེ་
ནྱི་མྱི་སོ་སོ་གང་དུ་སེབས་ཀང་འདྱི་སེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་ློོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། གཅྱིག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
བས་ཏེ་སྱི་ཡོངས་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད་དེ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་ནས་འགའ་ཤས་ལ་འདུག་ཟེར་བ་
གསུངས་སོང་། གཞྱི་རྩའྱི་ལས་སྡོམ་གྱི་འགོ་བརོད་དང་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་གཞྱི་རྩའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་བྲྱིས་བཞག་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བས་ཏེ་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དགོངས་སེལ་དང་སགས།
འགྱུར་བ་བཏང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་གཏོགས། ༥ དང་ ༥༠ ནས་ ༥༠ བསམ་ློོ་ཡང་འཁོར་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་དོ་བདག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་དུས་རྩོམ་པ་པོ་ཡྱིན་ནའང་། ཡར་མར་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རང་དབང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་མཁས་པ་མ་རག་དགོས་དོན་འདྱི། དེ་སྔ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་འབད་བརྩོན་མང་པོ་

བས་པ་རེད་དེ། བྱུང་མ་སོང་ཟེར། བདག་པོ་བརྒྱབ་མ་སོང་ཟེར། ད་ལྟ་བདག་པོ་རྒྱབ་ཀྱི་འདུག་གསུངས་དུས་སྒང་ལ། ཁྱོད་རང་
ཚོ་སྔོན་མ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བདག་པོ་རྒྱབ་མཁན་འདུག་ཞེས་བས་ཏེ། དེ་འདའྱི་ལན་འཕོད་པ་གནང་རོགས་གནང་
ཟེར། ཡང་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཚོད་ལྟ་གནང་རོགས་གནང་། ཏན་ཏན་རང་བདག་པོ་རྒྱབ་མཁན་རང་
སེབས་བསྡད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྣར་ཐང་པར་ཁང་སྐོར་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་ག་རང་རེད། སྣར་ཐང་པར་ཁང་ནང་ཉེ་འཆར་ང་ཚོ་འཕྲུལ་ཆས་ན་ནྱི་

ལོར་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་ ༡༠༠ དང་ཁྱི་ ༣ ཙམ་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་རེད། འབུམ་
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བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འདྱི་ང་ཚོས་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུར་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་ཉོས་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ློོ་ཁོག་ཅྱིག་བཙོང་བཞག་པ་
རེད ། ཡྱི ན ་ནའང་ཁྱི་(༣)དེ་ཡར་མར་འགོ་སོ ང ་བས་ཏེ། འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཆ་ཚང་ཡར་སེབ ས་བསྡད་ཡོད ། ཁོང ་རང་ཚོ ་
Company མྱིས་ཡར་སྱིག དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ནས་སྣག་ཚ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་གཅྱིག་ལ། ལྡེབ་གཅྱིག་ལ་སྣག་ཚ་བཞྱི་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོན་ཁ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དེབ་དང་།
གཞྱི་རྩའྱི་ང་ཚོ་པར་སྐྲུན་བེད་རྱིགས་ཚང་མ་ཧ་ལམ་སྤུས་ཚད་ལེགས་པ། Printing machine འཕྲུལ་ཆས་དེ་འད་གཞན་

དག་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན ་ཚད་ལྡན་རང་གཅྱིག ་སེབ ས་བསྡད་ཡོད། འཆར་གཞྱི་དང་རེ་བ་ལ་རྱིམ ་པས་ང་ཚོས ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་
འཛུགས་མྱིན་པའྱི་དངུལ་བཟོ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རེ་བ་བེད་དགོས ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དང་པོ། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་
འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ་དེ་དག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་དང་འབྲེལ་བའྱི་

གཞྱི་རྩའྱི་ང་ཚོ་ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་དེབ་དང་དུས་དེབ་མང་པོ་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་ག་རང་ལ་ལོ་རེར་འགོ་སོང་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་རང་གྱིས་པར་སྐྲུན་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་གཅྱིག་ློོ་ཁོག་
བཙོང་ཏེ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་དེ་ཉོས་ཐུབ་ཡོད། དེ་ནས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་

ནང་ལ་འཕྲུལ་ཆས་དེ་རྱིགས་བེད་སོད་ཕ་ལ་ཕན་བུ་བཏང་མོང་མཁན་དང་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་འདུག ཆེད་དུ་མངགས་ནས་

Company དེ་ག་རང་གྱི་འདྱི་ Technician གཅྱིག་ཡར་སྐད་བཏང་སྟེ། ཟླ་བ་གཅྱིག་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་སད། འཕྲུལ་

ཆས་དེ་སྤུས་དག་པོ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ཁོང་རང་རང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་

འདྱིར་ཡོང་སྟེ་ཆ་ཚང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་མདུན་རང་ལ་སོང་བརྡར་རང་སད་དེ། ང་ཚོས་བེད་སོད་བཏང་ཐུབ་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་
ཞུ་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། འདྱི་ང་ཚོས་རེ་བ་ཏོག་ཙམ་ཆེན་པོ་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནས་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རེད། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་སྐོར་ནས་ IC དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་བྱུང་

སོང་། IC འདྱི། Identity Certificate ཚབ་ལ་ Travel Document བཟོས་ན་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། འདྱི་
ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཆོག ཡྱིན་ནའང་། IC འདྱི་ Identity Certificate འབྲྱི་རྒྱུ་དང་ཚོན་ཁ་སེར་པོ་བ་རྒྱུ་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཐོག་ནས་ཁོང་རང་ཚོས་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལུང་པ་མེད་མཁན་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་དེ་འད་ས་

གནས་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཚུར་འགོ་བསྐྱོད་ཆེད་དུ་དེབ་དང་ཚོན་ཁ་དེ་ཚོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་

བཞག་པ་ཞྱིག ་རེད ་འདུག དེ་ཡྱིན ་དུས་དེ་ཕྱི་ལོག ས་ལ་ང་ཚོས ་ Identity Certificate ཚབ་ལ་ཡང་ང་ཚོས ་ Travel
Document བཀོད་ཆོག་དང་མ་ཆོག་ཟེར་བ་དེ། ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་རྒྱ་གར་ཁྱིམས་བསྟུན་དགོས་དུས། ང་ཚོའྱི་ཐོག་

ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཆོག འདྱི་ཁོ་ཏན་ཏན་རང་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག བཀུར་འོས་གཞན་དག་ཅྱིག་ནས་

ཞོག ས་པ་སྒོ་ཕེ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་བརྒྱབ་སྒོ་མ་ཕེ་དུས་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་བཀུར་འོས ་སྱི་

འཐུས་རྣམ་པ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་གསལ་པོ་གསུངས་རོག ས་གནང་། མང་ཙམ་ཤེས་ན་གོ་ནོར་ག་རེ་
ཐེབས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། སོ་སོའ་ི དེབ་ཐོན་ཡོད་དང་མེད། བརྩད་གཅོད་གནང་གྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་

ཁོང་རང་ཚོས་ཁ་པར་ཨང་གངས་གསལ་བསགས་བས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་པར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལན་
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རྒྱག་གྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་། IC ཐོན་ཡོད་དང་མེད་དེ་འད་

ཡོད་པ་རེད། ཞོགས་པ་ལས་བེད་ཡོང་། ཉྱིན་བརྒྱབ་ལས་བེད་མ་ཡོང་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཞོགས་པ་ཧོམ་ཤོག་རྒྱང་རྒྱུ་
དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱང་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ IC ལས་ཁུངས་ལས་བེད་དེ། རྒྱ་གར་གྱི་ IC བཟོ་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་
ཕྱིན། ཧོམ་ཤོག་འདྱི་དག་ཚང་མ་ང་ཚོས་རྒྱང་རོགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ཚོ་ལ། གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་འདྱི་ལ་ཕ་གྱིར།

ང་ཚོས་རྒྱང་ན་མ་གཏོགས་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕར་བཅོལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རང་ཚོས་ལས་བེད་ཉུང་དག་འདུག་ཟེར་
ནས། ང་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་ནང་བཞྱིན་མགོགས་པོ་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་སོང་ཙང་། IC ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཞོགས་པ་

ཧོམ་ཤོག་ལེན། ཚང་མ་རྒྱངས། ཉྱིན་བརྒྱབ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཁྱེར་ཕྱིན་ཏེ། རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིན་ཏེ་ཕར་ཚང་མ་བླུགས། དེ་

ནས་ཕ་གྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་དེ་ལ་སྟབས་བདེ་པོ་བཟོས་ཏེ། ཚང་མ་ཚར་ནས་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་རྒྱུ་དང་དེབ་
བཟོ་རྒྱུ་བས་ཏེ། དུས་ཚོད་ཐུང་ངུའྱི་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞོགས་པས་ལས་བེད་ཡོད་དགོས་དོན་དང་ཉྱིན་དགུང་ལས་བེད་

མེད་དགོས་དོན་འདྱི་རེད་ཟེར། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྩད་གཅོད་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་པོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྩད་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དེ་འད་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་ལྟར་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་དག་གཅྱིག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་སྒོ་ནས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་སྐོར་

ནས་གསུངས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཞྱི་རྩའྱི་དེ་སྔ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་

ནས། བོད་དང་བོད་དོན་ཟེར་ཡོང་དུས་འཛམ་གླྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ློ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་

འཁྱིད་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དད་
བཀུར་བརྩྱི་བཀུར་གནང་མཁན་མང་དག་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཁག་ག་རེ་བ་རྒྱུ་འདུག་གམ་ཟེར་དུས། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་དགོས་
འདུག་ཟེར་ཏེ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མང་བ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ཚོ་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད།

ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཐོག ་ནས་ཁོང་རང་ཚོར་ཐད་ཀར་ཞུ་གྱི་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་
འཛུགས་འདྱི་བསྟྱི་གནས་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཐ་སྙད་རྒྱབ་སྐྱོར་འདྱི་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་

རོགས་གནང་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་བེད་ཕོགས་ག་རེ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་རེད་ཟེར། འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་བ་ཡྱིན་ན་ཡང་། ཁ་སང་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་ཐོག་ནས་དང་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཚོགས་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་ཡྱིན་ཡང་། གནང་
རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ནྱི་ཁོང་རང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད། དུས་རྟག་ཏུ་ནམ་ཡང་

བརེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་གང་ཡང་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མཐུན་རེན་ཐོག་ནས་གང་
ཡང་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་རང་ཚོས་མ་སྐུལ་དང་ློངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་ལ་

གདོང་ལེན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་དཔུང་པ་མཉམ་འདེག ས་ཐོག་ནས་བཞེངས་ཞུགས་མཁན་ཚོར་དཔེ་ཧ་ལས་
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པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། དེ་སོང་ཙང་ཉག་ཕ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཁོང་རང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དྱིལ་བསགས་དང་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ག་རེ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་རེད། དྱིལ་

བསགས་དང་། ཕྱི་འབྲེལ་གཉྱིས་ཀར།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ློོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་ློོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་གྱི་མེད།

འདྱི་ང་ཚོ་ལས་སྡོམ་ཐོག་ལ་འགོ་གྱི་ཡོད་དུས། ཐད་ཀར་གྱི་ལས་སྡོམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་བསྐྱར་ཟློས་གནང་གྱི་འདུག་
དང་མྱིན་འདུག དེ་ལ་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དེ་ཚོ་
ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག ་ལ་དྱི་བ་བཏང་བསྡད་ན། ཆུ་ཚོད་འདང་གྱི་མ་རེད། དེ་སྱི་འཐུས་སྒེར ་པ་སོ་སོའ་ི དོ་སྣང་བེད་དགོས ་ན། དྱིལ ་

བསགས་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་ཕེབས་ནས། དེབ་ཀོག་རྒྱུ་དང་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འདའྱི་གསུངས་
བསྡད་ན། ཆུ་ཚོད་ཀྱི་འདེངས་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ལ། ཉན་ནའང་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ལགས་འོ། ད་གྱིན་གོང་ལ་ཚོགས་གཙོས་དེ་ག་རང་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱི་བ་དང་ཡང་གསལ་བཤད་ཕེབས་དགོས་

རྒྱུ་དེ། ཡང་མཛད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་དགོས་དུས། ད་ལྟ་བསམ་ློོ་བཏང་ནས་འགོ་བསྡད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
ློོན་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་ློོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རངས་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་སོང་། གཞྱི་རྩའྱི་ཕྱི་དྱིལ་
དང་འབྲེལ་བའྱི་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཁ་སང་དྱི་བ་གླེང་སོང་བྱུང་སྟེ། དེ་འད་དེ་འད་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཏེ།

ཡྱིན་ནའང་བང་སྱིག་ཏེ་མར་སེབས་ཡོང་དུས། ཡང་གསལ་བཤད་མ་བས་ན་མ་འགྱིག་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་སོང་ཙང་། དྱི་
བ་ག་ཚོད་ཉུང་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ལན་དེ་ག་རང་ཉུང་བ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ཁས་ལེན་ཞུ་ན་མ་གཏོགས། འདྱིར་ཡང་

སྡེ་ཚན་ཁག་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ཡང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་ཁག་མང་པོ་ཡོད་དུས། གཞྱི་རྩའྱི་ཁོང་རང་ཚོ་ཚང་
མ་ལོ་འཆར་ཅན་སྐུ་ལས་མང་པོ་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་དུས། ངས་སྡེ་ཚན་ལ་དྱི་བ་སེབ ས་དུས་ལན་རྒྱབ་མ་སོང་ག་རེ་རེད་ཟེར་ཏེ།

བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་སྐྱོང་དང་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་འགན་གཉྱིས་ཀ་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་དུས། བཏང་སྙོམས་བ་རྒྱུ་
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དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་གལ་ཆེ་ཤོས་ག་རེ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་འབྲེལ་བ་བ་རྒྱུ་དེ་རེད།

ཁྱབ་བསགས་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དེ་ཡང་ང་ཚོས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཉེ་བའྱི་ཆ་
ནས་ལས་བེད་ཉུང་དགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མདོར་བསྡུས་མདོར་བསྡུས་ཅྱིག་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ།
ཏན་ཏན་རང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཐོག་དང་། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་བེད་མཁན་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་སོབ་སོང་བེད་མཁན་དེ་འདའྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་མང་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།

ད་དུང་མང་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ལོ་སྔོན་ལ་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ཊྱི་སྱི་ལ་ང་ཚོས་ Diplomacy Training ཟེར་ནས་ཕ་གྱིར་ལས་བེད་རང་ཆེད་
བསྡོམས་པས་ ༡༥།༡༦ ཅྱིག་མྱིན་ནམ། ཁོང་རང་ཚོ་ཕར་འཁྱིད་དེ། ཟབ་སོང་སད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཨ་རྱི་དང་དམྱིགས་
བསལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་གྱི་གཞུང་ཚབ་པ་རང་ཕེབ ས་ཏེ་ཟབ་སོང ་སད་བཞག་པ་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད ། ཉེ་བའྱི་ཆར། ལྡྱི་ལྱི་ལ་

Diplomacy Training གཅྱིག་བས་ཏེ། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྱིད་དང་རྒྱ་ནག་སྒང་ལ་ཡོད་ན་མེད་

ན་ཚོ་ཕེབས་ཏེ་ཟབ་སོང་གནང་། འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ད་ལན་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ། ང་ཚོས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་

ཚོག ས་བརྒྱུད་དེ། ང་ཚོ་ Public Policy གཞུང་ནས་ལས་བེད་བེད ་མཁན་ཡྱིན ་ན། Public Policy, journalism,

international-relation འཁྱེར་དགོས ་ཀྱི་འདུག་བས་ཏེ། Jindal University དང་། Maharashtra Institute
of Technology གཉྱིས ་ལ་ཁོང་རང་ཚོ་དངོས ་གནས་རེད། སྒེར་བདག་ཅན་གྱི་སོབ ་གྲྭ་ཡྱིན་དུས། རྱིན་གོང་ཡང་ཆེན་པོ་

འདུག ད་ལྟ་ Jindal University ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རེ་ལ་འབུམ་གསུམ་ལྷག་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག འབུམ་བཞྱི་མྱིན་ཙམ་
ཕལ་ཆེར། ལོ་གཅྱིག་སོབ་སོང་བ་རྒྱུར། ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རེད། Master Degree འདྱི། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མར་ཆག་ཡང་ཞུས་

ཏེ། ཆག་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་སོང་། དེར ་ང་ཚོའྱི་སོབ ་ཕྲུག་གཉྱིས ་བཏང་ཡོད། Maharashtra Institute of

Technology ལ། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ Master Degree རེད། དེ་ཡང་འབུམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཡང་བཏང་གྱི་ཡྱིན་

ཟེར། ང་ཚོས་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པའྱི། Public Policy ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའྱི་ཤེས་

ཏེ། སོབ་སོང་བེད་མཁན་ཡོད་ན་ཡོང་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་བས་ཏེ། སོབ་ཡོན་ཡྱིན་ན་ཡང་། ཚད་མཐོ་པོ་ཞྱིག་སད་
དེ། བཏང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ SWAT Analysis ཟེར་གྱི་རེད་པ། ད་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་ག་རེ་

འདུག་གམ། ཡར་རྒྱས་ག་རེ་བཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ང་ཚོ་ཡག་པོ་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་དག་ང་ཚོས་བེད་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཁྱབ་བསགས་བ་རྒྱུ་དེ།

ཟླ་བ་རེ་རེར ་འཚོག ས་འདུ་ཚོག ས་ཏེ། Tibet.net ཤེས ་བ་བོད་ཡྱིག ་རྒྱ་ཡྱིག ་ཚང་མ་འཛོམ ས་ཏེ། གསར་འགྱུར་འགོས ་
འགེམས་བེད་སྟངས། ཟླ་བ་རེ་རེར་གཟའ་སེན་པ་དང་པོ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྟངས་དེ་ དག་ཚང་མ་འགོ་

བསྡད་ཡོད་པ་རེད་བས་ཏེ་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་ཆོག་པ་ཅྱིག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ང་
ནམ་རྒྱུན་ནས་ཡྱིན་ན་བསྟོད་ར་གཏོང་མཁན་རྩ་བ་ནས་མྱིན། བསྟོད་ར་དཀོན་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་དུས། བོད་ཡྱིག་ཚན་པ་དེ་

ཡག་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་འདྱི་ཁོང་རང་ཚོ་འདྱིར་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གསན་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། tibetonline.tv བརྙན་འཕྱིན་འདྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པས་མ་ཚད། གསར་འགྱུར་ལྗགས་ཀོག་གནང་མཁན་ཚོ་ཡང་ཧ་ལས་

པའྱི་གསུངས་སྟངས་དང་ལུས་དང་གཉྱིས་ཀ་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོང་དུས། དེ་ཡང་ཏན་ཏན་རང་གསན་ཡོད་པ་
རེད། དྱི་བ་དྱིས་ལན་བེད་སྐབས། གདོང་མཐོང་གྱི་མྱིན་འདུག་ཟེར་དུས། བདུན་ཕག་གཅྱིག་ཆ་ཚང་གདོང་མཐོང་གཟའ་སེན་པ་

ཡང་མཇལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ངས་ཞུས་ཆོག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། Archieve ནང་པར་མང་ལོས་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་ཡོང་དུས། པར་དེ་ཁྱི་གསུམ་ཙམ་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བོད་ནང་ལ་པར་བརྒྱབ། པར་རྙྱིང་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་

དང་། སྔོན་མ་ང་ཚོ་ལྕགས་སྒམ་དང་མ་བཟུང་ན་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་བཅུག་བཞག་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་དག་ཚང་མ་མར་བཏོན་ཏེ།
པར་རྙྱིང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕོག་བརླག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དཔེ་བསགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ཏེ། Archieve བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། པར་རེ་

རེ་མར་བཏོན། Scan བས། གཙང་མ་བཟོས། པར་རྒྱབ། Digitize བས་ཏེ་བླུགས་ཏེ། ཧ་ཅང་གྱི་རྩ་ཆེན་པོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་
སྔོན་རྩྱིས་ལ་མང་པོ་འགོ་དགོས་དུས། གཅྱིག་ད་ག་རང་བས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལས་འཆར་ཚན་པས་དབུ་མའྱི་ལམ་གོ་རྟོགས་སེལ་ཏེ། ས་གནས་ཁག་ག་ས་གང་དུ་འགོ་གྱི་འདུག འདྱི་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་

ཟེར། དབུ་མའྱི་ལམ་བོད་པ་ཡྱིས་མ་ཤེས་པས་རེན་གྱིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར། འདྱི་རྩ་བ་ནས་མ་རེད་
ཟེར། ཁ་སང་སྔོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ནས་རྟོགས་ཞྱིབ་བས་པ་རེད། བས་པའྱི་ནང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་

མྱིའྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཤེས་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཟེར། བས་ཏེ་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རེད། བོད་མྱི་ནང་
ཁུལ་ལ་མ་ཤེས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ ཤེས་བཞག་ཟེར་མཁན་དེ་འགེངས་ཤོག་ཞྱིག་བསྐངས་ཏེ།

དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་དྱིས་ཡོང་དུས། ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་ཚོས་འགེངས་ཤོག་བསྐངས་ནས་བྲྱིས་ཡོང་དུས། ཤེས་ཡོན་ཡོད་
མཁན་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ ལས་ཤེས་ཡོང་གྱི་མེད་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་

རྟོགས་སེལ་དགོས་འདུག་ཟེར། རང་བཙན་རྩོད་གཞྱི་ལྟ་བུ་བསབ་མཁན་དེ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་རེད ། དེ་ཡྱིན་དུས་

སྐབས་ལ་ཆ་ཚང་བསབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། དེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དབུ་མའྱི་ལམ་རེད་ཟེར། འདྱི་
བསབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བས་ཏེ། མཐུད་རྒྱུ་དང་མ་བཟུང་ནས། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་བསབ་པའྱི་

ཐོག་སྱིད་ཇུས་དེ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་པ་བསབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་མཐོ་
སོབ་ཁག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སེལ་ཏེ་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་མ་ཡོང་དགོས་དོན་དེ། བོད་མྱི་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་མ་ཤེས་པ་མ་རེད་ཟེར། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། བོད་མྱིས་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་འབྲེལ་བ་བེད་སྐབས། སྱིད་ཇུས་དེ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུ་
རེ་བ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རང་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སོང་ཡག་པོ་སོད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། སྱི་ཡོངས་ངོས་
ལེན་བེད་མཁན་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྣར་ཐང་པར་ཁང་སྐོར་དེ་ངས་ཞུས་ཚར་བ་བས། དེ་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་སྡེ་ཚན་དེའྱི་ཐོག ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས ་སྱི་

འཐུས་ལས་ཁུངས་རྩ་བ་ནས་ཡོང་གྱི་མྱིན་འདུག་ཟེར། དེ་སྔ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས། འདྱི་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན། རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་འབོར་སོང་། གོས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ནས་འདྱིར། ད་རྒྱ་ལྟ་
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རྒྱུ་འདྱི་རྩ་བ་ནས་ལས་ས་པོ་ཡོང་གྱི་མྱིན་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཀམ་པུ་ཊར་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ཆ་ཚང་གནང་རྒྱུ། གནང་ནས་ཚང་
མ་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག་སྟེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཞུགས་མྱིན་འདུག་ཟེར་ནས་འཁོད་འདུག ལྷག་

པར་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་འདུག དེ་སོང་ཙང་བདུན་ཕག་རེས་མ་རང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་ཏེ། ཀམ་པུ་ཊར་
བསྐྱར་དུ་གཟྱིགས་ཏེ། རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོང་རང་ཚོ་ཕེབས་དུས་ཡག་པོ་འགོ་རྒྱུ་དང་ཁོང་རང་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་

ཡག་པོ་མ་འགོ་བ་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཡག་པོ་མ་ཡོང་བར་དུ་ཕ་གྱིར་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་
ལགས་ཟེར་ན། བཀའ་ློོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་དང་། ལས་བེད་ཚང་མ་ང་ཚོ་ད་རྒྱ་བེད་སོད་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་

ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐོར་ར་རྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ ༢༠༡༡ གྱི་ན་ཚའྱི་སྐད་ཆ་རེད། ༢༠༡༦ ལོར་ཚང་མ་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ད་རྒྱ་མགོགས་ལོས ་དེ་ ༤ རེད། དང་ཤོས ་ང་ཚོས ་ ༨ སར་བ་རེད། དེ་ནས་ ༡༠ ལ་སར་ཡོད་པ་རེད།
མགོགས་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཨ་རྱི་ནང་བཞྱིན་མེད་ནའང་། ཨ་རྱི་འད་པོ་གཅྱིག་མགོགས་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ཡང་། དཀའ་ངལ་ཆེན ་པོར་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཁག་
གཞན་ཚང་མ་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོན་གཅོད་ཁག་ནང་ལ་ཆོས་དགེ་ཟེར་ན་ཡང་རེད། དེ་འད་བསྐོས་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས། སྔོན་ལ་བཀའ་ཕེབས་པ་

རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ South Africa ལ་ང་ཚོས་ལས་བེད་གཅྱིག་བདམས་ཏེ། ཕལ་ཆེར་དགེ་འདུན་པ་གཅྱིག་བདམས་ཏེ།

South Africa ལ་བཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར། ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་ཆད་པ་ཡོད་ན། དྱི་བ་གཞན་པ་

སྐུལ་བའྱི་སྐབས་ལ་ངས་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་སེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

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

༼ 3:17:45 ནས་ 3:18:59 བར་འོད་སྡེར་ནང་གྱི་ས་འཇུག་གང་ཡང་གོ་མྱི་ཐུབ། ༽

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

༼ 3:17:45 ནས་ 3:18:59 བར་འོད་སྡེར་ནང་གྱི་ས་འཇུག་གང་ཡང་གོ་མྱི་ཐུབ། ༽
ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་
ཡྱིན་ནམ། འདྱི་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་སོང་ཙང་། ད་གྱིན་གོང་དུ་བསམ་ཚུལ་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཡང་དེ་ག་

རང་བསམ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཕྱི་དྱིལ ་ལས་ཁུངས་འདྱི་གཙོ་བོ་ ཞྱིག ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དམྱིག ས་བསལ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ལོ་
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༡༠།༡༥ ནང་ལོག ས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཁྱབ་བསགས་ལོག་པ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་མང་པོ་བཏང་སྟེ། ཆེད་མངགས་དེ་
འདའྱི་ཁྱབ་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གདོང་ལེན་བེད་མཁན་དེ་ང་རང་ཚོ་འདྱིར་ཕྱི་དྱིལ ་ལས་ཁུངས་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ང་རང་

ཚོས་ཤེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོར་དང་བདེན་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའྱི་གདེང་སོབས་
དང་སོབས་པ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་མཆོག་ནས་ཉེ་

བའྱི་ཆར་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་འགེམས་སྟོན་ཤུགས་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་སོང་། ང་རང་གྱིས་མཐོང་སོང་། འདྱི་ངས་དམྱིགས་བསལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་འོག་

ལ་ང་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་མྱི་མང་ཁོད་ལ་རེད། དེ་བཞྱིན་གསར་ལམ་ཁོད་ལ་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

ཐོག་ནས་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། དེ་འདའྱི་མྱི་མང་ཁོད་ལ་མར་འགོ་ནས་འགེམས་སྟོན་བ་ཐུབ་པ་དེ་དངོས་གནས་
ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་ར་སོད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་

འདུག དེ་ལ་ངས་སྱིར་བཏང་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་ལས་བེད་ཀྱིས་ཆེད་མངགས་དེའྱི་ཐོག་ལ་

དཀའ་ལས་རྒྱབ་པ་མང་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་གྱི་ཡོད། དེ་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་བེད་ཀྱི་
ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་སོ་སོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ངས་དྱི་བ་དྱིས་

རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདྱི། ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ནང་གསེས་ཁ་པའྱི་ཨང་ ༣ པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགེམས་སྟོན་ཁང་ལ་
གཏམ་བཤད་གོ་སྱིག་བེད་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐོར་དང་། ད་ལྟ་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་བེད་ཕོགས་ཐོག་

ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་བེད་སོད་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་ཡང་བསྐྱར་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བཀོད་
འདུག ངས་དྱི་བ་དྱིས་རྒྱུ་འདྱི་ཉེ་ཆར་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་སྔོན་གླེང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་འཆར་སྔོན་གླེང་ནང་ལ་འཁོད་སོང་། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་
ཡར་བསྐོས་ཏེ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལག་ཆར་བེད་སོད་བས་ཏེ། ཆེད་མངགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱབ་བསགས་
ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལན་འདེབས་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་

ཚོར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གྱིས་དེ་རྱིགས་བ་རྒྱུ་དེ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཛ་དག་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཤར་བ་ཡྱིན་ན། དེས་སྐུ་ཕེང་ ༡༥ པའྱི་ཐོག་ལ་གླེང་སོང་བ་རྒྱུ་དང་། རབས་དང་རྱིམ་
པས་ཐབས་ཇུས་ངན་པ་དེ་རྱིགས་གཏྱིང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐོར་ལ་གཞུང་དང་
གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལོ་མང་རྱིང་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དང་གློད་དཀྲོལ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་དུ་
ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡང་ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་ཕོགས་གསར་པ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་པའྱི་འགོ་སྟངས་གཞྱིར་བཟུང་སྤྲུལ་

སྐུ་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཐེ་ཇུས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ད་རྒྱ་བཟོས།
དེ་འད་ཅྱིག་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་རྒྱུར་དཔེར་བཞག་ན་ད་གྱིན་དཔེ་མཚོན་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་
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ཚོས་ག་སྱིག་གང་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་ཛ་དག་ཆེ་ཤོས་ཞྱིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་

ལས་གནང་ཕོགས་གང་འད་ཡོད། ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་གསར་འགྱུར་ནང་ལ་ཐོན་ཚར་ཙམ་རེད། ཁོང་རང་ཚོས་དེ་རྱིགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་གཅྱིག་དེ་རེད། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གོང་དུ་རེད། ཐེངས་
མ་ཁ་ཤས་རྱིང་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གླེང་སོང་གནང་སོང་། འདྱི་ངས་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གང་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་

བཀོད་འདུག ངས་ད་ལྟ་དྱི་བ་དྱིས་རྒྱུ་དེ་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་འགྱུར་ལྡོག་འགོ་ནས་ཛ་དག་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དང་དེ་མྱིན་
གྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལོག ས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་

བསལ་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ལག་འཁྱེར་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཡྱིག་ཆ་རག་དང་མ་རག་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ། སོ་སོ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཚོང་ལས་དང་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལན་འདེབས་འདྱི་གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། གནང་དགོས་དང་མྱི་དགོས་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
ློོན་ངོས་ནས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕག་ལས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས།
ཕག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་དྱི་བ་འདྱི་གཉྱིས་དྱིས་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ག་རང་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་གཉྱིས་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དང་རེ་སྐུལ། དང་པོ་དེ་ད་ལྟ་

མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱིག་གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་རྩ་དོན་དང་
འཐབ་རྩོད་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཆེ་ཤོས་དེ་མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་

སོ་ཀང་དེ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་འདྱི་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། སོ་སོས་ཧ་གོ་
བ་ལ། དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ནང་ལ་ད་ལྟ་མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་ནས་ག་རེ་ལབ་དགོས་པ་རེད། Observer
དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན ་ཇྱིའྱི་ཚིག ་གཅྱིག ་ཞུ་ཆོག ་པ་ཅྱིག Observer Status ལབ་ནས། ད་ལྟ་ཟུར་ཉན་གྱི་
ཞབས་སྟེགས་གཅྱིག་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ནང་ལ་ལས་འགུལ་གནང་བ་གཅྱིག ང་ཚོ་གཞུང་གྱིས་ལས་འགུལ་

གནང་བ་ཞྱིག་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
88

ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། Palestine དང་ Holy See འད་བོ་ད་ལྟ་མཉམ་སེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་མྱིན་པ་འདྱི་འད་ལ་ Observer Status རྱིགས་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་ཉན་གྱི་ཞབས་སྟེགས་དེ། ང་ཚོའྱི་
ཐོག་ནས་རག་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒོ་ནས་གཅྱིག་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག དྱི་བ་དྱིས་རྒྱུར་ད་ལྟའྱི་ཚན་པ་འདྱིའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན། མཉམ་
སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཐེངས་མ་གསུམ་ཙམ་འཚོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་

མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་དེའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་མཇལ་མོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱིན་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་
ཕེབས་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེར། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨྱིན་ཡྱིག་ད་རྒྱ་

དང་གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་ཚན་པ། སོ་སོ་འད་པོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། Tibet.net དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་ནང་ལ་
རྟག་ཏུ་ལྟ་མཁན་ཞྱིག་དང་གནས་ཚུལ་འཚོལ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༡༦ ལ་
གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདུག གནས་ཚུལ་སེབ ས་ས་འདྱི་ Buddha Weekly ཞེས ་པ་ཞྱིག ་རེད་འདུག
གནས་ཚུལ་དེ་ཡྱིན་རྒྱུ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ག་རེ་འདུག་ལབ་ན། ནང་ཆོས་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཆོས་ཕན་ཤོས་ཨང་ཀྱི་གཉྱིས་པ་དེ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟེར་བ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལུང་པ་ ༡༤ ཡྱི་མྱིང་དངས་འདུག ལུང་པ་ ༡༤ ནང་

ལ་བོད་འདྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་འདུག Tibet ལབ་ནས། མཇུག་ནས་རྩྱིས་པའྱི་ཨང་ཀྱི་གསུམ་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་
དེ་འད་བྲྱིས་འདུག བོད་འདྱི་ནང་ཆོས་གནང་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས། དེ་འད་ཞྱིག་འཁོད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཁས་དབང་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མྱིན་ཏེ། འདྱི་ཚོ་ལྟ་དུས་འདྱི་ཏག་
ཏག་ཨ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག གནད་དོན་འདྱིའྱི་ནང་འཁོད་དུས་ང་ཚོས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་དམ་ཅེས་དྱི་བ་

ཞྱིག་དྱིས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། མ་འོངས་པར་འདྱི་འད་འཁོད་གནང་དུས། འདྱིའྱི་འཁོད་སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན།

འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོས་ཀང་ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱིར་ཡང་མ་འོངས་པར་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གོ་བོ་ློོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གོ་བོ་ློོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་གནང་བ་དེར་བཀའ་

དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤོག་གངས་གཉྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ།
ཁ་པའྱི་ནང་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐོང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་

གླྱིང་གང་སར་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཡོངས་ལ་༸པན་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པོ་ཆེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
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འབོད་གནང་ཡོད་ཟེར་བ་དེ། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་རྱིང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་
ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཟེར་ནའང་མྱིན་འདུག ཚོར་སྣང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
ཡྱིན་ནའང་རྩ་བའྱི་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་བསྡད་དགོས་པ་དེ་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་སྡུག་དང་འབྲེལ་ནས་གཞྱིས་

བེས ་གཉྱིས ་མཉམ་འཛོམ ས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་དོན་གྲུབ་ངེས ་ཞྱིག ་ལ་ངོས ་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག ་ནས། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་
གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་ློོ་ལ་འཁོར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ལས་བསྡོམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྒང་ལ་བལྟ་
དུས། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུང་སོང་། ལས་བསྡོམས་ཆ་ཚང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་བལྟས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལྔ་

དང་ལྔ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་ནས་ལྔ་བཅུ་གཙོ་བོ་འཛིན་པ་མ་གཏོགས་ལྔ་དེ་གཙོ་བོ་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་ཞྱིག་ཚོར་

སྣང་གང་ཡང་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཁ་ཐུག་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་
ཅྱིག་ལས་རྱིམ་འགོ་ཟྱིན་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་ནས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་

སྡུག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་སེལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་འགོ་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་
ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དཔེ་མཚོན་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མངོན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་

ཤེས་རྱིག་བཀའ་ློོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ༸པན་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ློ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སྐྱེས་
ཆེན་དམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་དེ་ལ་རེ་སྐུལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། འཆར་སྣང་ཁུར་གྱི་མྱིན། བྱིས་པ་འདྱི་འད་ཞྱིག་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་བརྒལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་འོག་ལ་བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ང་ལས་རྣམ་པ་ཚོ་མཁྱེན་རྒྱ་
ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་ལྔ་དང་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་ཟྱིན་པའྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་བྱིས་པ་ཅྱིག་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་བརྒལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་

བཙན་འོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐོག་ལ་བཤད་ཀྱི་མྱིན་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་མ་

བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་རྩ་གང་ལ་འགག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་
ལོགས་ལ་རྩ་བའྱི་བསྡོམས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཉྱིས་སྟོང་ལྷག་བརྒལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཁྱིམས་དང་བརྒལ་ནས་དཔང་རྟགས་ཡོད་པ་དེ་༸པན་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པོ་ཆེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་དྲུག་བདུན་
བཙོན་ཁང་ནང་བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་

ཐོག་ལ་མཁས་དབང་ཡྱིན་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མྱིན་པའྱི་སྡེ་
ཚན་ཁག་གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱི་རྱིགས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་༸པན་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐོར་ལ་
དགོས ་འདུན་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་གྱི་ཐོག ་ནས་དང་། ཡང་ན་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་མྱི་རྱིག ས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོད་ཕྲུག་གཙང་མ་ཞྱིག་དམར་པོའ་ི

གཞུང་གྱི་བཙན་འོག་ལ་ཚུད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟ་བར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་གནོན་མ་

བརྒྱབ་པ་དེ་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་ཅེས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་རྟགས་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། འདྱི་རྟགས་གཉྱིས་པ་དེར། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བ་བཏང་སོང་། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བོལ་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་མང་
པོ་ཞྱིག ་སོད་ཀྱི་འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་དེ་རྒྱ་མྱི་རྱིག ས་ལ་སེལ ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ང་ཚོ་ལ་སོད་
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དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་འདྱི་རྟགས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་སོང་།

བཀའ་ལན་ག་རེ་གནང་སོང་ཟེར་ན། བཙན་བོལ་ནང་དུ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དབུ་མའྱི་
ལམ་ལ་གོ་རྟོགས་ཡོད་མཁན་དེ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་མ་གཏོགས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་དང་། འདྱི་བེད་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་

སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་
རྣམ་པ་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུ་དེ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་ཚད་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་མཆོག་
ནས་དགོངས་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་རྟགས་གཉྱིས་པ་དེ་ཡྱིན།

འདྱི་རྟགས་གསུམ་པ་དེར། ད་གནངས་བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་དང་འབྲེལ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་

འདྱི་བ་ཕུལ་སོང་། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་སྒང་ལ་འདྱི་བ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཞུགས་པའྱི་
དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་དང་འབྲེལ་ནས་འདྱི་རྟགས་དེ་རེད། རྩ་བའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་དང་འབྲེལ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་

ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཧ་ཅང་གྱི་སྐུ་སྒེར་གྱི་ནང་ལ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཚོས་བ་སོད་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་ལ་མཚན་ཤས་འགོ་ས་རེད་བསམ་པའྱི་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ། སེམས་
འཚབ་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཡོང་དགོས་དོན་དེ་ག་རེ་བས་པ་རེད་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་རེད། ཕག་རོགས་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ངལ་གསོ་དགོས་

ཀྱི་འདུག དེ་རྱིང་མཇལ་ཁ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་དོ་ནན་པོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུང་པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་ཀྱི་སྣེ་

མོ་བ་ཚོས་ཅྱི་གསུངས་བཀའ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་ཡར་ཕེབས་ཚར་དུས། སྐུ་
སྒེར་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ནང་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་གྱི་གཉེན་ཉེ་ཚན་ཚོས། དེང་སང་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ཚན་རྱིག་
གྱི་ལམ་ནས་འད་པར་ད་ལྟ་གང་ཡྱིན་པ་འཕལ་མར་མང་ཚོགས་མདུན་དུ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་
ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་ློོ་འཚབ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ལ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འབྲེལ་ཆགས་སུ་ལ་ཐུག་པ་

ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཆུ་མ་ཡོང་སྔོན་ནས་རག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་འབབ་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངས་འདྱི་

རྟགས་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ལ་ France ལ་
ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། འདྱིའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དོན་གཅོད་དང་དོན་གཅོད་གཤམ་འོག་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སེལ་

འདུག འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ལས་གཞྱི་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཕ་རན་སྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་འགན་ཁུར་མཁན་ཚོར་ད་རེས་༸གོང་ས་མཆོག་འདྱི་ལ་ཕེབས་
རྒྱུ་དེ་ཕྱི་བསགས་མྱིན་གསང་བ་ཡྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཕེབས་བསུ་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀག་འདོམ་བེད་

འདུག ཡྱིན་ནའང་དུས་ཕྱིས་སུ་གཟྱིགས་དུས་དོན་གཅོད་ཁོ་རང་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ནའང་དེའྱི་གཤམ་འོག་དྲུང་ཆེ་ཡྱིན་པ་ཡྱི ན་
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ནའང་རེད། དྲུང་འཕར་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་སྣ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་གྱི་བོད་རྱིགས་སྐད་བཏང་ནས་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་ཟུར་དུ་གནང་འདུག

འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་དོན་དེ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། མཁྱེན་རྟོག་མེད་པ་

ཡྱིན་ན་འདྱི་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་
གྱི་ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་། )འདྱི་རྟགས་གཉྱིས་པ་དེ་ཕ་རན་སྱི་བརྒྱུད་ནས་དོན་གཅོད་ཀྱི་གོ་སྱིག་འོག་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་
དུས་སྟོན་ཞེས་པ་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་ཚོགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལ་ཐད་ཀར་ཕ་རན་སྱིར་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཧ་ཅང་ློོ་ཕམ་
བེད་ཀྱི་འདུག ལོ་གཅྱིག་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དུས་སྟོན་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡང་ཕར་གྱི་མྱི་

འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ཡང་སྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཁོས་ཐད་ཀར་ཁོ་ཚོར་ཞུ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་མྱི་ འདུག་སྟེ། ཁོ་རང་གྱི་གཞྱི་
རྱིམ་འོག་མ་ཚོར་ཞུ་དུས། དཔལ་འབོར་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནོད་སྐྱོན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཁོ་རང་སྐབས་དེར་ཧ་ཅང་ློོ་ཕམ་བྱུང་ཟེར་གྱི་འདུག བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་
༸གོང་ས་མཆོག ་གྱི་སྐུ་པར་སྱིག་གཤོམ ་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཙན་བོལ་ནང་ལ་དངོས་དངུལ་གཅྱིག ་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་

བལྟས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་དང་ང་ཚོའྱི་མཚོན་རྟགས་རྒྱལ་དར་དེ་ཕར་མ་བཅུག་པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་

དྱིལ་གྱི་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་དམ། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགོས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་རེད་ཟེར་ནས་ལན་ཁ་གསལ་དང་། མེད་པ་ཡྱིན་ན་དཔྱད་
ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས། གོས ་ཚོགས་ནང་ཕེབ ས་ནས་བགོ་གླེང་གྱི་ཆ་ཤ ས་ཐོག ་མར་བཞེས ་པ་ཡྱིན ་དུས། ཚང་མས་
འཚམས་འདྱིའྱི་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་ློོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྔོན་ནས་དྱི་བ་བསྐུལ་བ་གཉྱིས་ལྷག་བསྡད་འདུག གཅྱིག་དེ་ས་བརྙན་ཚན་
པའྱི་གླེང་སྟེགས་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་མཁན་དེ་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་ནས་

བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་མཁན་དགེ་བཤེས་ལགས་དེས་གཙོ་བོ་ནང་
ཆོས་ངོ་སོད་དེབ་དེ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཚན་རྱིག་དང་ནང་ཆོས་འབྲེལ་བའྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བྲང་ནས་གནང་བཞག་པ་དེབ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེབ་དེ་གཉྱིས་མར་ངོ་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གནང་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་
ས་བརྙན་ཚན་པ་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་ཏན་ཏན་རང་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། འདྱི་ནས་གཅྱིག་དེ་ཞུས་སོང་། བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དེ་དག་ད་རྒྱའྱི་ནང་བླུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་

པ་རེད། འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཡར་ད་རྒྱའྱི་ནང་
བླུགས་ཐུབ་རྒྱུར་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕད་མྱི་ཡོང་བསམ་གྱི་འདུག

འདྱི་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་གསུང་སོང་། བོད་རྱིག་པའྱི་རྩ་དོན་རྩོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཡང་སྱིག་འཛུགས་

ཐོག་ནས་རྒྱ་མྱིས་ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བས། འགོ་སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་ང་

ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་གསར་གཏོད་རྱིམ་པ་དང་ཐབས་བྱུས་གསར་པའྱི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བ་དགོས་པ་རེད་
ཟེར་བ་དེར་མོས་མཐུན་ཡོད། དེར་བརྟེན་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་སྙན་གགས་ཆེ་ཤོས་མཐོ་སོབ་གཅྱིག་
Jawaharlal Nehru University, རེད། མཐོ་སོབ ་དེའྱི་ནང་ལོ་རེ་བཞྱིན་སོབ ་དཔོན་དམ་པ་ཟླ་བ་ནོར་བུ་ལགས་འདས་

གོངས་སུ་ཕྱིན་པར། ཁོང་གྱི་དན་རྟེན་ཆེད་དུ་ལོ་རེར་ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ Dawa Norbu Memory Lecture ཞེས་དེའྱི་ཉྱིན་
མོར་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་ནས་མཁས་པ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་བོད་དོན་ཐོག་ནས་བགོ་གླེང་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་མཐོ་
སོབ་ཁག་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་སར་ཁོ་རང་ཚོས་གོ་སྱིག་བས་ན་ཞེས་ང་ཚོས་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕ་ལ་ཕན་བུ་
ཕུལ་ནས་ཁྱི་གཉྱིས ་གསུམ་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན ་ནའང་མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་ལ་བོད་པ་ཡོད་ས་རེད་ཅེས ་བོད་པ་མཁྱེན ་

མཁན་སོབ་སྱི་འདྱི་འད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་སར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་བསགས་འདྱི་འད་བས་ན། འདྱི་ལམ་ལྷོང་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་འདྱི་རྱིགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸ཀུན་གཟྱིགས་༸པན་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཐོག་ནས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གལ་ཆེན་པོ་བརྩྱི་ཡྱི་
ཡོད་ལ་སྱིད་སྐྱོང་བཀའ་ཤ ག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བཀྲ་ཤྱིས ་ལྷུན་པོར་བཅར་ནས་

༸ཀུན་གཟྱིགས་པན་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩྱི་བ་རྒྱུ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་རང་ཐོག་ནས་སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་དང་སྱིད་སྐྱོང་རང་མར་བཅར་ནས་ཁོ་རང་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་དང་། དེ་དུས་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་
འཕྱིན་ནང་ལའང་༸ཀུན་གཟྱིགས་པན་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གར་སོང་ཆ་མེད་ཆགས་རྒྱུ་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་འགལ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཙམ་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། གློད་གོལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་། ང་ཚོས་རྩ་ཆེ་བའྱི་
ློ་ཆེན་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཡོངས་གགས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་བཞྱིན་ད་གྱིན་སྙན་ཐོའ་ི ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྱིལ་བསགས་

ལས་ཁུངས་ནས་ན་ནྱིང་ལོར་ས་བརྙན་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་བཟོས་པ་རེད། མར་བཀྲམས་ཡོང་དུས་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་
གྱི་བལྟ་མཁན་བྱུང་འདུག་ལབ་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་པའྱི་ནང་ནས་བལྟ་མཁན་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
ཁོ་རང་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཉྱིན་མོར་འཚམས་འདྱི་ཡོད་ཅེས་ Desmond TuTu གཙོས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནད་

ཡོད་མྱི་སྣ་ཁོ་རང་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་དག་ང་ཚོས་ཕོགས་བསྱིགས་ཏུ་བས་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ཁྱབ་སེལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་དང་ཞུས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་༸ཀུན་གཟྱིགས་པན་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་སྐོར་ནས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱི་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ Washington Post ཀྱི་དུས་དེབ་ནང་རྩོམ་
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ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའ་ྱི ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ནས། འཛམ་གླྱིང་གྱི་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་ཚགས་པར་ Washington Post ཀྱི་རྩོམ་ནང་
ལ་ཐོན་ཡོད་པ་བྱུང་ཡོད་དེ། མུ་མཐུད་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དག་རང་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ས་ཡོམ་བྱུང་བའྱི་རེན་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐབས་

ཤེས་བས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། འབུམ་གཅྱིག་སྟོང་ཡས་མས་ཅྱིག་མར་བཏང་ཟྱིན་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་

དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཙང་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། PRM
ཁུངས་གཏོགས་ནས་ཨ་རྱི་རོགས་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ག་ཚོད་རགས་པ་ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ལ་ང་ཚོས་
མྱི་འབོར་བརྩྱི་རྒྱུ་དེ་ཆྱིག་ཁྱི་སུམ་སྟོང་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕལ་ཆེར་དངོས་ཡོད་ཆྱིག་ཁྱི་ཙམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག བརྒྱ་ཆ་ལ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་ལ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ལས་ཡོད་

པ་མ་རེད་དེ། PRM རོགས་དངུལ་ག་ཚོད་རགས་པ་ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ཆེད་དུ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་རང་ཚད་འཇལ་ཏེ། ཕ་གྱིར་

ལས་འཆར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་སོད་དགོས་པ་རེད་དཱ་ཟེར་ནས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ལངས་ཕོགས་རང་ཡྱིན། ན་ནྱིང་
སྔོན་རྩྱིས་ནང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཆར་འབུལ་ནང་གྱི་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་འདུག་སྟེ། བཅུ་བདུན། བཅོ་བརྒྱད་གཅྱིག་ལས་
སེབས་ཐུབ་མ་སོང་། འདྱི་འད་སོང་ཙང་བལ་ཡུལ་ནང་ང་ཚོས་སྔོན་རྩྱིས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་རང་
འབད་བརྩོན་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ Resident Certificate ཟེར་ནའང་རེད། ཕ་གྱིར་བསྡད་ཆོག་པའྱི་ལག་ཁྱེར་

ལ་འབད་བརྩོན་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཉེ་ཆར་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་འདོན་རྒྱུ་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ང་ཚོས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨ་རྱི་གཞུང་གཙོས་པའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་དོན་གཅོད་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་བཅར་ནས་བཀའ་
མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངས་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཧ་གོ་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་
གནོན་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་ཉེན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བས་དང་བེད་

བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ད་ལྟ་འགོ་
དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ལོ་རེར་ཐེངས་གསུམ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། Geneva ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ནས་ལས་བེད་

འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ལས་བེད་འགོ་བའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ནས་ལས་བེད་གཅྱིག་ཕ་གྱིར་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་

བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་རང་རྒྱ་ནག་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་མྱི་འདུག་ཞེས་ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་གྱི་གསུང་འདུག དེའྱི་
ནང་ནས་ Germany བོད་འདྱི་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་བོད་ནང་ལའང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་མྱི་འདུག་ཞེས་གསུང་འདུག མཉམ་
སེལ་རྒྱལ་ཚོག ས་ནང་ Observer Status འདྱི་རྱིག ས་ Palestine དང་ Holy See ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་སྔ་བོད་

ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་དེ་ད་ལྟ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་གནང་མ་ཆོག་པ་

གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རག་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་ཡོད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་རེད། དཔེར་ན། ཐའེ་ཝན་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་རང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་རེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། བདག་དབང་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ཡོད་པ་
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རེད། ས་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཉེ་ཆར་རང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་སོང་། Taiwanese
Legislator Freddy Lim གཙོས་པའྱི་ New York ལ་ཕེབས་ནས་ཐའེ་ཝན་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་རྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་

ཅེས་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གནས་བབས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐའེ་ཝན་གནས་བབས་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན ་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཀྱི་ངོས ་འཛིན ་བེད་བཞག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོར ་
རགས་ཀྱི་མེད་དུས། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོམ་སྐོར་རྱིགས་བས་ཏེ་འབོད་སྐུལ་རྱིགས་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
དེ། ནང་ལ་འཛུལ་ཐུབ་སྟེ་གནས་བབས་དེ་རག་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད་འདུག གཙོ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་ནག་ཕ་གྱིར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་སྐབས། འདྱི་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ངོ་རྒོལ་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་ Tibet.net ནང་ལ་ Buddha Weekly ནང་ལ་གསར་འགྱུར་གནས་ཚུལ་ཞྱིག ་ཐོན་འདུག གཞྱི་རྩའྱི་

རྩོམ་མཐོང་སོང་། ངས་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་ཁ་ཕོགས་དེ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་

རྩོམ་དེའྱི་ནང་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འཛམ་གླྱིང་ནང་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་དེ་ཨང་ཀྱི་གཉྱིས་པ་རེད་ཟེར་ནས། དེ་སྔ་
ཡྱིན་ན་ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ། ཧྱིན་རྡུ། ནང་པ་དེ་ཨང་ཀྱི་བཞྱི་པ་ལྔ་པ་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་རེས་དེའྱི་ནང་ཨང་ཀྱི་གཉྱིས་པ་རེད་
ཅེས་བརྩྱིས་འདུག རང་བཞྱིན་གྱིས་རྩོམ་དེའྱི་ནང་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་འདུག རྒྱ་ནག་ནང་མྱི་འབོར་མང་བ་དེ་ནང་པར་བརྩྱིས་འདུག

བོད་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ ལས་བཀོད་མྱི་འདུག བོད་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ བཀོད་དགོས་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ རྒྱ་མྱི་ཡྱིན་པར་ངོས་
འཛིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱི་དེ་དག་ནང་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་པཱ། བས་ཙང་འགལ་ཟླ་འདུག་

སྟེ། ཡྱིན་ནའང་རྩོམ་དེའྱི་ཁ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནང་པ་འཛམ་གླྱིང་ཐོག་ཨང་ཀྱི་གཉྱིས་པ་རེད་དཱ་ཞེས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་

གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ ༡༥།༡༦ ཞྱིག་བང་སྱིག་ནས་དེའྱི་ནང་བོད་ཚུད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་གངས་ཀ་ཡོད་པ། རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་གངས་ཀ་དེ་མར་བཀོད་ཡོང་སྐབས་བལྟ་སྟངས་དང་གཟྱིགས་སྟངས་དེ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་།

བགོ་གླེང་གྱི་རྩོད་གཞྱིའྱི་དོན་དུ་རྩོམ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བ་རེད། དཔེར་ན། དེའྱི་ནང་ཉྱི་ཧོང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་
མཐོ་བ་དེ་ནང་པ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་དང་། ཀོ་རྱི་ཡ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་བ་དེ་ནང་པ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ལ་ད་ལྟ་བཤད་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅྱིག་ཡེ་ཤུ འྱི་ཆོས་བེད་མཁན་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་

བལྟ་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། རྩོམ་དེ་ལ་བལྟ་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ནང་བླུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས་ངོས་ག་རེ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། Tibet .net ཡྱི་ནང་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གཡས་ཕོགས་ལ་ཡོད་

པ་འདྱི་དག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྩོམ་དེ་དག་རེད། དེ་དག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བཤད་ཕོགས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཡོན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཕྱིའྱི་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བ། རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ག་རེ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཁག་ཁག་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་ནང་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱི་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན།
Buddha Weekly ཡྱིན ་པ་ཡྱིན ་ན་ Buddha Week རང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད ་པ་རེད ་མ་གཏོག ས། Tibet.net རང་གྱི་
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འགན་ཁུར་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕྱིའྱི་གསར་འགྱུར་དེ་ Tibet.net ནང་བླུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་

རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་རྒྱུར་ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་མྱི་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ Tibet.net ཉྱི་མ་རེར་བསྔོག་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་

དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ། ཕྱི་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་གཉྱིས་ཀར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱི་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ད་རྒྱ་གཞན་བལྟ་དགོས་པ་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཁྱབ་བསགས་འདྱི་འད་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིར་མུ་

མཐུད་ནས་གསུང་རོག ས་གནང་། གོ་ཐོས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ Tibet.net ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་མཁན་ཟླ་བ་རེར་ཁྱི་
བདུན་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཁྱི་བདུན་ནང་ནས་རྒྱལ་ས་ཁག་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ག་རེ་བཏོན་གྱི་

ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དངོས་གནས་རང་ལྡྱི་ལྱིས་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་ས་ཁག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱར་བལྟས་ནས་ཁྱབ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། འདྱི་སོང་ཙང་ཨྱིན་ཇྱི་རང་ཁྱི་བདུན་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་ཡྱིག་ལའང་ཡོད་པ་རེད།

བོད་ཡྱིག་ལའང་ཁག་ཁག་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོའྱི་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡོངས་གགས་བཤད་རྒྱུར། Tibet.net
ནང་གནས་ཚུལ་བླུགས་པ་དང་སང་ཉྱིན་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་དང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་རྟོགས་

ནས་སང་ཉྱིན་གསར་འགྱུར་བཟོས ་ཡོང་དུས། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་ནས་ཐོན་ནས་བླུགས་མཁན་དེ། དེང་སང་

གནས་ཚུལ་བཟོས་མཁན་དང་གཞྱི་བཞག་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ལས་བེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ནས་ལྔ་བཅུ་མ་གཏོགས་ལྔ་དེ་ཙམ་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་

ཞེས་གསུངས་ཡོད་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་རེས་ལུས་ཐེབས་པ་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་
དྱི་བའྱི་ནང་ལ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འབྲེལ་མོལ་ཨའོ་ཙམ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟེ། དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ལྔ་དེ་

མང་བ་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད་དུས། ནམ་རྒྱུན་ནས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐོག་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་གཙོ་བོ་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་དུས། ལས་བསྡོམས་ནང་དེ་དང་དེ་བཞྱིན་བས་ཏེ་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཉྱི་མ་དང་པོའ་ིབགོ་གླེང་དེའྱི་ནང་གཟྱིགས་

རོགས་གནང་། དེའྱི་ནང་ལྔ་དེའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གླེང་ཨའོ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་དག་
གཅྱིག་གྱི་ཡང་གསུང་སོང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ནས་ལྔ་བཅུ་མང་བ་འདུག་གསུང་དུས། ལྔ་དེའྱི་སྐབས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡོད་པ་

རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལྔ་དེ་ཕལ་ཆེར་སྐར་རྟགས་ཅན་དྱི་བ་བསྐུལ་མཁན་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་ཡྱིན་བསམ་སོང་སྟེ། བོད་
རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་དེ་ཏན་ཏན་རང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ནང་

བཞྱིན་རེད། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་རེད། མཐྱིལ་ཕྱིན་ཧ་གོ་མཁན་ག་ཚོད་འདུག་ཅེས་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་བསམ་
ཤོག་ཅྱིག་བརྒྱང་ནས་བལྟ་ཡོང་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གཏྱིང་ཟབ་པོའ་ི ངོས་ནས་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག

འདྱི་འད་སོང་ཙང་གཏྱིང་ཟབ་དང་ཧ་གོ་བ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་འདུག་ཅེས་གོ་རྟོགས་སེལ་ཏེ་འགོ་བསྡད་ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་རྒྱ་རྱིགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་ཐུབ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཏན་ཏན་རང་
རེད། བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཧ་གོ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ཞྱིག་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡག་པོ་འགེལ་
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བཤད་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྒྱ་རྱིག ས་ལའང་ཡག་པོ་འགེལ ་བཤད་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས ་དེ་
དམངས་རེད། དམངས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ག་ཚད་མཐོ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཙམ་གྱི་ཕྱིའྱི་མྱི་དང་རྒྱ་
རྱིགས་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གོ་རྟོགས་སེལ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ France ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་མཇལ་ཁ་མེད་ཟེར་ནས་རེས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་འདུག Himalaya

Desh ཟེར་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་དུས་སྟོན་ཟེར་ནས་སྐབས་དེར་བོད་པའྱི་རྒྱལ་དར་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་གཤམ་གྱི་མྱི་

འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་མ་ཆོག་པ་རང་རེད། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོན་
གཅོད་ཁག་རེད། ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་རྩ་བའྱི་ློ་མའྱི་སྐུ་པར་ངེས་པར་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། རྒྱལ་དར་ཡྱིན་ནའང་ཕར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོག་དང་མ་ཆོག་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི་སྐུ་པར་གཤམ་མ་ཆོག་པ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད། དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་རེས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་ཕན་བུ་ཕར་འགངས་བེད་དགོས་ཆགས་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་

དུས་ཚོད་དེ་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། བས་ཙང་ད་ལྟ་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
མཁན་པོ་ཀཿབྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ ལ་ཆ་ཤས་
ལེན་དང་ལེན་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ནས་ཤོག་གངས་ ༨ པ། དེའྱི་ནང་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྐོར་ལ་མང་པོ་གསུང་སོང་སྟེ། ང་རང་ཡང་དེའྱི་ཐད་ལ་རྟགས་བརྒྱབ་ཡོད་དུས། དྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་མ་འད་བའྱི་ཐོག་ནས་བསྐུལ་
ཐུབ་ན་བསམ་སོང་། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་

ལས་འགུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ལོ་འཁོར་མོའ་ི ཐོག་ནས་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་
སེབས་པའྱི་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་མ་གཏོགས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་མ་རག་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེའྱི་ཐད་ལ་གང་དྱིས་པ་དེ་བསྐྱར་ལྡབ་བེད་ཀྱི་མྱིན། དེ་ནས་
ཤོག་གངས་ ༡༠ དོན་ཚན་ག་པ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་དོན་སྙྱིང་བསྡུས་ཞེས་པའྱི་ཐད་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐོར་ལ་

དྱི་བ་ཞྱིག་བསྐུལ་ན་བསམ་སོང་། དྱི་བ་དྱིས་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་དྱིས་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
བསྐོ་གཞག་ཐད་ལ་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གླེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡོང་དུས། འདྱི་ངས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་
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ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་དེར་དོན་གཅོད་ཁག་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད་དང་མེད་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཀའ་

གནང་རོགས་གནང་། གལ་སྱིད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དགག་རྩ་གཙོ་བོ་ག་པར་ཐུག་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་རེ་སྐུལ་ཅྱིག་ག་
རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། ཁ་སང་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཀང་ཞུས་སོང་། གཞུང་འབྲེལ་

གྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་བོད་སྐད་གཙང་མ་དང་བོད་ཡྱིག་གཙང་མ་འབྲྱི་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་དེའྱི་ནང་
computer ཀམ་སྤུ་ཊར་ཞེས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་འདུག དེའྱི་ཐོག་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད།

ང་ཚོས་གློག་ཀད་ཞེས་ཐ་སྙད་འབྲྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་ Taareekh ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ཀམ་སྤུ་ཊར་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་
དང་། འདྱི་ཚོ་ལ་སོགས་པའྱི་བོད་སྐད་གཙང་མའྱི་ཐོག་ནས་འབྲྱི་ཐུབ་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ། དེ་རྱིང་ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་

བའྱི་ཐོག ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་ཡྱིན་པ་དང་། གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག ་གླེང་བ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ག་སྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་རྒྱུར་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་

དང་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་བརྒྱབ་ན་ལམ་འགོ་དང་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་

རྒྱ་གར་མྱི་སྣ་གལ་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་དང་ཐུག་དུས། ཁ་སང་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་ཕ་རན་སྱི་ལ་ཕ་རན་སྱིས་སྐད་བརྒྱབ་དགོས་པ་ནང་
བཞྱིན། རྒྱ་གར་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཐུག་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ཐུགས་བསམ་ཅྱི་བཞེས་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་དག་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། གནད་དོན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། གཅྱིག་དེ་ཕྱི་དྱིལ་བོད་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་དང་། གཉྱིས་པ་དེ་ས་བརྙན་སྡེ་ཚན། གསུམ་པ་དེ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་
གསུམ་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་ཕྱི་དྱིལ་བོད་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་དང་གསར་འགྱུར། དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ད་རྒྱ་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ཡག་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཕྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་མཇུག་
ལ་བོད་ཡྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་ད་རྒྱ་འདྱི་ཚོའང་ཁྱབ་ཆེན་པོ་དང་ཡག་པོ་ཕྱིན་པ་རེད། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་
འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ད་རྒྱ་དེ་ཚོ་ཏོག་ཙམ་མར་ཉམས་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་དང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་

འདོད་བྱུང་། གཉྱིས་པ་དེ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྔོན་མ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཡག་པོ་འབྲྱི་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མཐའ་མ་དེང་

སང་སྐད་གགས་ཡོད་པའྱི་ཨ་རྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་། ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྱིན་ཁང་། བོད་ཀྱི་དུས་
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བབས། བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་འདྱི་ཚོ་ལབ་ཆོག་གྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་དང་

ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གསར་འགྱུར་དེ་ཚོ་ཚུར་ལེན་དགོས་ན་ལེན་སའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོར་ནོར་འཁྲུལ་མ་ཤོར་བ་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁ་སང་ངས་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་པ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་

གཅྱིག་གཉྱིས་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ནས་ཞུས་པ་རེད། དེ་རྱིང་ངས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། སྱིར་བཏང་གཞུང་
འབྲེལ་གྱི་ཐོག ་ལ་རྟག་པར་རེ་བཞྱིན་སོ་སོའ་ི ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་མཐོང་བ་དང་འབྲེལ ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་འབྲེལ ་བ་བས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གནད་དོན་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཐའ་མ་ཤེས་བ་གསར་ཤོག་ནང་ལ་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བ་

གསར་ཤོག་ནང་ལ་འདོན་བསྡད་པ་དེ་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐོར་དེ་རེད། ཀེ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་པ་བཀའ་ཟུར་

འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ད་བར་མྱི་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་རྱིང་ཞབས་ཕྱི་བསྒྲུབ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་བདེ་སྲུང་བཀའ་ློོན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་བར་བདེ་སྲུང་
བཀའ་ློོན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཟེར། ངས་ཞུ་དགོས་པ་གཙོ་བོ་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་

མཛད་རྣམ་རྩོམ་སྱིག་སྡེ་ཚན་ནོར་བུ་གླྱིང་ཁ་ལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་མཛད་རྣམ་གཞྱི་རྩ་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། མ་འོངས་པར་མྱི་རབས་གཅྱིག་རོགས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རྩ་འདྱི་ཚོ་ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྐབས་དེར་ལུང་

འདེན་བས་པའྱི་བཀའ་ཟུར་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་མོར་གཞྱི་ནས་བཀའ་ློོན་ཆགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་
ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལ་བཀའ་ློོན་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་བྲྱིས་འདུག དེ་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ནང་ལ་སེབས་བསྡད་

འདུག ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བཅོས་ཚར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་གནད་དོན་དེ་མཉམ་དུ་ཞུས་ཏེ། སྡེ་ཚན་གཞན་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་
བོ་དེ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་བས་ཏེ་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས་ཚོགས་མྱི་དོ་སྣང་བེད་ས་འདྱི་ཚོས་ཀང་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ལོག་ལམ་ལ་ཁྱིད་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མདང་དགོང་ངས་དཔེ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་བཞག་
པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པ་རེ་གཉྱིས་ཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན། གླེང་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག ཁ་ཆུ་གཏུག་དགོས་དང་མྱི་དགོས་མང་པོ་

གསུང་གྱི་འདུག ཁུངས་བསྐྱལ་མ་ཐུབ་ནའང་ཁ་ཆུ་གཏུག་ནས་ཕམ་མོང་མཁན་དེ་འདའང་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་ངས་
ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དེའྱི་ནང་ལ་བཀོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཚོ་ཏག་ཏག་རེད་དང་མ་རེད། ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་
རྱིང་ལགས་སུ་བལ་ཡུལ་ནས་འོས་མང་ཤོས་དེ་ཐོབ་ཡོད་དང་མེད། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་ཀྱི་སྱིང་མོ་དེར་འབོར་ཡོད་

དང་མེད། Bilaspur ནས་ལམ་ཁ་གཉྱིས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གནད་དོན་དེ་རྱིགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་འགག་རྩ་ཐུག་
གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཡྱིག་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ཡྱིན་ནའང་འད། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། དོ་
སྣང་ཆེན་པོ་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་དུས་བབས་རྩོམ་སྱིག་པ་ད་ལྟ་དེར་ཡོད་པ་དེ་མ་སེབས་གོང་ནས་བོད་ཀྱི་དུས་བབས་
ཀོག་ཚར་ཚང་མ་བེད་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ལོ་ཉྱི་ཤུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་ཚགས་པར་མངགས་ཉོ་བེད་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།
འདྱི་ཚོའྱི་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བེད་བསྡད་ས་དེས་ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དེས་ལམ་ཁ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་

འགོ་ཡྱི་འདུག་གོ་ཞེས། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་འཕལ་མར་བཏང་བཞག་གྱི་འདུག དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཞུ་ཆོག་
པ་ཞུ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་།) བཀུར་འོས་སྱི་
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འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནོར་བ་ཡྱིན་ན། སུས་ནོར་བ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག

བོད་ཡྱིག་ནོར་བ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ནས་ཞུས་ནའང་
རེད། ག་པར་ནས་ཞུས་ཞུས་རེད། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བོད་ཡྱིག་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་འདུག དུས་དེབ་བཏོན་འདུག
འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ཡག་པོ་འདུག བོད་ནང་གྱི་བོད་ཡྱིག་སྐོར་ལ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་ལ་བརྟེན་

ནས་བོད་ཡྱིག་ཚང་མས་སོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བསམ་ློོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸པན་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་གཙོ་

བོ་བས་པའྱི་བོད་ནང་གྱི་གནད་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ལོ་རབས་བརྒྱད་བཅུ་པའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོང་སོད་སེལ་གསུམ་བ་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་འགའ་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་འདྱིའྱི་རྱིགས་བཏོན་བཞག་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་པ་མ་

རེད། ད་ཆ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀང་བཏོན་རན་འདུག སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཞྱིབ་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་དེ་རེད། ང་ཚོ་དེར་མདུན་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ནས་ཕར་འགོ་དུས་ད་རྒྱ་ག་པར་བལྟ་ཡྱི་འདུག སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ ༦༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་འབྲེལ་
མཐུད་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་འགོ་ན། བོད་ཡྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་གམ་ཡང་ན་ག་པར་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཡང་དམྱིགས་དཔེ་འདྱི་ལ་བལྟ་

དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་བོད་ཡྱིག་འདྱི་ཚོར་ནོར་བསྡད་པ་ག་ཚོད་འདུག མ་ནོར་བ་ག་ཚོད་འདུག ནོར་བ་
འདྱི་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཕན་ག་ཚོད་ཐོགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚོ་བལྟ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངེས་པར་

དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་ནང་ལ། དཔེར་ན། མྱི་ཞྱིག་ལབ་ཀྱི་འདུག མདང་དགོང་
གངས་སྐྱྱིད་འགྲུལ་པ་ཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་བཏོན་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་འདུག འབྲེལ་ཡོད་ལ་སྐད་
ཆ་དྱིས་མ་སོང་ཟེར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དེ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་གནད་དོན་ཚང་

མ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པོ་བས་ནས་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གཅྱིག་དེ་ད་ལྟ་དེར་གསུང་
པ་རེད། ཚིག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་། ཀམ་སྤུ་ཊར་དང་གློག་ཀད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ལ་ཀམ་སྤུ་ཊར་བྲྱིས་འདུག ཁ་
ཤས་ལ་གློག་ཀད་བྲྱིས་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་མ་ཐུག་པ་
བར་དུ་ཚང་མས་གློག་ཀད་འབྲྱི་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དང་། ༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བསྐྱོན་ནས་ཀམ་སྤུ་ཊར་

རེད། འདྱི་གློག་ཀད་འབྲྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས། བོད་པ་འདྱི་ཚོས་བསམ་ློོ་གཏོང་དུས་ཀད་པས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གློག་
ཀད་ཟེར་མཁན་དེས་བསམ་ློོ་གཏོང་མཁན་དེ་ཀད་པ་རེད་དན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས། དེ་གསུང་དུས་མ་རྩ་ཡོངས་ཁུངས་དེ་
ཐོག་མར་ཀམ་སྤུ་ཊར་ཡོངས་ས་ཨྱིན་ཇྱི་ནས་སེབས་འདུག རྒྱ་ནག་ནས་སེབས་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་ཚུར་བསྒྱུར་བ་དེ་གློག་ཀད་

རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འདྱི་ཚོས་རྩ་འཛིན་བ་རྒྱུ་དེ་ཀམ་སྤུ་ཊར་རེད། ས་བསྒྱུར་ནས་སྔོན་མ་པཎ་ཊྱི་ཏ་ཆེན་པོ་
འདྱི་ཚོས་ས་སོར་བམ་པོ་གཉྱིས་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ས་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་ན་ས་རང་སོར་བཞག་ཟེར་ནས་

བསམ་ློོ་བཏང་ནས་འགྱུར་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་རྩ་འཛིན་ག་པར་
བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ཁ་ཤས་ནང་ལ་གློག་ཀད་རེད་འདུག ཁ་ཤས་ནང་ཀམ་སྤུ་ཊར་རེད་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག ་ནས། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་གནང་གྱི་རེད།) བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
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མཆོག ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་གྱི་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད། དོན་དག་དེ་དེའྱི་ནང་གཉྱིས་འདུག ཕལ་ཆེར་ལན་དེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་

རེད་དན་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གཉྱིས་ཀར་འབྲྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིག་བཤད་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་གཙོ་བོ་
བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ཉེ་ཆར་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་བའྱི་གཞས་ཅྱིག་འདུག

འདྱི་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ངོ་དེབ་ནང་འགྱིག་རྟགས་ཅྱིག་བསྐྱོན་འདུག འདྱི་བསྐྱོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྱི་ཚོགས་ཐོག་
ལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁ་པར་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག གཞས་ཚིག་དེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ནོར་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག
བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་ནོར་ཤོར་བསྡད་པ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་འགྱིག་རྟགས་བརྒྱབ་འདུག་ཅེས་འདྱི་འདའྱི་གནད་དོན་

ཡོང་གྱི་འདུག གཙོ་བོ་དེ་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་པར་ཡོད་ནའང་།
དང་པོ་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་མཁན་དེ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བས། འགག་རྩ་དེ་ག་པར་ཐུག་འདུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་

བལྟ། ནོར་འཁྲུལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཕྱིན་པ་དེ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། ནོར་བཅོས་སུས་བས་ཡོད་ནའང་ད་ལྟ་ནོར་
བཅོས་བས་ཚར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད།) བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འོ་འདྱི་ཏག་ཏག་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་འདྱི་ཚོ་ནོར་བཅོས་བ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད།
ཡྱིན་ནའང་ནོར་བཅོས་མ་བས་གོང་གྱི་པར་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ཉར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ཡྱིན་དུས་ལོག་ལམ་ལ་མ་ཁྱིད་རོགས་
གནང་ཞེས། གཞུང་སྒེར་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ནོར་བ་དེ་ནོར་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་མཆོག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་འབོད་སྐུལ་

གསལ་འདེབས་དྱི་བ་རེ་བཟུང་ཞྱིག་ཡོད། ཐོག་མར་དེར་ལེགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ལེགས་གསོ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།
ད ་ལྟ ་འ གེ མ ས ་སྟོ ན ་ཚ ན ་པ འྱི་ཐོག ་ན ས ་སྔོ ན ་མ ་ཕོ ག ས ་བ སྐྱོ ད ་ལ ་འ གོ ་བ འྱི་སྐ བ ས ་དེར ་སུ ད ་ཚོ ང ་སྡེ ་ཚ ན ་

Patiala ,Mohali ,Ambala འདྱི་དག་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་སྡེ་ཚན་དེ་མ་གྱིར་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་

གྱིར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་མང་ནང་ལ་བོད་དོན་ཁྱབ་སེལ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ལས་བསྡོམས་ནང་ཞུས་པ་

ནང་བཞྱིན་འདྱི་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པའྱི་ངོས་ལེན་གནང་བ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཀང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག འདྱིར་ལེགས་གསོ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་བཏགས་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་

གྱི་བཀའ་གནང་བ་རེད། སྐད་ཡྱིག་མ་ཤེས་པ་འདྱི་དག་ལ་སོབ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་མྱིག་ཟུར་བཅད་ཡོད་ཅེས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
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ློོན་གྱི་ཐོག ་ནས་ JNU ལ་རྒྱ་ཡྱིག ་སང་མཁན་གྱི་སོབ ་ཕྲུག་གཉྱིས ་དང་། ཟུར་ལ་དུས་ཐུང་གྱི་སྐད་ཡྱིག ་སང་རྒྱུའྱི་བཀའ་
ཕེབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ང་རང་ཚོ་འཐབ་རྩོད་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། འཐབ་རྩོད་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་རྱིགས་གཞན་ལ་སྙོབ་དང་མ་སྙོབ་ཟེར་བ་དེ་སྐད་ཡྱིག་ལ་རག་ལས་

བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་བསྒྱུར་གྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་གང་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་དེ་ཕར་ར་འཕོད་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཡྱིག་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག་ཅེས་ནན་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་

ཡང་ང་རང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ JNU ལ་ཐེངས་མ་གཉྱིས་ཙམ་སེབས་ཐུབ་པ་རེད ། སེབས་པའྱི་སྐབས་དེར་ JNU ཡྱི་
སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མྱིང་སོས་མ་དགོས་པ་བས། བོད་ཕྲུག་སོབ་སོང་འབུམ་རམས་པ་ལ་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ཁོ་རང་གྱི་ཐོག་

ནས་ JNU ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་སོང་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཉེ་བའྱི་རབ་འབམས་པ་སང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། འདྱི་སངས་
ཚར་བའྱི་རེས་སུ་རང་ར་འཕེར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག རང་ར་འཕེར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་ཙང་ཁོ་རང་གྱི་
ཐོག་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་དེ་ཕྱི་ལོགས་ལ་སོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་བར་དུ་སེབས་ནས་

རྒྱབ་ཁབ་མེད་པའྱི་མྱི་ལ་ང་ཚོའྱི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཅྱིག་འཕད་བསྡད་ཀྱི་འདུག
དེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ཉེ་བའྱི་རབ་འབམས་པ་ནས་རང་ར་འཕེར་བའྱི་རྒྱ་
ཡྱིག་བེད་སོད་བཏང་ཐུབ་མཁན་ཅྱིག་བཟོ་རྒྱུར། རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ལ་སོབ་སོང་ལ་ཆབ་སྱིད་མ་འདེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་
བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་།

གཉྱིས་ཐད་ནས་ང་ཚོ་འཐབ་རྩོད་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་ལ་གསོ་སྐྱོང་བ་

རྒྱུ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལག་པ་རྱིང་བ་ཕུ་ཐུང་ཐུང་བའྱི་ཆ་ནས། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་

ང་རང་ཚོར་སོབ་ཡོན་མང་པོ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁོ་རང་གྱི་དེའྱི་སྐབས་སུ་ག་རེ་བཀའ་གནང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་
གར་ནང་ལ་སྐད་ཡྱིག་རྱིགས་དེ་ངེས་པར་དུ་ཕྱི་ལ་སོང་རྒྱུར་འགོ་དགོས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཙུག་ལག་གྱི་ཚན་

པ་སྒེར་དང་གཞུང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ནང་དུ་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོར་ས་མྱིག་ཟུར་བཅད་ཀྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་

ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕད་ཀྱི་མ་རེད། དཔེར་ན། JNU རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་དཔོན་
དམ་པ་ཟླ་བ་ནོར་བུ་ལགས་ཁོང་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་སོབ་ཡོན་ཞྱིག་ཟུར་བཅད་བ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་
འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཡོད་ཅེས་གསུང་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་རྱིམ་པ་གཉྱིས་གཅྱིག དུས་ཐུང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་

ལྟོ་གོས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། འདྱི་འདའྱི་སྐད་ཕན་བུའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་སང་ནས་ལས་ཀ་བེད་ས་འདྱི་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་མདུན་ལམ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། རང་ར་འཕེར་བའྱི་མྱི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངོ་བ་
ལའང་ཕན་བསྡད་མཁན། ངེས་པར་དུ་སྐད་ཡྱིག་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལ་སར་ཡང་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་མཆོག་ནས། གསལ་བཤད་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོར་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ IC ཡོད་བསྡད་

པ་དེ་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་རྣམ་པ་དེར་ང་ཚོ་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་གོ་སྟངས་ནོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་འད་
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ཞྱིག་གོ་སོང་། ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཐེངས་བདུན་པའྱི་སྐབས་དེར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་པ་འད་པོ་
ཞྱིག འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འཕད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་དེ་ང་ཚོའྱི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་དེ་ངོས ་ལེན་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གལ་སྱིད་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་རྒྱུ་རེན་ག་པར་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་འབོད་སྐུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་
ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་འཐོལ་པ་དང་འཕྱི་བའྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོས་བརྩམས་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་རེད། དེབ་རེད། འདྱི་དག་འཛམ་བུ་གླྱིང་ནང་ཆུ་ལོག་ཐེབས་པ་ནང་བཞྱིན་
གནས་ཚུལ་ཀང་ཆུ་ལོག་ཐེབས་བསྡད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། ཆུ་ལོག་ཐེབས་པ་འདྱི་དག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སོ་

སོའ་ི འདོད་ཕོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁུངས་སོད་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན ་ན། མང་པོ་ཞྱིག་ལོག་བཤད་ཡོད་པའྱི་བོད་དང་
འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་བདེན་པར་ངོས་འཛིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཡོད་དུས། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་གཙུག་ལག་མཐོ་
སོབ་ཁང་རེད། གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་ལྟེ་གནས་དེ་དག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དེབ་བཏོན་གྱི་

ཡོད་ནའང་རེད། བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་གནས་དོན་ཡྱིན་ནའང་
རེད། དེ་དག་ཁུངས་སོད་བེད་དགོས ་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན ་པོ་ཞྱིག ་རེད་འདུག སྔོན ་མའང་ Chennai ཁུལ་ལ་འགོ་བའྱི་

སྐབས་སུ། མ་གྱིར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་རེ་རེ་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྟེ་གནས་ཁང་རེ་རེ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྟེ་གནས་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་དུས། ལས་བསྡོམས་ནང་ལའང་ཕུལ་ཡོད།

དེ་དག་གནང་གྱི་ཡོད་བཞག་རེད། འདྱི་གནང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བར་མཚམས་ལ་མཚམས་འགའ་ཆད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་མུ་
མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་

གྱིས་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གསུང་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་ལྷག་པ་དེ་ཁ་ཐུག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།
དྱི་བའྱི་ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་རག་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག སོང་ཙང་ཤོག་གངས་བཅུ་པ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ཕལ་ཆེར་དེའྱི་ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་བཅུ་གངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཡང་ན་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་བཀའ་ློོན་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་སྱིད་སྐྱོང་རང་པའྱི་མཚན་ཐོག་

ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་དང་ཆ་མཚུངས་པ་གཅྱིག་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་
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གཞག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བ སྐོ་
གཞག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དྱི་བ་དེའྱི་ལན་མ་རྟོགས་པ་དང་མཁྱེན་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དྱི་བ་དེ་

བསྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་བས་ཏེ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་ངལ་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ལན་གསལ་པོ་
བས་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་ཤོག་གངས་གསུམ་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་བོད་དོན་གྱི་དྱིལ་བསགས་དང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་སད་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་

འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་དན་སོང་། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་ཆུའྱི་དཀའ་རྙོག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག ་
ནས་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ཤྱིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དཔེར་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་

བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་སད་དུ་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོར་ཆུ་རག་བརྒྱབ་ནས་ཁ་བསྒྱུར་བས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་ནང་ལ་
མར་མ་བཏང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ས་ཁའྱི་སྟེང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་འབར་མའྱི་ནང་ལ་མར་རྒྱུག་འགོ་རྒྱུ་རེད།

འབར་མའྱི་མངའ་འོག་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནང་བོད་ཀྱི་ཆུ་དེ་རྒྱུག་འགོ་རྒྱུ་རེད། རྒྱ་གར་དང་འབར་མ་བརྩྱིས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་

ཀྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ལ་ཆུ་རག་བརྒྱབ་ནས་དེས་ཆུ་ཁ་བསྒྱུར་གྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་འཆར་བརྩམས་བཞག་པ་བྱུང་ཨེ་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་

འདོད་བྱུང་། གལ་ཏེ་མེད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་སད་དུ་བོད་དོན་དྱིལ་
བསགས་དང་ཆ་མཚུངས་པའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་འཆར་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། དགའ་བོ་ཞྱིག་དང་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་
རེད་ཅེས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ནས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་མཆོག བཀའ་ལན་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཅྱིག་གསུང་གནང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ློོན་ློོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལན་བསྡུས་བསྡུས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་

རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོ གས་སེལ་བ་
མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ཁ་སང་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་དེ་འད་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་
ཐོག་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་རྒྱ་ཡྱིག་བོད་ཡྱིག་སྐད་གཞན་ལ་བསྒྱུར་ནས་ད་རྒྱ་བཟོས། དེབ་ཚང་མ་པར་བསྐྲུན་བས་ཟྱིན་པ་རེད།

མཉམ་དུ་འགེམ་སེལ་བས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བས་ནས་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེན་པོ་འགོ་ཡོད་པ་

རེད། དེ་རེས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་འགན་ཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་འདུག བཀའ་ློོན་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། སོབ་གྲྭ་
དང་དགོན་སྡེ་ཁག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆེ་བར་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བཅར་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་སྒང་རང་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་

བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་
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ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་བསྐོ་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་གྱི་འགན་དེ་སུས་ཁྱེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ལྟར་
བཀའ་ློོན་རྣམ་པ་ཚང་འཛོམས་བཞྱིན་དོན་གཅོད་བསྐོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་རེས་ཉེ་ཆར་རང་དགའ་
ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གཅྱིག་གྱི་ཡོངས་གགས་བཟོས་ནའང་འགྱིག་གྱི་

འདུག་ཅེས ། དོན་གཅོད་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་བཀའ་ཤག་མོས ་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོས ་གནང་རྒྱུ་བེད་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་སྡེ་ཚན་ང་ཚོ་ལྡྱི་ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་
འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ ITCO ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་བཞག་པ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་རྒྱ་གར་རང་

གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་དང་། ལྡྱི་ལྱི་རང་གྱི་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བཙུགས་དགོས་དོན་དེ། རྒྱ་གར་ལ་ཆེད་དུ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་
འབྲེལ་བ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བོད་ཡྱིག་ནོར་འཁྲུལ་འབྲྱི་སྟངས་དང་ཐ་སྙད་དང་དེ་རྱིགས་

གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེས་རེན་དང་མ་བཟུང་ནའང་ཆེན་པོ་བཟོ་ཡྱི་འདུག ནོར་འཁྲུལ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་

རེད། འགན་ཁུར་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་རེད། སྱིད་
བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དག་ཆ་དང་ཐ་སྙད་རྱིགས་ནོར་འཁྲུལ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ནས་
དཔེ་དངས་ནས་ཀམ་སྤུ་ཊར་དང་གློག་ཀད་ཀྱི་དག་ཆ་གཉྱིས་ཀར་བྲྱིས་འདུག མ་གཞྱི་འདྱི་བ་བསྐུལ་ན་ལན་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཅེས་གསུང་ཡོང་དུས། མངོན་ཤེས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ཏེ་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས། ལན་རྒྱབ་ནའང་མ་འགྱིག

མ་བརྒྱབ་ནའང་མ་འགྱིག་མཁན་བཟོ་འད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ལན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་ཀམ་
སྤུ་ཊར་ཞེས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོམས་གཤྱིས་བས་ནས་ད་ལྟའང་ལས་བེད་འགའ་ཤས་ཡྱིན་ནའང་གློག་ཀད་

བྲྱིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་ཀམ་སྤུ་ཊར་བྲྱིས་ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད། གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གློག་

ཀད་འབྲྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀམ་སྤུ་ཊར་འབྲྱི་དགོས ་ཀྱི་རེད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ལན་དེ་ཐེབ ས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། དེ་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་རྒྱ་དེ་འད་ཞྱིག་ཐོན་འདུག དེའྱི་ནང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འགྱིག་རྟགས་བརྒྱབ་འདུག འདྱི་ལ་
བརྟེན་ནས་གོ་ལོག ་ཧ་ཅང་ཆེན ་པོ་ཐེབས་ནས་ཕ་གྱིར ་དག་ཆ་ནོར ་བ་མང་པོ་ཞྱིག ་འདུག་ཞེས ་ཟེར ་དུས། ཕལ་ཆེར ་ཡག་པོ་

གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འགྱིག་རྟགས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཕལ་ཆེར་མེད། སྱིད་སྐྱོང་ Tibet ཟེར་བ་ཞྱིག་
འདུག དེས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ས་རེད། ཕལ་ཆེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱིད་སྐྱོང་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཕན་བུ་ཕན་བུ་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ནང་བཞྱིན་སོ་སོས་ཀང་ཕན་བུ་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ངས་
ཕལ་ཆེར་ང་རང་འགྱིག་རྟགས་བརྒྱབ་པ་ཕལ་ཆེར་དན་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། ལས་བེད་སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་འགའ་ཡོད་པ་རེད།

ཡང་ཁོ་ཚོས་འགྱིག་རྟགས་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ཉེ་ཆར་ངས་སྱིད་སྐྱོང་ Tibet ཟེར་བ་ཞྱིག་ཀང་འདུག སུ་ཡྱིན་
མྱིན་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ལ་སྱིད་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ལ་སྱིད་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་དང་ཡྱིན་ནའང་འབྲེལ་བ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།
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གཞན་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སུད་ཀྲར་བཙོང་ས་ལ་འགེམ་སྟོན་ཚན་པ་འགོ་ཡྱི་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

རེད་ཅེས་ཞུས་གནང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

རྒྱ་ཡྱིག་སང་གྱི་འདུག་སྟེ། འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་སྐོར་ལ་གསུང་སོང་ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་

སར་རྒྱུ་དེ་རེད། སོབ་ཡོན་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མཐྱིལ ་ཕྱིན་པ་སོང་རྒྱུ་དེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགན་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ BA
French སྐད་སང་མཁན་གཅྱིག རྒྱ་སྐད་སང་མཁན་གཅྱིག MA German སང་མཁན་གཅྱིག M.phil Japanese

སང་མཁན་གཅྱིག Ph.d Chinese སང་མཁན་གསུམ་བཅས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བ་ལྟར་སྐད་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་
ཡོང་རྒྱུ་དང་། གཙོ་བོ་ཆེ་ཤོས་བོད་པའྱི་རྩ་དོན་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་པའྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ནས་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་ཁྱེར་བཞེས་མཁན་ཚོར་ཉེ་ཆར་རང་སོབ་ཡོན་སར་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་
མ་ཡྱིན་ན་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོར་
སོབ་ཡོན་ཡྱིན་ནའང་མཐོ་བོ་ཨའོ་ཙམ་སད་ཀྱི་ཡོད། དེབ་སེར་པོའ་ི དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་དེ་ཉེ་ཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་

Brussel ལ་འཕད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འཕད་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེབ་སེར་པོ་བསྣམ་ཕེབས་ནས་བོད་པ་གང་ལ་

གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ཕེབས་པ་རེད། ཕེབས་ཡོང་དུས་ཁག་ཅྱིག་གནམ་གྲུ་ཐང་ལ་འབབ་ཡོང་དུས། ཁག་ཅྱིག་ལ་ཕ་གྱིར་ཆུ་

ཚོད་གསུམ་བཞྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་རང་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དེབ ་སེར ་པོ་བལྟས་ནས། གཞྱི་རྩའྱི་ SHANGAI VISA ཡོ་རོབ ་སྱི་
ཡོངས་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ Stable visa སར་གྱི་རེད་
ཅེས། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ཡོ་རོབ་ལ་ཕེབས་མཁན་ཡྱིན་ན། Italy དང་ Poland ཁོ་ཚོར་ Stable visa ཞེས་སར་གྱི་ཡོད་པཱ།
དེའྱི་ནང་ Shangia མེད་པ་བས་ཏེ་ Belgium གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པ་བཟོས་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཞན་པ་ཚོར་དེབ་སེར་པོ་རང་

བསྣམ་ཕེབས་སྐབས། སྐབས་དེ་དུས་ཕལ་ཆེར་ལས་བེད་རང་ར་ལུས་ཀྱི་མེད་དམ། ཁོ་ཚོའྱི་གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་
སེར་པོའ་ི རྱིགས་དེ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གྱི་ Passport ལག་ཁྱེར་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་ visa སར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།
stable བེད་དགོས ་པ་རེད་ཅེས ། ཁོ་རང་གྱི་ཁྱིམ ས་ཀྱི་འགེལ ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཐོག ་ནས་འདྱི་འད་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག ་རེད་

འདུག དེ་རྱིགས་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེབ་དང་ག་རེ་ང་ཚོས་པར་སྐྲུན་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་འཕྲུལ་ཆ་གསར་པ་ཡོད་

སྐབས། པར་སྐྲུན་མང་ཙམ་གཅྱིག་དང་ཁ་བང་མང་ཙམ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་བང་གལ་ཆེན་པོ་འགའ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་སོབ་གྲྭ་དང་དེ་རྱིགས་ལྟེ་གནས་ཁང་གལ་ཆེན་པོ་རྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། ཁ་བང་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་ཁ་བང་སར་ནས་ཕར་གཏོང་རྒྱུ་ཁོ་ན་རེད། སག་གླ་འཐོལ་པ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རེད། དེ་དག་
ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཆུ་དང་
ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པ་ཡྱིན ་ནའང་རེད། ལོ་གཅྱིག ་ཙམ་སྔོན་ལ་རེད། Gohawati ལ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོག ས་པ་ཚོག ས་ཆེན ་ཚོག ས་པའྱི་

སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག ཆུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རེད། དེའྱི་
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ཐོག་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སོང་། དེ་སྔ་ང་ Assam དང་ Gohawati བརྒྱུད་ནས་འགོ་མོང་ཡོད་
དེ། དེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ལས་བསྡད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཏེ། ཚོགས་འདུ་ཚར་བ་དང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག ཆུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་

པའྱི་སྐོར་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་། པར་བརྒྱག་མཁན་དང་ཚགས་པར་བཀོད ་མཁན་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་བ་དྱིས་ཡོང་གྱི་

འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། Bhramaputra ཆུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག Assam ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག མོ་ཌ་
གཏོང་མཁན་དང་སྐུ་སྲུང་ཡན་ཆད་ནས་ཁྱེད་རང་གྱིས་བཤད་པ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་དངོས་གནས་རང་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་

འཕད་ཀྱི་འདུག བོད་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་
ཅེས་ཚགས་པར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཁྱབ་ཆེན་པོ་འགོ་བསྡད་འདུག COP 21 Paris ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་

པ་རེད། དེ་ལའང་ང་ཚོས་ལས་བེད་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབྲེལ ་བའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚོགས་འདུ། དེ་བཞྱིན་
ASEAN རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་རེད། ཆོས་ཕོགས་ཐོག་ནས་འགོ་ཁག་པོ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཁབ་སྟོན་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ནང་ཆོས་བེད་མཁན་དང་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ France དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྐོར་ནས་གསུང་
སོང་ཏེ། འགེམ་སྟོན་བེད་ས་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་སྐུ་པར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཁབ་སྟོན་བེད་སའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ལ་མེད་པ་

བས་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འཁབ་སྟོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། སྐུ་པར་དང་རྒྱལ་དར་མེད་པ་ཆགས་འདུག གཞན་འགེམ་སྟོན་གནང་

ས་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་སྐུ་པར་ཡོད་པ་བས་འདུག་ཅེས་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་འབོར་སོང་། འདྱི་ངས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་
སགས་དེའྱི་ནང་ཆད་པ་སོགས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཡང་ལན་ཆ་ཚང་མ་གསལ་བ་འགའ་ཆགས་པ་ཡྱིན་
ན་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་གནང་། འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཆ་ཚང་ཞུས་ཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་འདྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་
གནང་སོང་། གནང་མཁན་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་དང་ལན་འདེབ ས་གསལ་བཤད་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད། གསལ་བཤད་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་
ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དམ་པོ་དེའྱི་འོག་ནས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་

གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་དུས་ཚོད་དེ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་ཁ་གཞན་རག་མ་སོང་།
དེ་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཞྱིག་དང་། ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡང་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་བྱུང་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གསལ་པོ་མ་ཆགས་
པ་ལྷག་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། འདྱིར་གསལ་བཤད་ཞུ་མཁན་དེས ་གོས ་ཚོག ས་ནང་ལ་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད་ཅེས ་ཞུས་

བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་
པོའ་ི ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་པ་ཟླ་བ་ ༦ པའྱི་ཚེས་ ༣ ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༩ ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཕེབས་པ་རེད།
དེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་རེད་ཅེས་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་དགོས་སམ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག

གང་ལྟར་བཀའ་ློོན་འོས་གཞྱི་བཏོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་ཐོན་པ་རེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ཐོན་ནས།
ཡྱིག་ཆ་སད་པ་དེ་སྔ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཆགས་དུས་ཡང་བསྐྱར་དེར་ལངས་བསྡད་
མཁན་དེས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་ཏེ། ཡྱིག་ཆ་སྔོན་མ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་མཁན་

བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་མར་འཕོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་རེས་སྒེར་གྱི་གསལ་
བཤད་དུས་ཚོད་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཞུ་དགོས་ཆགས་ས་རེད། བས་ཙང་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

དབུས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་བཞུགས་པ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བཟོད་གསོལ་དང་སགས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་
དེ་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་དང་མཉམ་དུ་སྔོན་མ་ཡྱིག་ཆ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གཅྱིག་དེ་ཞུས་པ་
རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ག་རེ་ཞུས་པ་རེད་ཅེ་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ནང་གསལ་བཀའ་ློོན་འོས་ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་
པ་ཚང་ཡོད་ཅེས་ལན་ཁ་ཤས་གསུང་སོང་ཏེ། འོས་ཆོས་དེ་ཚང་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་ཚང་མེད་པ་དེ་ཚང་ཡོད་ཅེས་གོས་
ཚོགས་ལ་ལན་ཁ་ཤས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་བསྐོར་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གནད་དོན་གཅྱིག་དེ་ཞུས་

པ་རེད། གནད་དོན་གཞན་པ་གཅྱིག གོས་ཚོགས་ནང་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་ནའང་འད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ལ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་

ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་རེད། དེ་མ་ཕུལ་བ་དེ་སྱིག་གཞྱི་དང་བརྒལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཞུས་པ་དེར་ཚུར་
གསལ་བཤད་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་སྐབས་སུ་གསུངས་བཞག་པ་གཅྱིག་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས། དེའྱི་
སྒང་ནས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་འགོ་ས་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དེ་
སྔ་ཡྱིག་ཆ་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་གསུང་ཡོད་དུས། དེ་སྔ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁོ་རང་དེ་སྔ་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་

པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ་བཀའ་ློོན་གནང་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དེ་སྔ་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་ལ་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ནང་དང་གཞྱི་རྩའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལན་གོས་ཚོགས་

ལའང་གསུང་གྱི་ཡོད་ཅེས ་གསུངས་ཡོང་དུས། དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག ་གྱི་མྱི་འདུག ངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་

བཞྱིན་བྲྱིས་ཡོད། ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཚིག་ལྷད་མེད། འཐོལ་པའང་མེད་ལ་མར་བཏོན་བཞག་པ་ཡང་མེད། ག་རེ་གསུང་བཞག་པ་དེ་
ཇྱི་བཞྱིན་བྲྱིས་བཞག་ཡོད། གསལ་བཤད་བེད་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལན་བཀའ་ློོན་འོས་མྱི་ཆ་རེན་དང་ཡྱིག་ཆ་འཁུར་རྒྱུ་དེ། དེ་སྔ་
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བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁུར་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་རང་རེད། སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་བཀའ་ློོན་འོས་མྱི་ཁུར་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་
ཆ་དེ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བཀའ་ློོན་གྱི་འོས་མྱི་དེ་ག་རང། དེ་ཇྱི་ལྟར་ཁུར་འདུག འདྱི་ལ་བལྟས་ནས་བཟོས་བཞག་པ་རེད།
སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བཀའ་ློོན་འོས་མྱི་ཁུར་རྒྱུ་དེ་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ློོན་གྱི་འོས་མྱི་ཁུར་རྒྱུ་དེ་ལ་
བལྟས་ནས་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བཀའ་ློོན་གནང་མོང་

ཙང་། དེ་སྔོན་མ་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམ ས་སྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས ་གསུངས་ཡོད་དུས། ངས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་གོས ་

ཚོགས་ལ་ཐག་ཆོད་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་མདོར་ན་ཐག་ཆོད་པོ་བས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་རེད། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་
བསྔོགས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱི། གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་ལའང་
གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཁུར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།

སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པ་དེ་སེབས་པ་རེད། དེ་དུས་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་

འདྱིར་གསལ་བཤད་ཞུ་བསྡད་མཁན་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་རེད། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟུར་པ་བ་

དུར་བཟང་པོ་ལགས་རེད། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ློོན་ཁྱི་པ་མཆོག་ནས་གསུང་པ་དེ། སྒང་དེར་
རྱིང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་དག་མར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། གསུང་བཞག་པ་ད་ག་རང་ཡྱིན། ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱིན། འོས་མྱི་གསུམ་གྱི་

མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཚང་མའྱི་ཕག་ལ་ཕུལ་བ་དེ་རང་ཡྱིན་ཅེས། དེའྱི་ནང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་
ཚང་མའྱི་ཕག་ལ་ཕུལ་བ་དེ་རང་ཡྱིན། དེ་དུས་བཀའ་ློོན་གསུམ་མ་གཏོགས་བསྐོས་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ློོན་གསུམ་གྱི་མྱིང་
དང་། དེ་ནས་ཁོང་གསུམ་གྱི་འོས་ཆོས་དང་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པས། བསྐྱར་ལོག་བས་ཏེ་དུས་ཚོད་འཕོག་བརླག་
གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྡོམས་བརྒྱབ་ཏེ་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ངས་ཕུལ་བའྱི་མྱི་གསུམ་པོ་དེར་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་

ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་འོས་ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཚང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གོས་ཚོགས་ཡྱིག་ཆའྱི་
ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་དུས་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ློོན་ཁྱི་པས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་བཀྲམ་ཡོད་པའྱི་ཁུངས་ཡྱིག་
ཆའྱི་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་རེད། འདྱི་བཀྲམ་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མྱི་རེ་ངོ་རེའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་རེད།
ངས་ལེན་ས་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་དེའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཡྱིག་འཕེལ་ཡྱིག་ཚང་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ལ་ཚོགས་དྲུང་གྱི་བཀའ་

འཁོལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་དེ་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་མགོ་དེ་རང་ལ་འགེམས་འཐུས་ཅེས་ཚོགས་གཙོས་ས་ཡྱིག་དེ་རྒྱབ་

བཞག་ཡོད་པ་རེད། འགེམས་འཐུས་ཟེར་བ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀྲམ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེར་འགེམས་འཐུས་ཅེས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། གོས་ཚོགས་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པའྱི་ཁུངས་བསྐྱལ་ལ་མགོ་ཤོག་དེར་འགེམས་འཐུས་ཅེས་ཚོགས་གཙོའྱི་ས་ཡྱིག་ཡོད་པ་

རེད། དེའྱི་ནང་ལ་སྐབས་དེའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ློོན་ཁྱི་པས། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བཀའ་ློོན་ཁྱི་པས་བཀའ་ློོན་གཞན་གྱི་
མྱི་འགོའ་ིམྱིང་གཞུང་གོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས་ལྟར། བཀའ་ློོན་འོས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འདྱི་མཉམ་གོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་

ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཅེས་མཚན་རྟགས་བཅས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཟླ་བ་ ༩ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ མཚན་རྟགས་དང་བཅས་དེར་མྱི་གསུམ་གྱི་མྱིང་
དང་། མྱི་དང་པོ་དེས་ལོ་རྒྱུས་དོ་བདག་སོ་སོ་ལ་འགེངས་ཤག
ོ ་སད་ནས་འགངས་བཞག་པ་དེ་རེད། མྱིང་། སྐྱེས་ཡུལ། སྐྱེས་ཚེས།

འཁྲུངས་ཚེས་ཅེས་བརྒྱབ་འདུག དེའྱི་ནང་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ དེ་ནས་བཞུགས་ཡུལ་ཁ་བང་ག་རེ་རེད། ད་
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ལྟ་ལས་ཀ་ག་རེ་རེད། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཨང་ག་རེ་རེད། དེ་དག་མར་བྲྱིས་ནས་དེ་ནས་མར་འོག་ལ་བུན་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་ཡྱིན་

མྱིན་ཟེར་བ། ད་ལྟ་དེའྱི་ནང་གྱི་ཆ་རེན་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདུག ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་ཕོག་པ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་གྱི་བཀའ་ློོན་གྱི་འོས་གཞྱིར་མྱི་འོས་པའྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་

ཡྱིན་མྱིན། ཡུན་ཚད་ལོ་གཉྱིས་བསྟུད་མར་བས་པ་ཡྱིན་མྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་ ༤ ནང་
གསལ་ལྟར། བཀའ་ློོན་འཕོ་འགྱུར་བ་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་མྱིན། བོད་མྱིའྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་
དགོས་མཁོ་དངུལ་དངོས་སོགས་བཅས་བཅའ་ཁྱིམས་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་དག་བཀོད་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་དོ་བདག་སོ་སོས་ལག་

ཁྱེར་ལ་སོགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་གང་ཡོད་པ་བྲྱིས་པ་དེ་དག་ལེན་འདུག དེའྱི་རེས་སུ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་བུ་དང་པོ་གཉྱིས་

པ་བཅས་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ལ་སྡེབ་ལ་ཕུལ་འདུག འདྱི་མྱི་དང་པོ་དེས་རེད། འོས་མྱི་གཉྱིས་པ་དེས་རེད། དཔྱ་
དངུལ་དང་བཅས་འཁྲུངས་ལོ། འཁྲུངས་ཚེས། ཟླ་བ། ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིག་ཆ་ཚང་འདུག འདྱི་འོས་མྱི་གསུམ་པ་དེས་རེད། མྱི་གསུམ་པ་
དེས་དེ་ལྟར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདུག དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དེ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ངས་ལྗགས་ཀོག་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དེ་དག་ཆ་

ཚང་ཞྱིག་འདུག སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་ློོན་མྱི་གསུམ་བསྐོས་བཞག་པ་དེ་དག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གོས་ཚོགས་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ།
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་བདེན་རྟགས་འདྱི་ཕུལ་གྱི་ཡོད། དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་

ློོན་ཁྱི་པས་གསུང་བཞག་པ། གསུངས་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ་གསུངས་བཞག་པ། ང་
རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཁུངས་བསྐྱེལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ལོ་འཁྲུངས་

ཚེས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉྱིས་ཀར་འདུག དེ་ཡང་གང་ཡོད་པ་དེ་ཞུ་དགོས་པ་རེད། དང་པོ་དེར་འདུག གཉྱིས་པ་དེར་

འཁྲུངས་ལོ་མ་གཏོགས་འཁྲུངས་ཚེས་མྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཉྱིས་པ་དེ་ལོ་ ༥༦ ཟྱིན་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་སྔོན་ལ་

བཀའ་ློོན་གནང་མོང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ ༣༥ ལ་
ཧྱིལ ་པོ་ལོན ་དང་མ་ལོན ་ཟེར ་བའྱི་རྩོད་གཞྱི་མྱིན ་འདུག ལོ་ ༥༦ ཆ་ཚང་ཟྱིན ་བསྡད་མཁན་ཞྱིག ་རེད་འདུག དེའྱི་འོག ་དེར ་

༦༥།༡༢།༡༥ རེད་འདུག སྒང་དེར་ ༤༤།༩།༡༥ རེད་འདུག དེའྱི་རྒྱབ་ལོག་དེར་འཁྲུངས་ལོ་དེ་ ༤༨ རེད་འདུག དེར་ཟླ་ཚེས་དེ་
མྱི་འདུག འདྱི་ ༥༨ ལོན་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལོ་ ༥༨ ཡྱིན་དུས། ༣༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་མ་ལོན་གྱི་རྩོད་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག

དེ་ནས་གཞན་ཞྱིག་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་བསྡོམས་སྒང་ལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། འདྱི་དག་མཉམ་དུ་བཏང་བཞག་པ་དེ་
རེད། གཞན་པ་ད་ལྟ་དེའྱི་སྐབས་སུ་མཉམ་དུ་མ་བཏང་བར་ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་
དེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དུས་སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་ནང་ལ་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་

ཁྱད་པར་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། སྐབས་ ༡༢ ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ད་ག་རང་བཏང་བ་ཡྱིན་ཅེས་དེ་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་འོག་དེར་ད་

ག་རང་བྲྱིས་འདུག ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་བསྔོག་པ་ཡྱིན། བལྟས་པ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱི། བཅོ་ལྔ་གཅྱིག་
པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་སྐྱེས་ལོ་མ་གཏོགས་སྐྱེས་ཚེས་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྐྱེས་ལོ་མ་གཏོགས་སྐྱེས་ཚེས་འཁོད་མྱི་འདུག

བས་ཙང་ཁྱེད་རང་སྐྱེས་ལོ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ༨༡ ཡྱིན་ཟེར་དུས། འདྱི་སོང་ཙང་ངས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ཏེ་ཡྱིག་ཆ་
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བཀྲམ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ལོ་ ༨༡ ཞུ་དགོས་དོན་དེ་ཡྱིན། དེའྱི་འོག་ལ་ཡང་བསྐྱར་སྐབས་བཅུ་བཞྱི། བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ།
བཅོ་ལྔ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་སྐྱེས་ལོ་མ་གཏོགས་སྐྱེས་ཚེས་མྱི་འདུག་ཅེས་བྲྱིས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཡྱིག་ཆ་ག་རེ་བསྔོག་པ་རེད། ད་གྱིན་ཁྱོན་ནས་མེད་མཁན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ག་རེ་བསྔོག་པ་རེད། ང་ཚོས་བསྔོགས་པ་ཡྱིན་གསུངས་

འདུག ང་ཚོ་དེ་སུ་དང་སུ་རེད་ཅེས་གཅྱིག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ། ཡང་དེའྱི་འོག་དེར་འདྱི་གསུང་གནང་འདུག འདྱི་ལ་ཟླ་བ་
ཁ་ཤས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚོས་རྟོགས་མ་ཐུབ་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་པ་རེད། ཡང་དེར་གསུངས་དུས་སྒང་དེར་ང་ཚོས་བསྔོག་

པ་ཡྱིན་གསུང་རྒྱུ་དང་འོག་དེར་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚོས་རྟོགས་མ་ཐུབ་ཙང་ཟེར་དུས། ཡང་བསྔོག་མཁན་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་བསྔོག་པ་ལྟ་
བུ། ཡང་ཚིག་སྔ་ཕྱིའྱི་འགལ་བའྱི་བཟོ་འད། དོན་དག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེས་ཁུངས་བསྐྱེལ་དེ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་

དེར་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་འོས་ཆོས་ཆ་ཚང་ཚང་ཡོད་ཅེས་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་གསུངས་པ་དེ། ཚང་མྱི་འདུག གོས་
ཚོགས་ལ་དབུ་བསྐོར་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དབུ་བསྐོར་མྱིན་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་རེད། དབུ་བསྐོར་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེར་དོ་

སྣང་མ་བས་པར་བས་ཡོད་ན་དབུ་བསྐོར་རེད། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱི་ལ་དེ་ག་རང་བས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་
ལྟ་ཁྱིམས་ལུགས་དང་ལམ་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་བས་ཏེ་ཞུས་

ཡོད། བས་ཙང་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་བསྐོར་མྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱིར་དོ་སྣང་བས་པ་ཟེར་གྱི་རེད་དམ་དོ་སྣང་མ་བས་པ་
ཟེར་གྱི་རེད་དམ། དོ་སྣང་མ་བས་པའྱི་ཁུངས་བསྐྱེལ་དང་དབུ་བསྐོར་གྱི་ཁུངས་བསྐྱེལ་དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་དོ་

སྣང་མ་བས་པར་བས་པ་ཡྱིན་ན་དབུ་བསྐོར་རེད་ཅེས་གསུང་པ་རེད། དོ་སྣང་མ་བས་པར་བས་པ་ཡྱིན་ན་དབུ་བསྐོར་ཡྱིན་པ་དེ་
ཁུངས་བསྐྱེལ་རེད། ངོས་ལེན་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་བསྔོག་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་མྱིན་འདུག་གསུངས་དུས། འདྱི་ལ་
ཐུགས་སྣང་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་གནང་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་པ་

རེད། གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དབུ་བསྐོར་ཆགས་ཀྱི་རེད་
དམ་མ་རེད། འདྱི་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ངས་དེའྱི་སྒང་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད།

དེ་ནས་དོན་དག་གཞན་པ་གཅྱིག ངས་དེ་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཕུལ་དགོས་པ་

རེད་ཅེས་དེ་ཞུས་པ་རེད། འདྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། འདྱི་ཞུ་
དུས་ང་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཞལ་མོ་ཤོར་བྱུང་ཡན་ཆད་ནས་གསུང་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་བཞག་པ་དེར་ཞལ་མོ་ཤོར་བྱུང་ཅེས་འདྱི་འད་ཡན་ཆད་གསུང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་དུས་འགེལ་བཤད་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐུ་ངོ་གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་

གནང་རོགས་གནང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས།) བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་
གསལ་པོ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་ཤོག་བུ་གསུམ་བཞྱི་ཡོད་པ་དེ་མར་གང་བསྡུས་
བསྡུས་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དཔེ་དང་སགས་ནས་ད་ལྟ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཞེས ་དཔེ་དང་དངས་ནས་

གསུངས་ཡོད་པ་རེད། མ་གཞྱི་དེ་མང་པོའ་ིཐུགས་ལ་ཡོད་པ་རེད། གསང་བ་མ་གར་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་གནང་བ་ཡྱིན་ཞེས། དེར་ལུང་དེ་
ག་རེ་དངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དུས་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་སྒེར་དྲུང་དང་འདྱི་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་པ་
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ཡྱིན་ནའང་དེ་སྒེར་དྲུང་མ་བརྒྱུད་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཁ་ཐུག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་ལུང་གཅྱིག་དངས་

གནང་བ་རེད། མ་གཞྱི་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཅེས། འདྱི་ལ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་། ཚོགས་
གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་བས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེས་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་གསུང་སོང་། འདྱི་
དངོས་གནས་རེད། ཧ་གོ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པ་དེ་དག་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་བཞག་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཧ་གོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གོས་ཚོགས་

ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་བའྱི་སྒང་ལ་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་གཙོ་ལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས། སྐབས་དེ་དུས་ཕྱི་
ལོགས་ལ་སྒེར་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གསང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ད་ལྟའྱི་དེའྱི་གས་

དེ་སྒེར་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་མ་ཡྱིན་པར་ཐད་ཀར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་གསུང་སོང་།
འདྱི་ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གསལ་བཤད་འད་པོ་དེ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ན་འདྱིར་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་རྒྱུར་

གོམ་པ་གང་གྱི་ས་ཆར་གསང་བ་ཤོར་གྱི་རེད་དམ་ཅེས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། གོམ་པ་གང་གྱི་ས་ཆར་གསང་བ་ག་འད་
བས་ཏེ་ཤོར་གྱི་རེད་དམ། ལྷག་པར་དུ་ཕུལ་སྟངས་ཕུལ་ལུགས་དེ་ངས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞུས་མེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་དུས་ཚོག ས་གཙོ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། དེ་དུས་ཡྱིག་ལོག་ཚོག ས་

གཙོའྱི་གསོལ་ལྕོག་སྟེང་ལ་བཞག་གནང་སོང་། ཚོགས་གཙོ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་དང་

ཚོགས་གཙོ་མེད་བཞྱིན་དུ་ཚོགས་གཙོའྱི་གསོལ་ལྕོག་སྒང་ལ་འཇོག་བཞག་རྒྱུ་དེ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཉེན་ཁ་ལྟ་བུར་མཚོན་
ན། ཉེན་ཁ་ག་རེ་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་དག་གཟྱིགས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་ཡང་སྙྱིང་དེར་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཕུལ་དགོས་པ་དེ་ངས་ཞུས་པ་

རེད། སྐབས་དེ་དུས་ང་ལ་གསལ་བཤད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་ཡང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་འོས་གཞྱི་དེ་
ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཡར་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེ་འགྱིག་

བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་འདྱི་གང་འད་བས་ཏེ་གནང་རྒྱུ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་
གནས་བས་ན་དེར་རྱིང་པོ་བས་ནས་ག་སྱིག་ཞུས་ཡོད། ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བས་ཏེ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱི་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཐུང་ཐུང་བཟོས་གསུང་པ་སོང་ཙང་། ངས་ཡར་བསྡུས་ནས་འདྱིར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འདྱི་ཡན་ཆད་སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད་དེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་ློོན་ག་པར་ཕེབས་
ཡོད་ན། བཞུགས་མྱིན ་འདུག ལས་རྱིམ ་ལྔ་པའྱི་ནང་གསེས ་ཀ་པ། འཕོད་བསྟེན ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་
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༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ གྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་ལ་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་ློོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་ློོན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་དེར་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ློ་ན་མ་མཆྱིས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔོན་དུ་བཏང་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་ད་རེས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་གཙོ་སྐྱོང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱོང་དབུས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ། ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་དང་སགས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡
བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ།

ཀ

སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དང་། སྔོན་འགོག་ལས་གཞྱི། ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་། གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་བྱུང་།

༡།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ི ནང་ཀམ་པུ་ཊར་བརྒྱུད་འཕོད་བསྟེན་་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་ཁང་

༡།

འཕོད་བསྟེན་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ཚན་པ། Health Information System

གསར་སན་ཁང་དང་། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླྱིང་སན་ཁང་། ཧོན་སུར་ཕན་བདེ་སན་ཁང་སོགས་སན་ཁང་ཆེ་འབྲྱིང་་ ༡༤ ནང་
དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཞུས། དེ་བཞྱིན་འབུམ་ལ་བསྟན་སྒང་སན་ཁང་དང་། ས་ཏོན་སན་ཁང་སོགས་སན་ཁང་ཆུང་བ་ ༡༢

༢།

ནང་ཤོག་བུ་ཐོ་གཞུང་བརྒྱུད་འཕོད་བསྟེན་གྱི་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཚེས་ ༡༧ བར་ཉྱིན་བཞྱི་རྱིང་བལ་ཡུལ་ནང་འཕོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་
ཁག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སན་ཞབས་དང་། འཕོད་ལས་གངས་ ༡༥ ལ་འཕོད་བསྟེན་གངས་ཐོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་
སྱིག་ཞུས།

༣།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༣ བར་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་གྱི་

ལས་བེད་གངས་ ༡༨ ལ་གློག་ཀད་དང་ཤོག་བུ་ཐོ་གཞུང་བསྡུ་སྟངས་དང་། གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་བེད་སྟངས་སྐོར་སོང་ཞྱིག་
གོ་སྱིག་ཞུས།

༤།

༥།
༢།

ཨོ་སོ་ལོ་ Oslo University མཐོ་རྱིམ ་སོབ ་གཉེར ་ཁང་གྱི་མཁས་ལས་པ་གཉྱིས ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་འཕོད་བསྟེན ་
གངས་ཐོ་མཁས་ལས་པ་གཅྱིག་བཅས་ནས་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔ་དང་། བལ་ཡུལ་ཁྱབ་ཁོངས་འཕོད་བསྟེན་སན་ཁང་ཁག་
གསུམ་ནང་གཟྱིགས་སྐོར་དང་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད།

འཕོད་བསྟེན་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༡༩,༨༢༥ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།
མ་དང་བྱིས་པ་དང། བུད་མེད་འཕོད་བསྟེན།
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༡།

༢།

ལོ་ལྔ་མན་གྱི་བྱིས་པ་གངས་ ༦༢༥ ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་

སན་ཁབ་རྱིན་མེད་ཐོབ ་ཐོག འཕོད་བསྟེན ་ལས་ཁུངས་ནས་བྱིས ་པ་ལོ་ལྔ་མན་ལ་ HepB དང་ MMR,HiB སྔོན ་
འགོག་ཁབ། HepB Immunoglobulin རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།

བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་གངས་ ༥༤༨ ལ་བྱིས་པ་གསར་སྐྱེས་རྩ་རྒྱུས་འཁུམ་ཧེང་གྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་ ཀྲྱི་ཀྲྱི་ཁབ་དང་།
བརྟག་དཔྱད་རྱིགས་ (Blood Test, USG, Urine test, Glucose test, HIV and Hep B test, VDRL)
དང་ཟུངས་ཁག་གསོ་སད་བཅུད་སན་ Micronutrients མཁོ་སོད་ཞུས།

༣།

བྱིས་པ་གངས་ ༡༢༨ ལ་བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས ་ཁང་བརྒྱུད་ློོ་ འཕེལ་དང་། གསོ་རྱིག་བཅུད་སན་རྱིལ་བུ་རྱིན་མེད་མཐུན་

༤།

རྡ་ས་གངས་སྐྱྱིད་མེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་། ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་།

འགྱུར་ཞུས།

ཨོ ་དྷྱི་ཤ་ཕུན་ཚོ ག ས་གླྱིང ་བཅས་ཀྱི་བུ་བཅོལ ་ཁང་གྱི་བྱིས ་པར་ཟས་བཅུད་མཁོ་སོད ་ཆེད ་དགོས ་དངུལ་སྒོར་
༣༠,༠༠༠།༠༠ རེ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༥།

༦།
༧།

མོན ་གྷོ་འདོད ་རྒུ་གླྱིང ་གཞྱིས ་སྒར་གྱི་བེུད ་ན་གཞོན ་གངས་ ༡༠༣ ལ་བུ་སྣོད ་འབྲས་ནད་སྔོན ་འགོག ་ཁབ་ HPV
Vaccine ཀྱི་འགོ་གོན་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥% མཐུན་འགྱུར་སར། སྔོན་ཁབ་ཐེངས་གསུམ་རེ་རྒྱབ་དགོས་པ་ལྟར་སྔོན་

ཁབ་རེར་རྱིན་ཧྱིན་སྒོར་ ༧,༠༠༠ ལྷག་གནས་ཀྱི་ཡོད།

བུད་མེད་གངས་ ༣༠༠ ལ་བུ་སྣོད་འབྲས་ནད་བརྟག་དཔྱད་ PAP Smear Test རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།
NCA རོག ས་ཚོགས་ཀྱི་རོག ས་སྐྱོར་འོག ་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླྱིང་དང་། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་། ཀོ ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་

གླྱིང་། ཨོ་རྡྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་། མན་སར་ཕན་བདེ་གླྱིང་། སྦན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གླྱིང་། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླྱིང་། མེའོ་
ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་། ལྡེ་ལྡུན་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་། སྦྱིར་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་བཅས་པར་མཁས་ལས་སན་པ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་བུད་

༨།

མེད་རྣམས་ལ་ནད་བརྟག་དཔྱད་དང་གོ་སེལ་ཞུས།

སྦེལ་ཀོབ་སེར་སད་གྲྭ་ཚང་གྱི་སན་ཁང་དུ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་གྱི་སན་ཞབས་གཅྱིག་དང་། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་སན་ཁང་
གྱི་སན་ཞབས་གཅྱིག་ལ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་བུད་མེད་འཕོད་བསྟེན་དང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་བསུའྱི་ཟབ་སོང་དུ་མཉམ་
ཞུགས་བས་ཡོད།

༩།

རྒྱལ་སྱིའྱི་བྱིས་པ་དང་བུད་མེད་འཕོད་བསྟེན་ཉྱིན་མོར་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་ནས་བུད་མེད་གངས་ ༡,༨༠༠ ཙམ་ལ་
མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་། བྱིས་པ་གསོ་སྐྱོང་གོ་སེལ་ཞུས།

༡༠། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླྱིང་གཞྱིས་སྒར་གྱི་བཙུན་མ་གངས་ ༢༢༠ ལ་མོན་གྷོ་འཕོད་བསྟེན་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་དང་སན་ཞབས་

པས་འབྲས་ནད་དང་། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད། བུད་མེད་འཕོད་བསྟེན་གོ་སེལ་ཞུས། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གྱི་བཙུན་དགོན་
ཁག་ལའང་སྱི་མཚུངས་གོ་སེལ་ཞུས།
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༡༡། འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་མན་སར་ཕན་བདེ་གླྱིང་གཞྱིས་སྒར་གྱི་བུད་མེད་གངས་ ༨ ལ་མོ་ནད་སན་པ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་བུ་
སྣོད་འབྲས་ནད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་རྱིན་མེད་གནང་ཡོད།

༡༢། མ་དང་བྱིས་པའྱི་ལས་གཞྱི་འོག་བེུད་རྣམས་ལ་མོ་ནད་བརྟག་དཔྱད་བས་བརྒྱུད་ནད་མང་དག་ཅྱིག་སྔ་ས་ནས་ཤེས་རྟོགས་
ཀྱིས་དུས་ཐོག་སན་བཅོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༡༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ནང་སྦེལ་ཀོབ་སེར་སད་གྲྭ་ཚང་གྱི་སན་ཁང་དུ་སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་སན་

ཞབས་པ་སངས་དང་། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་སན་ཁང་གྱི་སན་ཞབས་སོལ་དཀར་དཔལ་མོ་གཉྱིས་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་
བུད་མེད་འཕོད་བསྟེན་དང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་བསུའྱི་ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༡༤། མ་དང་བྱིས་པ་དང་བུད་མེད་འཕོད་བསྟེན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༢,༨༠༣,༨༩༡ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།
༣།
༡།

༢།

ཊྱི་སྦྱི་སྔོན་འགོག་དང་། སན་བཅོས།

གསར་སྐྱེས་བྱིས་པར་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ནས་ཊྱི་བྱི་སྔོན་འགོག་ཆེད་ BCG སན་ཁབ་རྒྱབ་ནས་བྱིས་པ་རྣམས་ཊྱི་བྱི་
ནད་ལས་སྔོན་འགོག་ཐུབ་ཡོད།

འདྱི་ལས་ནས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཊྱི་བྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ SCC-TB ནད་པ་གངས་ ༢༣༠ ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ནས་
༡༠༠ བར་དང་། ཊྱི་བྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་པ་ MDR-TB ནད་པ་གངས་ ༦༡ ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ནས་ ༡༠༠ བར་
རོགས་རམ་ཐོབ་ཡོད།

༣།

འགོས་ནད་ཅན་གྱི་ཊྱི་བྱི་ནད་པ་གངས་ ༩༩ སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་དང་། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླྱིང་སན་ཁང་དང་། བདེ་

སྐྱྱིད་གླྱིང་སན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཊྱི་བྱི་ཉལ་ཁང་ནང་ཟུར་འཇོག་གྱིས་ནད་པར་བཅུད་ཟས་འོ་མ་དང་། ཤྱིང་ཏོག སྒོ་ང་བཅས་
མཐུན་རེན་སར་ཡོད།

༤།

གཏན་སོབ་ཆེ་ཁག་གངས་ ༡༣ ནང་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༥,༧༡༧ ལ་ཊྱི་སྦྱི་ནད་བརྟག་དཔྱད་ཞུས་སྐབས་ཊྱི་སྦྱི་ནད་རྟགས་

ཐོན་པ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༩ ལ་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ནས་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། གཞན་ཡང་ཊྱི་སྦྱི་ནད་པའྱི་ནང་
མྱི་དང་སྡོད་རོགས་བཅས་པར་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་ནད་རྟགས་ཐོན་རྱིགས་ལ་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་
ཞུས།

༥།

དོགས་གཞྱི་ཅན་གྱི་ཊྱི་བྱི་ནད་པ་རྣམས་དུས་ཐོག་བརྟག་དཔྱད་དང་། འཛམ་གླྱིང་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལམ་སྟོན་

༦།

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མོན་གྷོ་སན་ཁང་དང་། ཀོ་ལྱི་གྷལ་སན་ཁང་། བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་སན་ཁང་བཅས་པར་གློག་པར་འཕྲུལ་

ལྟར་ཐད་ཀར་བལྟ་སྲུང་ DOTS སན་བཅོས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

ཆས་ Xray Machine དང་། མོན་གྷོ་སན་ཁང་དང་། ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་སན་ཁང་། བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་སན་ཁང་།

སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་བཅས་པར་གློག་དཔར་པར་བཤུས་འཕྲུལ་ཆས་ CR System རེ་མཁོ་སོད་
ཞུས། བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་སན་ཁང་ལ་ཁ་ལུད་བརྟག་དཔྱད་འཕྲུལ་ཆས་ Gene Expert Machine གསར་འཛུགས་
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ཞུས། སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་དང་། བདེ་ལེགས་སན་ཁང་། མོན་གྷོ་སན་སན་ཁང་། བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་སན་
ཁང་བཅས་པར་ཁ་ལུད་བརྟག་དཔྱད་འཕྲུལ་ཆས་ Cartridges མངགས་ཉོ་ཞུས་ཡོད།
༧།

ཊྱི་སྦྱི་སྔོན་འགོག་དང་སན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༤,༨༥༢,༢༡༤ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༡།

ཟས་སོད་ཚུལ་མཐུན་དང་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་ཆེད་བོད་ཨྱིན་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ཡྱིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་ཁྱབ་ཁོངས་

༢།

ན་གཞོན་འཚར་ལོངས་སྐོར་བོད་ཡྱིག་སྒྲུང་དེབ་གངས་ ༢༠༠༠ དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་སོབ་ཁག་ཁག་ལ་འགེམས་སེལ་ཞུས།

༤།

༣།

འཕོད་བསྟེན་སོབ་གསོ།

སན་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་འགེམས་སེལ་ཞུས།

དབུས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕོད་བསྟེན་ཉྱིན་མོ་བསྲུང་རྩྱི་ཞུས་ཐོག སན་པ་དང་། སན་ཞབས། འཕོད་
ལས་པ་བཅས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྱིན་དང་། འད་དཔར་བརྒྱུད་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་སྐོར་གོ་

༤།

རྟོགས་སེལ་ཡོད།

དབུས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ནས་སྦྱིར་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་དང་། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་། སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ། སོ་ལན་
བོན་གཞྱིས། ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གླྱིང་། ས་གཞྱིས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླྱིང་དང་། ར་སྦང་ལ་ཀུན་ཕན་གླྱིང་བཅས་

པའྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དང་། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱི་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག ་གོ་རྟོཌ ་སེལ་སྐབས་མྱི་གངས་ ༡༡༦༤ ནས་
༥།

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ནས་ཚེས་ ༥ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་གྱི་ན་གཞོན་བུད་མེད་
གངས་ ༢༤ ཆེད་ལས་སན་པ་དང་། སན་ཞབས་ནས་གློག་བརྙན་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་ཊྱི་སྦྱི་དང་། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད།
གཉན་ནད་རེག་དུག ཕོ་མོ་ལུས་འབྲེལ་ནད། འབྲས་ནད། སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན། བེུད་ནུས་ཤུགས། ནད་རྱིགས་
སྔོན་འགོག་གོ་སེལ་ཞུས།

༦།

འཕོད་བསྟེན་སོབ་གསོའ་ིཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༣,༡༥༣,༦༤༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༡།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ བར་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་རྱིང་ད་རྒྱ་བཟོ་བཀོད་ཆེད་ལས་བསམ་གྲུབ་

༢།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས ་ ༡༥ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ བར་ཆུ་ཚོད་ ༡ རྱིང་འད་པར་བཟོ་བཀོད་ཆེད་ལས་ཟླ་བ་

༣།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ནས་ ༣༠ བར་ཆུ་ཚོད་ ༡ རྱིང་རྱི་མོ་བཟོ་བཀོད་ཆེད་ལས་པ་བསྟན་དར་ནས་འདྱི་གའྱི་

༤།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༢ བར་ཉྱིན་དྲུག་རྱིང་ Hinduja Hospital, Mumbai སན་ཁང་དུ་འགོས་

༥།

འཕོད་བསྟེན་སོང་བརྡར།

ཆོས་འཕེལ་ནས་དབུས་ཀྱི་ལས་བེད་གངས་ ༩ ལ་ད་རྒྱ་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་སོང་བརྡར་ལེགས་ཕུལ་བྱུང་ཡོད།

དཔལ་འབོར་ནས་འདྱི་གའྱི་དབུས་ཀྱི་ལས་བེད་ ༩ ལ་འད་པར་བཟོ་བཀོད་སོང་བརྡར་ལེགས་ཕུལ་བྱུང་ཡོད།
དབུས་ཀྱི་ལས་བེད་གངས་ ༩ ལ་ Illustrator སོང་བརྡར་ལེཌ་ཕུལ་བྱུང་ཡོད།

ཉེན་ཅན་གྱི་ནད་ཟབ་སོང་ཆེད་མོན་གྷོ་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་དང་། སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་གྱི་
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སན་པ་བཀྲྱིས་རྣམ་རྒྱལ། ཀོ་ལྱི་གྷལ་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་འཇྱིགས་མེད་སྐལ་བཟང་། ཨོ་རྡྱི་ཤ་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་བསྟན་
འཛིན་ཚེ་དབང་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
༥།

༦།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་ཉྱིན་བཅུ་གསུམ་རྱིང་སྦེང་ལོར་སྱི་ཨེམ་སྱི་ཝེལ་ལོར་སན་ཁང་དུ་

Nine International Short Course in Clinical Tropical Medicine ཟབ་སོང་དུ་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་སན་

ཁང་གྱི་སན་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་གགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་སྦེང་ལོར་ BGS Global Hospital སན་ཁང་དུ་་
Basic Life Support and Advance Cardiac Life Support ཟབ་སོང་ཆེད་མོན་གྷོ་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་

བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་དང་། སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་ཁང་གསར་སན་པ་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ། ཀོ་ལེ་གྷལ་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་
འཇྱིགས་མེད་སྐལ་བཟང་དང་། མན་སར་ཕན་བདེ་གླྱིང་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་ློོ་གོས་ཕུན་ཚོགས་བཅས་ནས་མཉམ་ཞུགས་
༧།

གནང་ཡོད།

འདྱི་གའྱི་གོ་སྱིག ་འོག ་ཐེ་ཝན་ Taiwan International Healthcare Training Center ནས་ལྡེ་ལྡུན་བདེ་
སྐྱྱིད་གླྱིང་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་གགས་དང་། ཨོ་རྡྱི་ཤྭ་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་བསྟན་འཛིན་ཚེ་དབང་གཉྱིས་
ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་ཐེ་ཝེན་དུ་ Clinical Training ཟབ་སོང་དུ་ཞུཌ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད།

༩།

འཕོད་བསྟེན་སོང་བརྡར་ལས་གཞྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༨༠,༠༤༥།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༡།

བཙན་བོལ ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས ་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ལོ་བཞྱི་པའྱི་ཚོག ས་ཞུགས་རྣམས་ལ་སན་བཅོས ་ཁེ་ཕན་ཕྱི་ལོ་

༦།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི།

༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་
ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཚོག ས་དངུལ་བསྡུ་འབབ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྱིག ས་དུད་ཁྱྱིམ ་ཚོར ་ཚོག ས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠

༢།

རོགས་རམ་གནང་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོར་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༡༩༦༤༥ ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་རྡ་སར་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་ློོན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འབྲེལ་ལས་དང་། སན་བཅོས་

ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལམ་སྟོན་ཁྱད་ལས་པ་ Dr.Aloke Gupta དང་ HIBS འགན་འཛིན་ Deepak Mendiratta ཚོགས་

འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོར་བྱུང་བ་མ་ཟད། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་མཉེན་ཆས་གསར་བཟོ་ཐོག་ HIBS
༣།

འགན་འཛིན་ Deepak Mendiratta ནས་འགེལ་བརོད་ཟབ་རྒྱས་གནང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ དང་ ༢༧ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་མེག་གྷན་ནོར་བུ་གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་དབུས་
ཀྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་བེད་རྣམ་པར་ལྡྱི་ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་ Dr. Aloke
Gupta དང་ HIBS འགན་འཛིན་ Depak Mendiratta གཉྱིས ་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་

འཛིན་སྐྱོང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་ཡོད།
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༤།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ནས་ཚེས་ ༩ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་རྡ་ས་དབུས་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་དུ་འདྱི་གའྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། སན་པ། སན་ཞབས་སོགས་ཚོཌ་བཅར་བ་གངས་ ༥༠ ཙམ་ལ་བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་སན་བཅོས་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། ལས་གཞྱིའྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན། གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་
སེལ་སྟངས། ཚོགས་ཞུགས་ཐོ་འགོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སོང་སོབ་ཁྱིད་གནང་།

༥།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་ློོན་དབུ་ཞུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་དང་།

རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལམ་སྟོན་ཁྱད་ལས་པ་། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་
མྱི་དང་། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་ནས་
འདྱི་ལོ་སྡེ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སན་བཅོས ་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ གནང་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད།

སྔར་ལོ་དང་བསྡུར་ན་འདྱི་ལོ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ནང་ཚོགས་་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༦༤༠༠ འཕར་སྣོན་
༦།
༧།
༨།
༩།

༧།
༡།

བྱུང་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ནས་ ༣ བར་རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ཆེ་ཁག་དང་། གསར་ཤོག རླུང་འཕྱིན། ས་གནས་ཀྱི་
གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྱིན་ཁག་བརྒྱུད་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་གོ་སེལ་ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོའ་ི ནང་སན་བཅོས ་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོག ས་མྱི་གངས་ ༡༣༩༨ ལ་འཕོད་བསྟེན་སན་བཅོས ་རྱིམ ་པ་
གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་སན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༩,༢༥,༩༤༠།༠༠ སོང་ཡོད།

སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྒྱུད་ན་ཚ་རྙྱིང་གས་འབྲས་ནད་རྱིགས་དང་། སྙྱིང་ནད་སོགས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཤེས་
རྟོགས་ཀྱིས་སན་བཅོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གང་ལེགས་ཐོབ་ཡོད།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིར་ཧྱིན་སྒོར་ ༩,༢༧༦,༡༣༧ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།
མོས་རས་ངོན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་། བཅོས་ཐབས།

རྡ་ས་ཁུལ་ནས་མོས ་རས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ ༡༢ དང་། ལྡེ་ལྡུན་ཁུལ་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ ༥
སྦྱིར་ཁུལ་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ ༣ ཀོ་ལྱི་གྷལ་དང་སྦེལ་ཀོབ་བཅས་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་

གངས་ ༤ བཅས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ ༢༤ ལྡེ་ལྡུན་ཞྱི་བདེ་ཁང་གསར་དང་། ལྡྱི་ལྱི་ནྱི་ཝྱིན་ཀྱི་རན་བཅོས་
ཐབས་ཁང་དུ་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
༢།

མོས ་རས་ངན་གོམ ས་གནས་ལས་གོལ ་བར་དོ་དག་སོ་སོའ་ི འདོད་མོས ་ལྟར་ལག་ཤེས ་དང་། ཁ་ལོ་པའྱི་སོང་བརྡར།

༣།

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་མོས་རས་ངན་གོམས་ཉྱིན་མོ་བསྲུངས་བརྩྱི་ཞུས། གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་

མགོན་ཁང་ཞབས་ཞུ། འཁོར་ཚེམས་སོང་བརྡར་གོ་སྱིག་ཞུས།

ཁག་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་བརོད་གཞྱི་ཐོག་འབྲྱི་བརྩོམས་དང་། རྱི་མོ་འགན་བསྡུར། གཏམ་བཤད། རྩེད་རྱིགས་
འགན་བསྡུར་ལམ་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས།

༤།

མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་གྱི་སན་གོན། སོང་བརྡར་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༠༦༥,༨༣༨ མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།
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༨།

༡།

ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབྲེལ་ཡོད། འབྲེལ་ཆགས་བཅས་པར་འཚོ་སྣོན་དང་། སན་བཅོས།

ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མྱི་གངས་ ༩ དང་། ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཆགས་མྱི་གངས་ ༡༦ ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཡོད་མྱི་གངས་ ༣
བཅས་ཁྱོན་མྱི་གངས་ ༢༨ ལ་དོ་བདག་གྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་སྱིག་ཁོངས་ནང་ཡོད་
པའྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཟླ་རེར་འཚོ་སྣོན་སྒོར་ ༡,༠༠༠ དང་། ཚོགས་སྐྱྱིད་གང་རུང་ནང་ཡོད་པའམ། རང་འཚོར་གནས་

སྡོད་བེད་མཁན་དོ་བདག་ནས་ཁང་གླ་སོད་མྱི་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཟླ་རེ་འཚོ་སྣོན་སྒོར་ ༣,༥༠༠ དང་། གནས་སྟངས་
དཀའ་ངལ་ཅན་རྱིགས་ལ་ཟླ་རེ་འཚོ་སྣོན་སྒོར་ ༦,༠༠༠ མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད།
༢།

༣།
༤།

༥།

ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཡོད་གཅྱིག་ལ་ནང་ཆས་ཉོ་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་སྒོར་ ༣,༠༠༠ ཕུལ་ཡོད།

ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབྲེལ་ཆགས། འབྲེལ་ཡོད་མྱི་གངས་ ༣༠ ལ་བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་དང་། བདེ་ལེགས་སན་
ཁང་གཉྱིས་སུ་བསྟེན་གཏུགས་ཞུས་པའྱི་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

ལྡྱི་ལྱི་དང་ཅན་རྡྱི་གྷར་གཙོས་སྒེར་པའྱི་སན་ཁང་ཁག་ལ་སན་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་གཞྱིར་བཟུང་བསྟེན་གཏུགས་བས་རྱིགས་

ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང་། ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཆགས་ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ འབྲེལ་ཡོད་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ བཅས་ཕུལ་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས ་ ༢༦ ཉྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབྲེལ་ཡོད། འབྲེལ ་ཆགས་དང་ མྱི་མང་བཅས་མྱི་
གངས་ ༢༠༠ ཙམ་ནས་བོད་ཀྱི་ཟློས་སྒར་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་གཏམ་བརོད་ཚོགས་པས་བོད་ནང་ད་ལྟའྱི་ཆབ་སྱིད་

བཙོན་ཟུར་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་གཏམ་བརོད་ཞྱིག་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་མནར་བརོད་ཉྱིན་མོ་
༥།
༩།
༡།

༢།
༣།

བསྲུང་བརྩྱི་ཟབ་རྒྱས་ཞུས།

ཆ བ ་སྱིད་བ ཙོན་ཟུ ར ་དང་། འབྲེ ལ ་ཆ ག ས ། འབྲེ ལ ་ཡོད་བ ཅ ས ་པ འྱི ་འཚོ་སྣོན་དང་། ས ན་གོན་ཧྱི ན ་སྒོར ་
༢,༢༨༦,༣༠༧།༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

གཉན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང་། བརྟག་དཔྱད།

རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་གངས་ ༣༨ ལ་ཟླ་རེའྱི་བརྟག་དཔྱད་དང། སན་གོན། ལམ་གོན།
ཟུར་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཆེ་འབྲྱིང་ཁག་གཉྱིས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་
འགོག་ཆེད་མྱི་གངས་ ༧༠༠ རང་མོས་བརྟག་དཔྱད་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་དང་། སམ་བོ་ཊའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ། རྡ་
སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ ་དང་། སྦེལ ་ཀོབ ་བོད་ཁྱྱིམ ་སོབ ་ག་བཅས་ནས་འཛམ་གླྱིང་གཉན་ནད་རེག ་དུག་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་

ཐོག ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་དང་། སན་ཞབས་རྣམས་ནས་མང་ཚོགས་དང་སོབ་ཕྲུག་བཅས་པར་གཉན་ནད་རེག་
དུག་སྔོན་འགོག་དང་། བཅོས་ཐབས་སྐོར་གོ་སེལ་ཞུས།
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༤།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ནས་ཚེས་ ༡༢ བར་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཅེ་ནའྱི་གོང་འཁྱེར་དུ་ཡེ་ཤུའྱི་སན་

གྱི་མཐོ་སོབ་ཆེན་མོའ་ི མཁས་ལས་སན་པས་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་འབྲེལ་ལས་དང་། བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་
སན་པ། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོཌ་པ་ཁག་གྱི་ལས་བེད་བཅས་མྱི་གངས་ ༢༠ ནས་གཉན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་
དང་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སོང་དེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

༥།

༦།

ཨ་རྱི་མཐོ་སོབ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ Standford University དམྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་
ལ་བརྟེན ་ནས་གཉན་ནད་རེག ་དུག་ནད་སྔོན་འགོག ་གྱི་བོད་སྐད་ཐོག ་འགུལ་གཟུགས་བརྙན་ཆས་སྤུས་ལེག ས་ཅྱིག ་
གསར་བསྐྲུན་གྱིས་དབུ་འབེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

གཉན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང་སན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༤༤༦,༠༥༧ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༡༠། སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན།
༡།

སེམས་ནད་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ ་ཅན་གངས་ ༢༢ ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང་། ཨང་ཐོབ ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནད་པ་

༢།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ནང་ལྡྱི་ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ VIMHANS སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་ སན་ཁང་གྱི་མཁས་

གངས་ ༢༠༠ ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།

ལས་སན་པས་རྒྱ་བལ་ཁུལ་གྱི་རང་རེའྱི་སན་ཞབས་དང་། འཕོད་ལས་པ་བཅས་ཁྱོན་ལས་བེད་གངས་ ༢༧ ལ་ཉྱིན་ལྔ་
རྱིང་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་སྐོར་ཟབ་ཁྱིད་གནང་ཡོད།

༡༡། ཆུའྱི་ལས་གཞྱི།
༡།

ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་གཞྱིས་གོང་གཉྱིས་པའྱི་གཞྱིས་མྱིའྱི་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་སེལ་སད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ PRM, US

༢།

ལ་དྭགས་བང་ཐང་ས་གནས་ཧན་ལེ་དང་བཀག་གཞུང་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲོག་ས་བཞྱི་ལ་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ནས་དགོས་

ནས་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་གནམ་སྟེགས་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་གྱིས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

དངུལ་རོགས་སྐྱོར་འོག་ཧན་ལེ་ས་གནས་ཡུལ་པ་འབྲོག་ར་དང་ར་ཁྱུ་གཉྱིས་དང་། བཀག་གཞུང་བཅས་པར་ས་འོག་ཁོན་
ཆུ་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
༣།

༤།

མན་སར་ཕན་བདེ་གླྱིང་གཞྱིས་གོང་ལྔ་པའྱི་གཞྱིས་མྱིའྱི་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་སེལ་སད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ PRM, US གྱི་
དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་གནམ་སྟེགས་ཆུ་མཛོད་བཟོ་བཅོས་ཀྱིས་མྱི་མང་རྣམས་ཀྱི་འཐུང་ཆུའྱི་གནས་སྟངས་
ལེགས་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླྱིང་གཞྱིས་ཀེམ་དྲུག་པའྱི་འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་
གནམ་སྟེགས་ཆུ་མཛོད་ཤོང་ཚད་ལྱི་ཊར་འབུམ་གཅྱིག་ཅན་གསར་རྒྱག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་འཆར་འཐུང་ཆུ་འདང་ངེས་མཁོ་སོད་

༥།

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཨོ་ཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་གཞྱིས་གོང་ལྔ་པའྱི་སྱི་ཡོངས་འཐུང་ཆུའྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་
ནས་དགོས་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་ཐོག་གཞྱིས་གོང་དང་་པོ་དང་། བཞྱི་པ། ལྔ་པ་བཅས་པར་ས་འོག་ཁོན་ཆུ་གསར་བྲུས་ཞུས་
120

པ་དང་། གཞྱིས་གོང་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཉྱིས་ལ་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་གསར་བཙུགས་ཀྱིས་ཆུའྱི་དཀའ་སེལ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད།
༦།

༧།

ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དགོས ་དངུལ་རོག ས་སྐྱོར ་ཐོག ་ཏེ་ཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང་གཞྱིས ་གོང་དང་པོ་དང་གཉྱིས ་པ་གསུམ་པ་

བཅས་ཀྱི་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་སེལ་སད་གཞྱིས་གོང་གཉྱིས་པར་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་རྟ་ཤུགས་ 15 HP ཅན་གསར་
འཛུགས་ཀྱིས་གཞྱིས་གོང་གསུམ་ཀར་འཐུང་ཆུ་འདང་ངེས་ཐོབ་བཞྱིན་ཡོད།

ལྡེ་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གཞྱིས་སྒར་མྱི་མང་རྣམས་ཀྱི་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་སེལ་ཆེད་ཁྱད་
ལས་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ས་འོག་ཆུའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་འབྲས་སུ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ས་འོག་ཆུའྱི་གནས་སྟངས་

ཞན་པས་རེན་གྱིས་ཁོན་ཆུ་གསར་འཛུགས་འགོག་རེན་འཕད་པར་བརྟེན། ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རོགས་སྐྱོར་འོག་འཐུང་ཆུ་
འོར་འདེན་སྣུམ་འཁོར་གསར་གཟྱིགས་དང་འབྲེལ་ཆུ་གསོག་ཆེད་ཆུ་མཛོད་གཤོང་ཚད་ལྱི་ཊར་ ༣༠༠༠ ཅན་གཉྱིས་མཁོ་
༨།

སོད་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་འཆར་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་གཞྱིས་སྒར་དུ་འཐུང་ཆུ་འདང་ངེས་མེད་རེན་འཐུང་ཆུའྱི་ཆུ་རྩ་གསར་འབྲུ་ཆེད་ཁྱད་ལས་པས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐོ་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་ས་འོག་ཁོན་ཆུ་འདེན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ལས་གཞྱིའྱི་
དགོས་དངུལ་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ནས་རོགས་སྐྱོར་གནང།

༡༢། གཙང་འཕོད་ལས་གཞྱི།
༡།

༢།

ཀུམ་རའོ་གཞྱིས་སྒར་དུ་གད་སྙྱིགས་གཡུག་ཡུལ་ས་མདོང་གསར་འབྲུའྱི་ཆེད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་རོགས་དངུལ་མཐུན་
འགྱུར་འོག་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱུང་ཡོད།

གངས་སྐྱྱིད་སྱིལ་སོལ་རྩེད་ཐང་དུ་རྩེད་འགན་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་གསང་སོད་གསར་རྒྱག་ཞུས། ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་གོན་ཨ་རྱི་
སྱིད་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང།

༣།

རྡ་ས་སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་གྱི་གསང་སོད་དང་འཁྲུས་ཁང་དཀའ་དཀའ་སེལ་ཆེད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དགོས་དངུལ་མཐུན་

༤།

ཕ་རན་སྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་སྦྱིར་སན་ཁང་གྱི་ད་ཡོད་ཁྲུས་ཁང་དང་གསང་སོད་རྙྱིང་སོང་

༥།

ཀུམ་རའོ་གཞྱིས ་སྒར་དུ་གསར་ཞུགས་ཁྱྱིམ་ཚང་དགུ་དང་གཞན་ཁྱྱིམ ་ཚང་གསུམ་བཅས་ལ་གསང་སོད་ཀྱི་མཐུན་

༦།

ཆུ་དང་གཙང་འཕོད་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༨,༥༥༩,༣༦༤ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༡།

ལ་བང་ས་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་གནས་བབ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་ད་ཡོ ད་ལ་བང་གསུམ་མདོའ་ི སན་ཁང་རྒྱ་

འགྱུར་འོག་གསང་སོད་བཞྱི་དང་ཁྲུས་ཁང་གཉྱིས་ཉམས་བཟོ་ཞུས།
ཉམས་བཟོ་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན།

འགྱུར་མཁོ་སོད་ཆེད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་གསང་སོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུས་ཡོད།

༡༣། སན་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་བཟོ་བཅོས་ལས་གཞྱི།

བསྐྱེད་དང་། སན་ཞབས་ཆེད་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
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༢།

སན་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་བཟོ་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༨༩,༤༠༩ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༡།

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླྱིང་འཕོད་བསྟེན་སན་ཁང་ཆེད་སྐམ་གློག་འཇོག་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་ཞུས།

༡༤། སྐམ་གློག་འཇོག་ཁང་དང་། རྒྱང་རྩྱིགས་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར།
༢།

སྦྱིར་སན་ཁང་གྱི་ས་མཚམས་དང་འགོ་ལམ་བདེ་བཅོས་གཙང་ཉར་ཆེད་གང་རྩྱིགས་མཐའ་བསྐོར་དང་། སན་ཁང་སྡེ་ཚན་
ཕན་ཚུན་འགོ་ལམ་བདེ་བཅོས་ཀྱིས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་། རྒས་འཁོགས་སོགས་ཀྱི་འགོ་ལམ་དཀའ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད།

༣།

སྐམ་གློག་འཇོག་ཁང་དང་།་རྒྱང་རྩྱིཌ་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༤༣,༧༥༥ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༡༥། སན་ཁང་ཡོ་བད་དང་། འཕྲུལ་ཆས་ལས་གཞྱི།
༡།

༢།

ཨོ་ཌྱི་ཤ་སན་ལྷ་སན་ཁང་དུ་རས་སོར་བརྟག་དཔྱད་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོ་ཆེད་དགོས་དངུལ་ནོར་ཝེ་ཨེན་སྱི་ཨེ་ནས་

མཐུན་འགྱུར་གནང། ཁག་བརྟག་དཔྱད་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོ་ཆེད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ནས་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་
གནང།

སན་ཁང་ཡོ་བད་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༦༦,༢༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༡༦། མྱིག་བརྟག་དཔྱད་ལས་གཞྱི།
༡།

ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབ ས་རྩ་དང་། ཨྱི་ཊ་ལྱི་རོག ས་ཚོག ས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་དང་། མེའོ་ཆོས ་
འཕེལ་གླྱིང་། ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང་། ཀྲུ་ཀྲྱིང་། སོན་ཊ། སྤུ་རུ་ཝ་ལ། ཧབ་སྤུར། ས་ཊོན། ཀུམ་རའོ། ར་སྦང་ལ་དང་། ལྡེ་ལྡུན་
ཁུལ་བཅས་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་གངས་ ༦༧༢ ལ་མྱིག་བརྟག་དཔྱད་དང་། མྱི་གངས་ ༤༩ མྱིག་གཤག་བཅོས་དང་། མྱི་གངས
༩༠ མྱིག་ཤེལ་མཁོ་སོད་ཞུས།

༢།

མྱིག་བརྟག་དཔྱད་ལས་གཞྱི་་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༠༧༩,༢༢༦ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༡།

ལ་དྭགས་སན་ཁང་དུ་དགུན་དུས་གང་ངར་ཆེ་བས་ཡོ་ཆས་སོག ས་སྐྱོན ་ཆག་མྱི་འགོའ ་ི སད་ Central heating

༢།

འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྱིག་འོག་གཉན་རྩེ་སྤྲུལ་སྐུ་ློོ་བཟང་དམ་ཆོས་ཉྱི་མ་ལགས་ནས་སོབ་གའྱི་ལུས་རྩལ་དགེ་

༡༧། ལས་གཞྱི་གཞན།

༣།

System གྱི་མཐུན་རེན་སར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

རྒན་རྣམས་ལ་ལུས་སོང་སོབ་འཁྱིད་ཉྱིན་བཞྱི་རྱིང་གནང། ལུས་སོང་ཆེད་ Nangten Menlang International,
Austria ནས་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་གནང།

ལས་གཞྱི་གཞན་གྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༦༤༣,༠༨༥ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༡༨། ཁ་དང་སོའ་ི འཕོད་བསྟེན།
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༡།

༢།
༣།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ནས་ ༧ བར་རྡོར་གླྱིང་རང་འཚོའྱི་ལག་ཤེས ་བཟོ་གའྱི་སོའ་ི སན་པ་ཉྱི་མ་ཆུང་བདག་དང་། སན་

ཞབས་བདེ་སྐྱྱིད་སོལ་དཀར་གཉྱིས་༝ནས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ་ཀ་སྦུག་དང་། བསུ་ན་མདའ། ར་ཝང་ལ། སོག་རེ་སྦོང་
བཅས་ཀྱི་སོབ་གའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༧༦༦ ཙམ་ལ་སོ་རྱིན་མེད་བརྟག་དཔྱད་དང་། སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

སྦྱིར་འཕོད་བསྟེན་སན་ཁང་གྱི་སོའ་ི སན་པ་དང་། སོའ་ི ཆེད་ལས་གཉྱིས་ནས་སྦྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་དགོན་
སྡེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་ཆུང་གངས་ ༩༨ ལ་སོ་རྱིན་མེད་བརྟག་དཔྱད་དང་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་གྱི་སོའ་ི ལས་བེད་དང་། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གའྱི་སོའ་ི ལས་བེད་བཅས་གངས་ ༩ སྦྱིར་འཕོད་
བསྟེན་སན་ཁང་དུ་ཐའེ་ཝན་སོའ་ི མཁས་ལས་སན་པ་ཁག་གཅྱིག་ནས་ཉྱིན་གངས་ ༡༡ རྱིང་སོའ་ི འཕོད་བསྟེན་དང་། སན་
བཅོས་སོང་བདར་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

༤།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཉྱིན་ཐེ་ཝན་སོའ་ི ཚོགས་པའྱི་སན་པ་ཁག་གཅྱིག་ནས་ལྡྱི་ལྱི་ བསམ་ཡས་གླྱིང་སྡོད་སྒར་གྱི་མྱི་མང་
ལ་སོ་བརྟག་དཔྱད་དང་། སན་བཅོས་རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད།

༡༩། རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི།
༡།

༢།

རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ནས་མན་སར་ཕན་བདེ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མྱིག་

སྟོན་རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་དངོས ་སུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་ཞུས། རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྒྱུད་ད་བར་
གཞྱིས་མྱི་གངས་ ༨༡༠ ཙམ་ལ་ནད་རྱིགས་འད་མྱིན་ཐོག་རྟོགས་ཞྱིབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༣,༠༣༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༢༠། དགོས་ངེས་སན་གྱི་མཐུན་འགྱུར།
༡།

༢།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་ཁོངས་རྒས་གཅོང་

མགོན་མེད་གངས་ ༦༠༠ དང་། ལོ་གཞོན་ནད་མནར་གངས་ ༣༤༥ སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ལས་ཐོག བགེས་ཡོལ། བོད་མྱིའྱི་
དང་ློངས་འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བེད་གངས་ ༢༣༠ ལ་དགོས་ངེས་སན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད།
དགོས་ངེས་སན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༧༣༠,༣༠༧ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༢༡། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དཔྱད་ཞྱིབ་ལས་འཆར།
༡།

རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་
གཏན་ཉྱིན་སོབ་ག་སྦེལ་ཀོབ་དང་། ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་། འབུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་སྒང་། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླྱིང་།

བོན་གཞྱིས་ཐོབ་རྒྱལ་གླྱིང་། ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང་། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་། མན་སར་ཕན་བདེ་གླྱིང་། ཨོ་རྡྱི་ཤྭ་ཕུན་ཚོགས་
གླྱིང་། སོག་རྱི་བོང་། ཤྱིས་ལོང་། ལྡེ་ལྡུན་དོན་གྲུབ་གླྱིང་བཅས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༤༥༣ ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་
༢།

བརྟག་དཔྱད་དང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༦༨༢ ལ་སྔོན་ཁབ་ཐེངས་གསུམ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

སྦེལ་ཀོབ་གཞྱིས་གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྙྱིང་སོབ་ཕྲུག་དང་། དགེ་འདུན་གངས་ ༤༣༠ མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་རྱིན་མེད་
བརྟག་དཔྱད་དང་། མང་ཚོགས་ནང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་་སྔོན་འགོག་གོ་སེལ་ཞུས།
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༣།

༤།
༥།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༡༢ ཚེས་ ༤ དང་ ༥ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་རྡ་ས་དབུས་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་མཁས་

ལས་སན་པས་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་གྱི་སན་ཞབས་དང་། འཕོད་ལས་པ་བཅས་གངས་ ༡༨ ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་
ཚད་སྔོན་འགོག་གྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སྔོན་འགོག་གོ་རྟོགས་སེལ་ཆེད་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༣༤ ཅན་གྱི་གློག་བརྙན་ཞྱིག་བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས།
མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སྔོན་འགོག་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༦༣༤,༣༠༢ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༢༢། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་འཚོ་སྣོན།
༡།

༢།

རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ ༣༦ ནང་གནས་འཁོད་རང་རྱིགས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གངས་ ༡༡༠ མྱི་རེར་
ཟླ་རེ་འཚོ་སྣོན་སྒོར་ ༡༥༠༠ གཞྱིས་འགོ་བདེ་དོན་བརྒྱུད་བགོས་འགེམས་ཞུས།
དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་འཆོ་སྣོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༨༥༥,༥༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༢༣། མཛེ་ནད་ཅན་ལ་སན་བཅོས་དང་། འཚོ་སྣོན།
༡།

༢།
༣།

༤།
༢༤།
༡།

པ་ལམ་སྤུར་མཛེ་ནད་གསོ་སྐྱོང་ཁང་དུ་གནས་བཞྱིན་པའྱི་རང་རྱིགས་མཛེ་ནད་ཅན་མྱི་གངས་ ༦ ལ་ ཟླ་རེ་སྐམ་ཟས་དོད་
སྒོར་ ༡༠༠༠ དང་། འཚོ་སྣོན་དོད་ཟླ་རེ་སྒོར་ ༡༥༠༠ གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་སན་བཅོས་འགོ་གོན་འཛིན་གསལ་གནང་
ཐོག ལོ་འཁོར་སན་དོད་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠ ཆྱིག་ཁྱི་པ་ལམ་སྤུར་མཛེ་ནད་གསོ་སྐྱོང་ཁང་དུ་ཕུལ་ཡོད།

མཛེ་ནད་ཅན་མྱི་གངས་ ༦ ལ་འཚོ་སྣོན་དང་། སྐམས་ཟས་དོད་ཟླ་བ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་པ་ལམ་སྤུར་མཛེ་ནད་གསོ་
སྐྱོང་ཁང་དུ་འདྱི་གའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་ངོ་བསྐྱོད་ཀྱིས་བགོས་འགེམས་ཞུས།

ཨ་རྱིར་གཏན་སྡོད་མཚམས་གཅོད་སོལ་མ་ལགས་ནས་པ་ལམ་སྤུར་མཛེ་ནད་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གྱི་ནད་པའྱི་ཆེད་་༸གོང་ས་

མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་བསྲུང་བརྩྱི་ཞུ་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༦༠༠༠ ཞལ་འདེབས་གནང་སོན་བྱུང་བ་འདྱི་གའྱི་
འབྲེལ་ལས་ས་གནས་སུ་ངོ་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཁུངས་ཕུལ་ཞུས།

མཛེ་ནད་ཅན་ལ་འཚོན་སྣོན་དང་སན་གོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༠༢,༩༦༧ མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།
མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ།

མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭར་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བེད་གངས་ ༡༢ དང་། སོབ་དགེ་
གངས་ ༨ མ་ཚབ་གངས་ ༡༢ ཕྱི་བཅོས ་གསོ་ཐབས་པ་ ༡ འཕོད་ལས་པ་ ༡ བཅས་ཁྱོན་ལས་བེད་གངས་ ༣༤
ཡོད། དེ་བཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་བུ་གངས་ ༢༩ དང་བུ་མོ་གངས་ ༡༩ བཅས་ཁྱོན་་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༨ ཡོད།

༢།

འདྱི་གའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཟླ་བ་བསྟན་འཛིན་གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་སོབ་ཐོན་རེས་བདེ་སྐྱྱིད་གླྱིང་ཤེལ་སྒོ་བཟོ་གྲྭ་ཞྱིག་
ནང་གླ་ཡོད་ཐོག་ལས་ཀ་བེད་མུས་ཡྱིན།
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༣།

༤།

འདྱི་ལོ་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་སོབ་གྲྭར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་། གཞུང་འབྲེལ་དུས་ཆེན་ཁག མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ཉྱིན་མོ་བཅས་པར་
འདྱི་གའྱི་དགེ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ནས་སྲུང་བརྩྱི་ཟབ་རྒྱས་ཞུས།

ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ Vimala Association གྱི་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་མགོན ་
ཁང་དང་། ཚོགས་ཁང་། ཁྱྱིམ་ཚང་བཅས་པར་ལྕགས་ཤོག་ཐོག་ཁེབས་དང་། ཁྱྱིམ་ཚང་སོ་སོར་གོན་ཆས་འཇོག་སྣོད་ཆ་

སྒམ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་། ཁྱྱིམ་ཚང་དང་ལས་ཤག་བཅས་ཀྱི་འཁྲུས་ཁང་ཉམས་གསོ་ལེགས་གྲུབ་ཞུས། ལྡེ་ལྡུན་ར་ཇ་སྤུར་རྣ་
བ་འོན་པའྱི་སོབ་གྲྭར་བསྐྱོད་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབངས་སོབ ་གྲྭའྱི་ལོ་འཁོར་རྩེད་འགན་ནང་མཉམས་
ཞུགས་བས་པར་ཨང་ཐོབ་གཟེངས་རྟགས་དང་ལག་འཁྱེར་བ་དགའ་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་ཡོད།
༥།

མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་སྣུམ་འཁོར་ Tata Sumo རྙྱིང་པ་ཚོང་བསྒྱུར་ཞུས་ཚབ་ཏུ་ German Aids to Tibetan

༧།

མངོན ་དགའ་བོད ་ཕྲུག་དམྱིག ས་བསལ་དགོས ་མཁོ་ཅན་སོབ ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གོན ་དང་དམྱིག ས་བསལ་ཆེད ་ ཧྱིན ་སྒོར

རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་སྣུམ་འཁོར་ཁ་གསར་ཞྱིག་སྤུས་གཟྱིགས་ཞུས།
༦,༧༤༨,༦༤༤ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༢༥། ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང་།
༡།

རྡ་ས་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འབྲེལ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་
༢༠༠༠ ལོར་དབུ་འབེད་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། རྱིས་མེད་ཕོགས་མཐའྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་རྡ་སར་སན་བཅོས་ཆེད་
ཕེབས་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ནད་པ་རྣམས་བཞུགས་གནས་དཀའ་སེལ་གཙོ་བོར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ནད་པ་གངས་ ༢༩ ཕེབས་པར་བཞུགས་
གནས་དང་། གཟྱིམ ་ཆས་མཐུན་རེན་ཐོག གསོལ ་ཆས་ཟས་གོན་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་སར་ཏེ་ཁུངས་སོ་སོར་ཕྱིར ་
༢།
༣།

ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ནད་པ་ཕེབས་བཞུགས་རྱིང་གསོལ་ཆས་རྒྱུ་འགོ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་། གསོལ་ཆས་ལ་གཅང་ས་དང་ཚ་འཁོལ་ཐོ ན་གསུམ་
ཡོང་ཐབས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་ཡོད།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང་གྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༥༥,༢༧༤༌༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

༢༦། ཉམ་ཐག་དང་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་པའྱི་སན་གོན།
༡།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་
གྱི ་ཁོ ང ས་ནས་རྒས ་གཅོ ང ་མགོ ན ་མེ ད ་དང། ལོ ་གཞོ ན ་ནད་མནར་གངས་ ༡༤ ༠ ལ་སན་བཅོ ས ་ཧྱི ན ་སྒོ ར ་

༢།

༣,༠༦༢,༥༤༨།༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ལས་ཐོག་དང་བགེས་ཡོལ་གངས་ ༢༢༥ ལ་སན་
བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཧྱིན་སྒོར་ ༤,༩༨༠,༢༩༡ ཕུལ་ཡོད།
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༣།

༤།

བོད་མྱིའྱི་དང་ློངས་འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བེད་གངས་ ༦༥ སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཧྱིན་སྒོར་

༣༣༢,༧༩༢ དང་། མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གའྱི་ལས་བེད་གངས་ ༡༨ སན་
བཅོས་ཧྱིན་སྒོར་ ༦༤,༢༩༨ མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།

༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སྐུ་སྲུང་ལས་བེད་གངས་ ༢ ལ་སན་བཅོས་ཧྱིན་སྒོར་ ༥,༨༥༠ བསྩལ་ཡོད།

༥།

གཞན་ཡང་ཉམ་ཐག་ཁོངས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་ཁག་ཅྱིག་ལ་སན་བཅོས་འགོ་གོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༧,༥༩༣ མཐུན་

༦།

ཉམ་ཐག་དང་སྱིད་ཞུའྱི་ལས་བེད་པའྱི་སན་གོན་ཁྱོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༨,༤༨༣,༣༧༢ ཕུལ་ཡོད།

༡།

བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ནས་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་དང་། ་མྱི་འདོད་ནད་ཀྱིས་གདུང་བས་༌མནར་བའྱི་རྱིས་མེད་སྐྱེ་

༢།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཕོད་བཞེས་དང་། སྐར་དཔྱད་རྩྱིས་རྱིག་སྒོ་ནས་༸སྐུའྱི་དགུང་ཀེག་

འགྱུར་ཞུས་ཡོད།

༢༧། བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་།

༣།
༤།
༥།

འགོ་ཡོངས་ལ་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་སན་བཅོས་ཕན་ནུས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་གནང་ཡོད།
རྩྱིས་ཚེམས་ལུས་མེད་པ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད།

རྩྱིས་ལོའ་ི ནང་བོད་རྱིགས་དང་། ཆོས་འབྲེལ་ནད་པ། དགེ་བཙུན། སོབ་ཕྲུག སྱི་ཞུ་བ། ཉམ་ཐག་བཅས་ལ་རྱིན་མེད་སན་
སྱིན་དང་། ཕེད་བཅག་སན་སྱིན་བསྡོམས་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༠༌༩ ཕུལ་ཡོད།

མདོ་སད་ཆོལ་ཁའྱི་སྐུའྱི་ག་སྟོན་མཛད་སྒོ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནད་པ་ཡོངས་ལ་ཉྱིན་བཅུའྱི་རྱིང་སན་སྱིན་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་
༣༠༌༥ ཕུལ་ཡོད།

དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དགེ་རྩའྱི་དམྱིཌ་ཡུལ་ཆོས་དང། ཤེས་རྱིག མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་རྩ། འཕོད་བསྟེན་བཅས་
ལ་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཁེ་འབབ་ནས་སྒོར་ ༡,༩༧༠.༦༡༣ ཟུར་འབུལ་ཞུས།

༢༨། བདེ་ལེགས་སན་ཁང་།
༡།

བདེ་ལེགས་སན་ཁང་ནས་ཨ་རྱི་ John Hopskin University སན་གྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་སོབ་ཁང་གྱི་ཊྱི་སྦྱི་ཉམས་
ཞྱིབ་ཚན་པ་དང་མཉམ་རུབ་རོགས་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླྱིང་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཊྱི་སྦྱི་ལས་འཆར་འོག་བོད་

མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཊྱི་སྦྱི་རྟོགས་ཞྱིབ་་ལས་འགུལ་ཐེངས་མང་སེལ་བས་ནད་པ་གསར་པ་མང་པོ་དུས་ཐོག་རྩད་གཅོ ད་
༢།

ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཉྱིད་ཁྱབ་གདལ་མྱི་འགོ་བ་ཕན་ཐོགས་དགེ་མཚན་བྱུང་ཡོད།

འདྱི་གའྱི་སྱི་ཁྱབ་སན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རེ་ལགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཕོད་བཞེས་ཀྱི་འགན་འཁུར་
གཙོ་བཞེས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་སོགས་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་འདུས་
སྡོད་ཁག་ནང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་སྐབས་ཆྱིབས་ཞབས་སུ་བཅར་དགོས་ནམ་བྱུང་ལ་ལྷན་བཅར་གྱིས་

སན་པའྱི་ཞབས་ཞུ་འཐུས་གཙང་སྒྲུབ་མུས་ལགས་པ་བཅས་། འཕོད་བསྟེན་བཀའ་ློོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་
༢༨ ལ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༥།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
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