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དཀར་ཆག 

 
ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ བོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིའཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ 

ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་ཤགོ་གྲངས་ ༨༦ དང་ཟུར་འཛར་ ༡ བཅས་ཤོག་གྲངས་ ༨༧ ཡོད་
པར་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀསི་ཞབི་འཇུག་ཞུས་པའ་ིགྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ།ོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ། 
( ༡ ཕ་ིཚསེ་ ༢༨ ཐུན་ལྔ་པ།) 

༡༌༌༌༤ 

༢ གཞུང་འབྟེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ། ༤༌༌༌༥ 

༣ ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀ་ིད་ིབ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གསི་ལན་འདྟེབས། ༥༌༌༌༡༠ 
༤ འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིལས་བསམོས་ཐགོ་ས་ིཡོངས་བགྲ་ོགྟེང་དང་། 

བཀའ་ཤག་ག་ིལན་འདྟེབས་གསལ་བཤད། 
༡༡༌༌༌༌༣༩ 

༥ དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རགི་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ག་ིགཞུང་འབྟེལ་ཆསོ་སངོ་དང་འབྟེལ་བའ་ིདནོ་གནད་ཐགོ་
ལ་གསལ་བཤད། 

༤༠༌༌༌༤༦ 

༦ སྐར་རྟགས་ཅན་ག་ིད་ིབ་ཨང་ ༧ པ། ད་ིབ་དསི་ལན། (༤༧ ཕ་ིཚསེ་ ༢༩ ཐུན་དང་པ།ོ) ༤༧༌༌༌༤༩ 
༧ སྐར་རྟགས་ཅན་ག་ིད་ིབ་ཨང་ ༧ པ་དང་འབྟེལ་བའ་ིའཕསོ་དནོ་ད་ིབ་དསི་ལན་ཁག ༤༩༌༌༌༥༤ 
༨  གཞུང་འབྟེལ་གྲོས་ཆདོ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ། ༥༤༌༌༌༌༥༥ 
༩ གཞུང་འབྟེལ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པ། ༥༥༌༌༌༥༦ 
༡༠ ལས་བྟེད་འདྟེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ག་ིསགི་གཞ་ིབསར་བཅསོ། བརདོ་པ་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ 

༤༧ པ། 
༥༧༌༌༌༦༦ 

༡༡ བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིསགི་གཞ་ིབསར་བཅསོ། བརོད་པ་
གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ། 

༦༧༌༌༌༧༡ 

༡༢ བོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིལས་བྟེད་ལས་དནོ་གཟྟེངས་ཐནོ་རྣམ་པར་གཟྟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕགོས་
ཀ་ིསགི་གཞ་ིབསར་བཅསོ། བརོད་པ་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ། 

༧༡༌༌༌༧༢ 

༡༣ བོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིལས་ཤག་དང་བགྲྟེས་ཤག་བག་ོའགྲྟེམས་ཀ་ིསགི་གཞ་ིབསར་བཅོས།      
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༠ པ། བརོད་པ་གསུམ་པ།  
 

༧༢༌༌༌༧༤ 

༡༤ བཙན་བལོ་བོད་མའི་ིཆྟེས་མཐའོ་ིཁིམས་ཞབི་ཁང་ག་ིཁམིས་ཞབི་པ་ཆྟེ་བ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་
གཉསི་བཅས་ཀ་ིཕགོས་ཐབོ་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀ་ི
སགི་གཞ་ིབསར་བཅསོ། བརོད་པ་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ པ། 

༧༤༌༌༌༧༦ 

༡༥ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ག་ིས་ིཁྱབ་འགན་འཛནི་ག་ིཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ ༧༦༌༌༌༨༠ 



ཐབོ། ཐབོ་ཐབ་གཞན་དག་བཅས་ཀ་ིསགི་གཞ་ིབསར་བཅསོ། བརོད་པ་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ 
པ། 

༡༦ འདྟེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ག་ིཚགོས་གཙའོ་ིཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ། ཐབོ་ཐང་
གཞན་དག་བཅས་ཀ་ིསགི་གཞ་ིབསར་བཅསོ། བརོད་པ་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ། 

༨༡༌༌༌༨༢ 

༡༧ བཙན་བལོ་བོད་མའི་ིས་ིཁྱབ་རསི་ཞབི་ལས་ཁང་ག་ིརསི་ཞབི་ས་ིཁྱབ་པའ་ིཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། 
ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀ་ིསགི་གཞ་ིབསར་བཅསོ། བརོད་པ་གསུམ་པ། 
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ པ། 

༨༣༌༌༌༨༥ 

༡༨ གཞུང་འབྟེལ་སགི་གཞ་ིབསར་བཅོས། བརོད་པ་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༥ པ། ༨༥༌༌༌༨༧ 
༡༩ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ག་ིགསལ་བཤད་ཐགོ་བགྲ་ོགྟེང་ཟནི་པར་དཔལ་ལྡན་སདི་སངོ་མཆགོ་གིས་

ལན་འདྟེབས་གསལ་བཤད། ( ༡༠༣ ཕ་ིཚསེ་ ༢༩ ཐུན་གཉསི་པ།) 
༨༧༌༌༌༡༡༧ 

༢༠ གཞུང་འབྟེལ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པ།  ༡༡༧༌༌༌༡༡༩ 
༢༡ ལས་དནོ་འཕ་ོསངོ་དགསོ་རགིས།  ༡༡༩༌༌༌༡༢༣ 
༢༢ མཚུངས་མྟེད་ཚགོས་དྲུང་མཆགོ་ནས་དགངོས་ཞུ་ཁག་སྙན་སནོ། ༡༢༤༌༌༌༡༢༤ 
༢༣ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ག་ིམཇུག་བསམོས་གཏམ་བཤད།། ༡༢༤༌༌༌༡༢༩ 
 
 
 
 
 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེའཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་
ཐོག་ལ། ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕོད་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ།ོ 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ། (ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་ལ་ཡོད།) སན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཅ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་
བསམོས་ཤགོ་གངས་ ༨༦ དང་ཟུར་འཛར་ ༡ བཅས་ཤགོ་གངས་ ༨༧ ཡདོ་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་

པའྱི་གྲུབ་དནོ་སན་ཐ་ོའགདོ་འབུལ་ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ། 
༡ ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༤ ཆ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱི་ཞསེ་གསལ་ཐད། ལས་གཞྱི་

འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་དྱི་བ་དང་མཐངོ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག 
ཀ ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆདེ་དངུལ་འབོར་ ༩,༢༧༦,༡༣༧།༠༠ བཏང་འདུག་པའྱི་ནང་ནས་ཚོགས་མྱིའྱི་སྨན་བཅསོ་

རང་གྱི་ཆདེ་དུ་ཧྱིན་སོར་ག་ཚདོ་བཏང་ཡོད་དམ། 
ཁ འདྱི་ལོ་ལྟར་ཚོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མང་པ་ོརོགས་དངུལ་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གཞན་རྟེན་གྱི་བསམ་བ་ོདོར་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་
དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

ག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གནང་ན་ཐོག་མའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་འག་ོཐུབ་ར་ེཡོད་མདེ་དང་། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་སོར་དངསོ་རསེ་གསུམ་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཚད་
ལྡན་ཞྱིག་གནང་དགསོ་གལ་མཐངོ་། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤ ཆ་ ༡།༡ ཡྱིག་ཕེང་ ༥ པ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་འབབ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཀྱི་དུད་ཁྱིམ་ཚོར་ཚོགས་
དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ རོགས་རམ་གནང་བ་ཞེས་དང་། ཡང་ཤོག་གངས་ ༡༥ ནང་གསེས་ ༥ པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་ ༦ 
པའྱི་མཐར། སྔ་ལ་ོས་ེཚན་དྲུག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་རགོས་ཚགོས་ཀྱི་རགོས་དངུལ་ནས་ཚགོས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ རགོས་
རམ་ཕུལ་བ་ལྟར་འདྱི་ལ་ོས་ེཚན་མང་དུ་བཏང་ནས་ས་ེཚན་ ༡༢ ལ་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་གྱི་ཚགོས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ 
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སདོ་རྒྱུའྱི་གོས་བསྡུར་གཏན་འབབེས་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་འབབ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་དུད་
ཁྱིམ་ཁག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཕུལ་བ་དང་། སེ་ཚན་ ༡༢ ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཕུལ་བ་གཉྱིས་བསོམས་ན་འདྱི་ལོའ་ིཚོགས་
དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚདོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གོང་གྱི་ས་ེཚན་ ༡༢ ད་ེདག་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 

༣། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༧།གྲུབ་འབས་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། ནང་གསསེ་ ༡, ༢ གཉྱིས་ཀྱི་ནང་གསལ་ ༡ ལས་
གཞྱི་འདྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ག་ོརྟགོས་ས་ོབ་དང་། ༢ བདོ་མྱི་རྣམས་ས་ཕགོས་གང་སར་འཐརོ་ཡོད་པ། ༣ འཛུལ་ཞུགས་
བེད་མཁན་ར་ེབ་བས་པ་ལས་ཉུང་བ། ༤ བཙན་བོལ་བོད་མྱི་མང་པོར་གཞན་རྟེན་གྱི་བསམ་བོའམ་གོམས་གཤྱིས་
ཤུགས་ཆནེ་ཡདོ་པ་བཅས་གསལ་བའྱི་ཐད། ཚགོས་མྱི་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་རྱིམ་པ་ཁག་གྱི་ཐབོ་འོས་ཀྱི་དངུལ་འབབ་
ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཐོབ་པ་དང་། ཡང་ན་ཐོབ་དངུལ་རྣམས་དུས་ཐོག་ཏུ་འབུལ་མ་ཐུབ་པའམ་གྲུབ་འབས་མ་བྱུང་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། 

༤། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༨ ནང་། མོས་རྫས་ངན་གམོས་སྔནོ་འགགོ་དང་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཅྱི་ཞུས་ཀྱི་ནང་
ཁོན་མོས་རྫས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ ༢༤ ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད་འདུག་པའྱི་ནང་ཁག་ཅྱིག་ད་ལྟ་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་ནང་ཞུགས་ཐུབ་ཡོད་འདུག་པར་བསྔགས་བརོད་དང་། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་
མོས་རྫས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ ༢༤ ལས་མང་བ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་གཞན་རྣམས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་སྨན་
བཅསོ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་དམ་མདེ། 

༥། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༢ ནང་། ལས་བསམོས་ཀྱི་ས་ེཚན་ ཀནས་ ལ། བར་གྱི་ས་ེཚན་ཁག་ ༢༨ ཀྱི་ས་ེཚན་ ཐ། 
མ་གཏགོས་ལས་དོན་ཅྱི་ཞུས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་ལས་དོན་དེའྱི་ཆདེ་འག་ོགོན་ཅྱི་ཙམ་བཏང་མྱིན་དངུལ་འབབ་གསལ་འདུག་
ཀང་། སེ་ཚན་ ཐ། པ་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་འག་ོགོན་ཇྱི་ཙམ་བཏང་ཡོད་མེད་གསལ་མྱི་
འདུག་ལ། སེམས་ཁམས་ནད་པ་ཨང་ཐོབ་ཅན་གངས་ ༢༢ ལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང་། ཨང་ཐོབ་ཅན་མྱིན་པ་ 
༢༠༠ ལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཕུལ་འདུག་པས་འགོ་སོང་མེད་པ་ཡང་རེད་མྱི་འདུག་ན་གཅྱིག་གྱུར་གནང་མྱི་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། 

༦། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༣ ནང་།༤། མོན་གོ་གཞྱིས་ཀེམ་ ༦ པར་གནམ་སྟེགས་ཆུ་མཛོད་ཤོང་ཚད་ལྱི་ཊར་
འབུམ་གཅྱིག་ཅན་གསར་རྒྱག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཐུང་ཆུ་འདང་ངེས་མཁ་ོསོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་གསུངས་འདུག་པ་
དང་། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༧ པར་མ་འངོས་བདེ་འཆར་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་རའེུ་མྱིག ཨང་། ༢ ས་གནས། མནོ་
ག་ོགཞྱིས་ཀམེ་ ༦ ལས་གཞྱི། འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི། ཞསེ་གསལ་འདུག་པར་དནོ་དངསོ་ཐགོ་མོན་ག་ོགཞྱིས་གོང་ ༦ 
པའྱི་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཟྱིན་ཡདོ་དམ་སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༧། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༧།༢༨ ནང་། རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱིའྱི་ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ། ལས་གཞྱི་འདྱི་
བཞྱིན་རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་དང་། ས་གནས་བབ། དུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོདང་མཐུན་རེན་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་
ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་འོས་འཚམས་མ་མངོན། ཞེས་གསལ་བ་དང་དེའྱི་འོག་གྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་ནང་། རྒྱང་
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བཅསོ་ལས་གཞྱི་འགོ་ཧནོ་སུར་དང་། ཀ་ོལ་ེགལ། མའེ།ོ མན་སྤར། ལ་དྭགས་བཅས་པར་བརྟག་དཔྱད་ཡ་ོཆས་ (ECG 
Hematology Analyzer, Biochemistry  Analyzer and complete Lab Equipment) ཁག ་
ཅྱིག་མཐུན་འགྱུར་སོར་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུངས་འདུག་པས། ལས་གཞྱི་འདྱི་རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་
ནས་འོས་བབ་མ་མཐངོ་བཞྱིན་དུ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་འག་ོགོན་དང་ལས་ཚེགས་ལ་མ་གཟྱིགས་པར་ལས་འཆར་རྒྱ་བསདེ་
གནང་དགོས་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 

༨། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༩ ༢༽གྲུབ་འབས་ཇྱི་བྱུང་། ཞེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པར་ཀ་ོལྱི་གལ་ཉྱིན་སོབ་དང་། 
སལེ་ཀབོ་ཉྱིན་སབོ། འབུམ་ལ་བསྟན་སང་སབོ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་སབོ་ཕྲུག་གངས་ ༤༤༢ ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བརྟག་
དཔྱད་སྐབས་སབོ་ཕྲུག་ ༥ ལ་ནད་རྟགས་ཐོན་པར་རྱིམ་པ་མཐ་ོབའྱི་བརྟག་དཔྱད་དང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༥༥༢ ལ་
སྔནོ་འགགོ་ཁབ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་གསལ་ཐད། སོབ་ཕྲུག་ ༡༠༠ ལ་བརྟག་དཔྱད་མདེ་པར་
སྔནོ་འགགོ་ཁབ་བརྒྱབ་འདུག་པ་ལྟ་བུ་སྣང་བ་དང་། གལ་ཏ་ེསོབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༤༢ ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ཀང་སོབ་
ཕྲུག་གངས་ ༥ ལ་ནད་རྟགས་ཐནོ་པར་རྱིམ་པ་མཐ་ོབའྱི་བརྟག་དཔྱད་གནང་འདུག་ན། སྔནོ་འགགོ་ཁབ་རྒྱག་ཡུལ་སབོ་
ཕྲུག་ ༣༩༧ ལས་མེད་པར་སྣང་བས་དནོ་དངསོ་སབོ་ཕྲུག་གངས་ག་ཚདོ་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་། ག་ཚོད་ལ་སྔནོ་འགགོ་
ཁབ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༩། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༣༥། མ་འོངས་བདེ་འཆར་ནང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་
དུས་དན་གསུམ་མཛམོས་ཀྱི་མཛད་སའོ་ིསྐབས་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ནས་རང་ར་ེགཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་སགོས་ལ་འཐུས་ཤརོ་ཕྱིན་པའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟནོ་གནང་བར་
ཞེས། གསལ་ཐད། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ད་བར་དམྱིགས་བསལ་ཕག་ལས་
གང་གནང་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་གང་དང་གང་གནང་འཆར་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་། བད་ེལེགས་
སྨན་ཁང་གྱིས་ལམ་སྟནོ་བཀའ་དགངོས་ལྟར་ད་བར་དམྱིགས་བསལ་ཕག་ལས་གང་གནང་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་
གང་དང་གང་གནང་འཆར་ཡདོ་དམ། 

༡༠། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༥ ནང་། ༤༽ སེམས་ངལ་གས་ོབའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ལས་དོན་སྐོར། འདས་ལོའ་ིནང་སོམ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་དནོ་ཆདེ་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་སྨན་པ་ལྷན་དུ་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་བཞྱི་ཚགོས་པ་དང་ཞསེ། གསལ་ཐད། ཚགོས་
འདུ་ད་ེདག་གྱི་རེས་འབེལ་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཅྱི་བྱུང་དང་། ལྷག་པར་སོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གནང་ཕོགས་ད་
ལྟའྱི་ཕྱི་གྱིང་བ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གནང་ཕོགས་ལྟར་མྱིག་བཙུམ་ནས་ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་པར་སོད་རྒྱུ་ད་ེའད་རེད་དམ། 
ཡང་ན་སོམ་སྒྲུབ་ད་ེདག་ལ་དམྱིགས་རྣམ་དང་། ཕན་ཡོན། གྲུབ་ཚད་བཅས་ཡོད་པའྱི་ཏྱིང་ང་ེའཛིན་ལྟ་བུ་རེད། ཕྱི་མ་
ལྟར་ཡྱིན་ན་ད་ེདག་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་དང་། ཕན་ཡནོ། གྲུབ་ཚད་ཇྱི་འད་ཡྱིན་ནམ། 

༡༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༤༨།༧ ནད་བཅསོ་ཉམ་ཞྱིབ་ས་ེཚན། ཞསེ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༡ པརོ། གྲུབ་འབས་འདྱི་དག་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ག་ོསྱིག་གནང་བའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་བདོ་སྨན་ཚགོས་ཆནེ་སྐབས་
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གཏམ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཞེས་དང་། ཡང་ཤོག་གངས་ ༤༩ ནང་། ནད་པའྱི་དཔང་ཡྱིག་ (testimony) འབོར་བ་ཁག་
དེབ་གཟུགས་སུ་བཀོད་ད་ེཚེས་ ༢༣ སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརེས་མཛད་སོར་དབུ་འབེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅས་གསལ་
ཐད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣་༢༤ ལས་དནོ་རྣམས་ལས་འཆར་ནང་བཀདོ་འདུག་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༢༣ གྱི་དབུ་བརེས་མཛད་ས་ོདང་། ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་རྣམས་ལས་བསོམས་ནང་
བཀོད་མྱི་འདུག་པས་ལོ་རང་བཀག་གྱི་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ནང་བཀོད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། 

༡༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༩ ཨང་ ༣ པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་ ༡༥ མདོར་ན་ཁོང་བཟའ་མྱི་གཉྱིས་ནས་བད་ེསྨན་གྱི་ལས་
དནོ་སྒྲུབ་ཕགོས་ལ་ཡྱིད་སྨནོ་ཆནེ་པ་ོབསདེ་ད་ེབཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་འཕདོ་བསྟནེ་གངོ་སྤལེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་སོའ་ིཐོག་ལ་གང་ཐུབ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ལུགས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཁར། བདེ་སྨན་འགན་འཛིན་དང་ལྷན་དུ་
འབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་ཐོག་དུས་ནས་དུས་སུ་གོག་འཕྱིན་བརྒྱུད་འབེལ་ལམ་ཐགོ་ར་ཆེའྱི་ལམ་སྟོན་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། སྨན་པ་ Tom Lambert དང་ཁོང་གྱི་བཟའ་ཟླ་ Catherine གཉྱིས་ཀྱིས་བད་ེསྨན་རྒྱུད་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐོག་རོགས་རམ་གང་མང་གནང་འདུག་པས་ཁོང་བཟའ་
འཚ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ཐུགས་འཁུར་དང་རགོས་རམ་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་འསོ་སུ་མཐངོ་། 

༡༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦༤ ཨང་ ༩ པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་ ༨ པའྱི་མཇུག་ནས། འོན་ཀང་སྐབས་དེར་ཁང་པའྱི་ཐོག་
བརགེས་དང་པ་ོད་ེབཞྱིན་མ་ོཊ་འཇགོ་ཡུལ་དུ་དམྱིགས་ཀང་། འཛནི་སངོ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ལས་ཤག་གྱི་དཀའ་ངལ་
ལ་དགངོས་བཞསེ་ཀྱིས་ལ་ོདའེྱི་ནང་ཁང་པའྱི་ང་ོབརོ་བསྒྱུར་ཏ་ེད་ཆ་ཁང་པ་དརེ་ཁནོ་བསམོས་ལས་ཤག་གངས་བརྒྱད་
ཡོད་ཁོངས་ལས་ཤག་དྲུག་སྨན་པ་ས་ོསོར་བག་ོའགེམས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཅེས་གསུངས་འདུག་པར་ལས་ཤག་ལྷག་མ་
གཉྱིས་བདེ་སདོ་གཏངོ་ཕགོས་ག་འད་ཡྱིན་ནམ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོབཅས་སན་སོན་ཟྱིན་
པར་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ། (ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་ཡདོ།) གོས་
འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ། 
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གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སན་ཐོ་བཅས་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༨ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ། གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ 
ང་པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གོང་གསལ་སན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ལན་འདབེས། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྱི་བ་ཕེབས་པ་ཁག་ལ་
ལན་འདེབས་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། དྱི་བ་དང་པོའ་ིཀ་པ་ནང་དུ་ལས་གཞྱིར་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་གསལ་བསད་འདུག ཚགོས་མྱིའྱི་སྨན་
བཅསོ་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་ཧྱིན་སོར་འག་ོགོན་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་དམ་ཟརེ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་དརེ། ཚགོས་མྱིའྱི་སྨན་བཅསོ་རང་
གྱི་ཆདེ་དུ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༧,༥༢༨,༣༥༣ རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དང་པོའ་ིནང་གསེས་ཁ་པའྱི་དྱི་བ་དེར་བོད་མྱི་
རྣམས་ཀྱི་གཞན་བསྟེན་གྱི་བསམ་བོ་དོར་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་ནས་
བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་རདེ། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་ད་ེད་ལྟ་དྱི་
བ་གསུམ་པའྱི་ནང་དུའང་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ཆ་བཞག་ན་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཞན་པ་
དང། བོད་མྱི་རྣམས་ས་ཕོགས་གང་སར་ཐརོ་བསད་ཡོད་པ་དང། ད་ེབཞྱིན་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡང་དརེ་བརྟེན་ནས་ཉུང་



6 
 

བ་ཡོད་པ་དང། གཞན་བསྟེན་གྱི་བསམ་བ་ོཡོད་བསད་པ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་ོརྟགོས་སྤེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས། སྨན་བཅསོ་ཉནེ་སྲུང་ད་ེསྱིར་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་སལོ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཡང་ལག་བསྟར་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་དང། 
ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ས་ོསོའ་ིནང་ཁྱིམ་གྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབས་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། 
ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་ག་ོརྟགོས་ཅྱིག་སྤལེ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ོརྟགོས་སྤལེ་བ་དང་མཉམ་དུ་རྱིས་ལ་ོ 
༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིདུས་ཡུན་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་དུད་ཁྱིམ་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆག་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠% 
ཕུལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་རསེ་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ད་ེརྱིགས་
རྱིམ་བཞྱིན་ཆག་ཡང་དེ་ཉུང་རུ་བཏང་རྒྱུ་དང། ད་ེའདའྱི་བསམ་བོ་ཟེར་ནའང་རེད། རྱིག་པ་ཟེར་ནའང་རེད། བསམ་བོ་འཁོར་
བསད་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་དེར་ག་ོརྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་མྱི་མང་ཚོར་དེའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ར་ེབ་རྒྱག་བསད་ཀྱི་ཡོད། 
 ག་པ་དེར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ད་ེམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དང་མཐའ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
ལྟར་གྲུབ་ར་ེཡོད་དམ་མེད་བཅས་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་དང་པོའ་ིལན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ེགཞྱི་ལ་
འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབད་བརནོ་བདེ་ནས་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། མང་ཚགོས་ནང་ལ་ག་ོརྟོགས་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལག་
བསྟར་ད་ེའགོ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཙམ་མ་ཟད། ཡྱིད་ཆེས་ཀང་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་དེར་སོར་དངོས་རེས་
གསུམ་གྱིས་བསར་ཞྱིབ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གནང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་བཅས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། དེར་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་
༢༠༡༦ གྱི་ནང་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱིར་འགྱུར་བ་ཁག་ཁ་ཤས་ཅྱིག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ེསྔནོ་ལ་ཁད་ལས་པ་དང་མཉམ་དུ་
འཛོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེར་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་ལས་བེད་རྣམ་པ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་
རདེ། འགན་འཁུར་མཁན་ཚང་མས་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་དའེྱི་རྱིགས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་མ་ཐུབ་ན་དཀའ་
ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དགོངས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཁག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་བཏང་བ་རེད། ལྷག་དོན་དུ་འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ནས་ ༢༠༡༦ བར་ལ་ོབཞྱིའྱི་རྱིང་གྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ད་ེགང་འད་ཆགས་འདུག ལས་གཞྱི་དསེ་གྲུབ་
འབས་ག་ར་ེཐོན་འདུག ད་ེལ་སོན་དང་ཞན་ཆ་ག་ར་ེའདུག ཞན་ཆ་ད་ེཚ་ོསེལ་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་འདུག དསེ་དཔྱད་
ཞྱིབ་བས་པའྱི་སན་ཐ་ོད་ལྟ་ USAID ཁ་སང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། USAID བརྒྱུད་ནས་ཁད་ལས་པས་དཔྱད་
ཞྱིབ་བས་པའྱི་སན་ཐ་ོད་ེདག་འབརོ་བ་བྱུང་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྱི་བ་ ༢ པ་དེར། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ གྱི་རྱིས་ལོའ་ིནང་དུ་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པའྱི་དུད་ཁྱིམ་རྱིགས་ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་ནང་ལ་ས་ེཚན་ ༦ ཏུ་དབ་ེའདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ནང་ལ་
སེ་ཚན་ ༦ གསར་དུ་བསྣན་ནས་ཁོན་བསོམས་པའྱི་སེ་ཚན་ ༡༢ ཆགས་ཡོད། སེ་ཚན་ ༡༢ ད་ེདག་རྣམ་པ་ཚོར་སན་སོན་ཞུ་
ཆགོ་པར་བགྱིས། 
 དྱི་བ་ ༡ པ་ོདེའྱི་ནང་འདྱི་ལོའ་ིཚོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཆག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། ཚོགས་
དངུལ་བརྒྱ་ཆ་དེ་ ༤༥.༨ % ཆག་འདུག སེ་ཚན་ ༡༢ དེ་གང་དང་གང་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་དེར། སེ་ཚན་དང་པོ། 
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དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་དུད་ཁྱིམ་མམ་ཁརེ་རང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཁ་པ་དང་ང་པའྱི་ནང་མྱི། གཉྱིས་པ། དགནོ་ས་ེསྱིག་འཛུགས་ནང་
ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་གྲྭ་བཙུན། གསུམ་པ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༤ རསེ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབརོ་བ། ཚོགས་ཞུགས་སྐབས་དབུས་སྣ་ེ
ལེན་ཁང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ངོས་སོར་ཡོད་པ། བཞྱི་པ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་དང་གསུམ་ཡན་ཡོད་པའྱི་དུད་ཁྱིམ། ཚགོས་ཞུགས་སྐབས་ཕྲུ་
གུ་གསུམ་པ་ད་ེལོ་ ༡༨ མ་བརྒལ་བ། ལྔ་པ། སྱིག་འཛུགས་འོག་ཡོད་པའྱི་རྒས་གས་ོཁང། དྲུག་པ། མཉན་ནད་རེག་དུག HIV 
AIDS ནད་པའྱི་ནང་མྱི། བདུན་པ། དབང་པོ་སོན་ཅན་ཡོད་པའྱི་ནང་མྱི། དབང་པོ་སོན་ཅན་གྱི་ལག་འཁེར་ Disability 
Certificate ཡོད་པའྱི་ནད་པའྱི་ནང་མྱི། བརྒྱད་པ། བཟའ་ཟླ་གཅྱིག་འདས་གངོས་སུ་སོང་བའྱི་ནང་མྱི། དགུ་པ། སེམས་ཁམས་
ནད་གཅོང་གྱི་ནད་པའྱི་ནང་མྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ Mental Health ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ནད་པའྱི་ནང་མྱི། བཅུ་པ། 
མཐའ་མཚམས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་དང་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག བཅུ་གཅྱིག 
ཨར་ལས་སམ་ལམ་བཟོའ་ིལས་མྱི་དང་དེའྱི་ནང་མྱི། བཅུ་གཉྱིས་པ། གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་
སོགས་རང་རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བེད་དང་དག་ེརྒན་སོགས་ཀྱི་ནང་མྱི་
ཚརོ་འདྱི་ལ་ོལ་ོགཅྱིག་རྱིང་ཚགོས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ 50% རགོས་དངུལ་གཏན་འཁལེ་ཡདོ་བཅས་ས་ེཚན་བཅུ་གཉྱིས་ད་ེཡྱིན། 
 དྱི་བ་ ༣ པ་ད།ེ གྲུབ་འབས་མ་བྱུང་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཕེབས་པ་དེ། གོང་གྱི་དྱི་བ་ཁག་དང་འད་མཚུངས་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ཚགོས་མྱི་རྣམ་པ་ཐགོ་མར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱི་ད་ེའག་ོབཙུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྨན་གྱི་དངུལ་བབས་
ཐོབ་དགོས་རྒྱུ་དང། ཡང་ན་དུས་ཐོག་ཏུ་དངུལ་རག་དགོས་རྒྱུ་དང་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་འཕད་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཁ་
ཤས་འདུག་སྟ།ེ ད་ལྟའྱི་ཆར་དུས་ཐགོ་ཏུ་དངུལ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་མེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཆགས་ཀྱི་མེད་
པར་ངསོ་འཛིན་ཞུས་བཞྱིན་ཡདོ་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ ༤ པ་དེར། མོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་དེར་བསྔགས་བརོད་གནང་འདུག 
བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དེར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་མོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་མྱི་གངས་ ༢༤ ལས་མང་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་ཕེབས་པ་
དརེ། ར་བའྱི་མོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་རག་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྱིགས་
ཅྱིག་མོས་རྫས་ངན་གམོས་ཀྱི་ཁངོས་སུ་ང་ཚརོ་ཐ་ོགཞུང་སེབས་པ་ད་ེས་གནས་ནས་ས་གནས་སྨན་ཁང། ཡང་ན་ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་གྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་དང་ཡྱི་ག་ེསེབས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དབུས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་འགན་འཁུར་
དགསོ་རྒྱུ་དང་ལས་ཀ་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་གངས་ཀ་སབེས་པ་ད་ེ ༢༤ རདེ་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེལས་མང་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལས་མང་བ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་གངས་ཐ་ོལེན་རྒྱུ་དང་ཁོད་མོས་རྫས་ངན་གོམས་རེད་བཅས། སྱི་ཚོགས་ནང་དེར་སས་གསང་བེད་མཁན་ཡོད་དུས། དེའྱི་
གངས་ཐ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་རག་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་བུའྱི་ཁག་པོ་འདུག་ལ། སྱི་ཚོགས་ཁོད་ནས་ཀང་དེར་འཛེམས་བསད་པའྱི་གནས་
སྟངས་རོབ་ཙམ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཉེ་བའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྱིང་ཁག་ ༡༤ ཙམ་གྱི་ནང་ལ་SERVEY འགེངས་ཤོག་
བརྒྱུད་ལམ་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་བཏང་ནས་མོས་རྫས་ངན་གམོ་ཐགོ་ལ་སདོ་བསད་མཁན་རྦད་ད་ེངན་པ་ལང་ཤོར་མདེ་ནའང་དརེ་སདོ་
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ནས་དའེྱི་ལམ་དུ་འག་ོམཁན་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་གོམས་པ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་གངོ་དུ་
ཞུས་པ་ལྟར་དྱི་བའྱི་ནང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དའེྱི་ཐད་ལ། 
ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། ས་གནས་སྨན་ཁང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་དང་ཕག་བྱིས་ཕེབས་ཡོང་དུས། 
དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྨན་བཅོས་ག་ར་ེགནང་དགོས་འདུག བཅོས་ཐབས་ག་ར་ེབེད་དགོས་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་
གོམ་པ་སྤསོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་ ༥ པ་དེར་སེམས་ཁམས་ནད་པ་ཨང་ཐོབ་ཅན་གངས་ ༢༥ འདུག དེར་སྨན་གོན་ 100% འདུག ཨང་ཐོབ་
མྱིན་པ་ ༢༠༠ ལ་སྨན་གོན་ 50% ཕུལ་བཞྱིན་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གོང་གྱི་ཚན་པ་ཁག་དང་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགོ་གོན་
གསལ་བ་དེ་གཉྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་མེད་པ་གང་རེད་བཅས་པ་དེར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེའྱི་འགོ་གོན་
བཀདོ་རྒྱུ་འཚམེས་ལུས་སུ་ཕྱིན་འདུག འག་ོགོན་ད་ེ ༧༥༧,༠༧༨ ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་ ༦ པར། མོན་ག་ོགཞྱིས་ཀེམ་དྲུག་པར་གནམ་སྟེགས་ཆུ་མཛོད་གཤོངས་ཚད་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ Litre བས་པ་
གཅྱིག་རྒྱག་ཚར་འདུག ད་ེནས་ཕལ་ཆརེ་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཡདོ་སྐརོ་བཤད་ཀྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡང་གཤམ་འོག་ཏུ་མ་འངོས་ལས་
འཆར་ནང་དུ་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་བཀོད་འདུག ཕལ་ཆེར་ལས་གཞྱི་གྲུབ་ཡོད་མེད་ད་ེཁ་གསལ་པོ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
བཀའ་ཕེབས་པ་དེར་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་རད་གཅོད་བེད་ཡོང་དུས། ཆུ་མཛོད་ད་ེརྒྱག་གྲུབ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ Pipe Line ས་འོག་གྱི་ཆུ་གདོང་ཚང་མ་འཕ་ོ
བརླག་ཕྱིན་ཡོད་ཚོད་འདུག ད་ེའགྱུར་བ་གཏོང་ཆེད་དུ་ལས་ཆར་ནང་འཁེར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་རྒྱང་བཅསོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་ལ་རདེ། རང་རྱིགས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ད་ེའསོ་འཚམས་མ་མཐངོ་བཞྱིན་དུ་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་ནས་
ལས་བསད་པ་ད་ེའསོ་འཚམས་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་རདེ་དམ། ལས་འཆར་ད་ེབསྣམ་དགསོ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་དུ་མཐངོ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ཐོག་མའྱི་རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་དེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ Tele 
Medicines ཞསེ་འབོད་པ་ད་ེརདེ། ཐག་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལ་ནད་པ་ཡདོ་པ་རདེ། ས་གནས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཁད་ལས་སྨན་པ་ཚསོ་
གཟུགས་མཐོང་བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་བས་ནས་སྨན་བཅོས་ལས་འགུལ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ེའདའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེམཐའ་
མཚམས་ཁག་ཏུ་ཐག་རྱིང་སྨན་པ་མེད་སར་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མཐའ་མཚམས་ཡོད་པ་དང་སྨན་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་ཡོང་དུས། རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་ད་ེབརམས་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབད་བརནོ་གནང་འདུག ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརོན་གནང་སའྱི་ལས་འཆར་ར་ེར་ེབསྣམ་ཡོང་དུས། དང་པ་ོ Pilot Project ཞེས་ནས་འག་ོའཛུགས་
ས་དང། དཔེ་སྟོན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་ནས་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམན་སྤར་ཊ་ནས་འགོ་བཙུགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་
དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བདེ་ཡངོ་དུས་ར་བའྱི་འག་ོགོན་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེག་ར་ེ
འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོག་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་ད་རྒྱའྱི་ཤུགས་ཚད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡངོ་དུས། བསམ་བ་ོ
གཉྱིས་པ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཕལ་ཆརེ་ས་ཕོགས་མང་ས་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་མཚུངས་འཕད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་
དུས། དའེྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡངོ་དུས་ལས་འཆར་ད་ེཤུགས་ཆ་ེརུ་བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཞྱིག་རདེ་
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དེ། ཡྱིན་ནའང་ནམ་ཞྱིག་གོག་གྱི་གནས་སྟངས་བཟང་དུ་ཕྱིན། ད་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན། དཔེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་མཚན་ཐོག་
ནས་གོང་གསེབ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་ད་རྒྱའྱི་མཐུད་རྒྱག་ནས་གོག་སྐུད་ད་ེགདྱིང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་མ་
འངོས་པར་ད་ཤུགས་དང་གོག་གྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སངོ་ན། ལས་གཞྱི་ད་ེབསར་དུ་ལག་བསྟར་བདེ་སའྱི་
བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དངུལ་འབོར་ཁག་ཅྱིག་སྔར་ནས་དེའྱི་ཐོག་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེ
འགོ་གོན་མ ་བཏང་ན་དངུལ་དེ་ཕར་སོག ་དགོས ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ BCE 
Hematology analyzer,Bio chemistry analyzer and complete lab equipments ཞུ ས ་བསད ་པ ་
རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་ད་ེལག་བསྟར་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡ་ོཆས་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བེད་སོད་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བེད་སདོ་བཏང་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་ད་ེད་ལྟ་ལག་བསྟར་བདེ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེབེད་སོད་ཡདོ་
བསད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་དངུལ་ཐོབ་བསད་པ་དེ། དའེྱི་སང་ལ་འག་ོགོན་བཏང་བཞག་ན་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་
འབད་བརོན་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་བརྟག་དཔྱད་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་
རདེ། ལས་བསོམས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་ཕྲུ་གུ་ ༤༤༢ ལ་ཁབ་བརྒྱབ། བརྟག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་ད་ེ ༣༩༧ མ་གཏགོས་མྱི་འདུག མྱི་
བརྒྱ་འཕར་མ་གཅྱིག་ག་ནས་རྒྱུགས་ཡོང་བ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་
བསམོས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ག་རང་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེབཀའ་འདྱི་
ཞུས་ཡོང་དུས་ངས་ཤེས་པ་དེ། འབུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་སང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོར་བརྟག་དཔྱད་གནང་བའྱི་
རསེ་ལ་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་རག་མྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་འབུམ་ལ་བསྟན་འཛནི་སང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་སྐརོ་གཅྱིག་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་
༢༠༡༦ ལོར་སྔནོ་ཁབ་རྒྱག་ཡོང་དུས་གངས་ཐ་ོད་ེའཕར་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ ༩ པ་ད་ེརེད། འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ད་བར་དམྱིགས་བསལ་ཕག་ལས་
གང་གནང་ཡོད་པ་དང་མ་འངོས་པ་གང་དང་གང་གནང་འཆར་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་ཁ་སྔནོ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་གནང་བའྱི་སྐབས་
ལའང་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་པས། དུས་ཚོད་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་སད་བསར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྨན་རྱིས་
ཁང་དང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱིས་ལམ་སྟོན་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ད་བར་དམྱིགས་བསལ་ཕག་ལས་གང་གནང་ཡོད་པ་དང་མ་
འངོས་པར་གང་དང་གང་གནང་འཆར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆ་ནས་ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགོག་
ཐད་བཀའ་སོབ་ཅྱི་ཕབེས་ལྟར་འདྱི་ནས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་རྡ་ས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཚགོས་ཁང་དུ་མྱི་མང་གྱི་འཕདོ་བསྟེན་
ཞབས་ཞུ་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་ཁང་འགན་
འཛིན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་བསངས་པའྱི་གོས་གཞྱི་ཁག་ལ་དབུས་ས་གཉྱིས་དང་བོད་
ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་བཅས་ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ད་ེདང་སྦྲགས་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིནད་རྱིགས་
སྔོན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་ནས་སན་ཐ་ོཁ་སང་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་སན་གསེང་སྔོན་སོང་ལྟར། བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ་གྲུབ་པ་རེད། 
བཀའ་ཤག་ནས་མར་དེའྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རེས་ལས་ཁུངས་སུ་མར་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ཚོ་ཚང་མའྱི་སང་ལ་
བསམོས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེད་བར་དུ་དའེྱི་ཐད་ལ་ཕག་ལས་གནང་
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བཞག་པའྱི་ནང་ནས་སྱིང་བསྡུས་ཅྱིག་ཞུས་ན། ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགོག་གྱི་སྐོར་ལ་ ༢༠༡༦།༣།༢༥ ཉྱིན་ལེགས་སྤལེ་ཉེས་འགོག་
གྱི་དགོངས་འཆར་བསྡུ་རུབ་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དགེ་སོབ་རྣམ་པ་བསྐོང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་བསྡུ་རུབ་གནང་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལ་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་སྨན་པ་གངས་ ༢༧ ཙམ་མཉམ་
ཞུགས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དག་ེཕན་ལྡན་པའྱི་བཀའ་མོལ་དང་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུ་བསོད་ནས་སྨན་པ་རྡ་ོ
ར་ེརབ་བརྟན་ལགས་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་གྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་པར་བསྐོས་ནས་འགན་འཁུར་ཟས་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དང། ད་ེབཞྱིན་ལྷ་ོ
གཞྱིས་ཡན་ལག་སྨན་པ་ས་ོསསོ་བདུན་ཕག་ར་ེརའེྱི་ནང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་སབོ་གྲྭ་ཁག་དང། དགནོ་ས་ེཁག རྒན་གས་ོ
ཁང་བཅས་ལ་ཟས་སོད་ལམ་སྟོན་དང་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་ཐོག་གཏམ་བཤད་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ནད་པ་ཛ་
དག་ཉལ་སར་ལུས་པ་མང་དག་ལ་འཕལ་དུ་གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་རྒྱུ་དང། ད་ེབཞྱིན་ཉམ་ཐག་ལ་ོན་ ༥༦ ཡན་སོན་པ་རྣམས་
ལ་སྨན་སྱིན་སོད་ཕོགས་ཐད་ལ་ཡང་ས་གནས་གཞྱིས་འག་ོདང། ཡན་ལག་སྨན་པ་འགན་འཛིན་གཉྱིས་ནས་གནང་ཕོགས་ཐད་
ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་ནད་པར་གཟྱིགས་རྟོགས་དང། སྨན་སྐོར་བ་རྒྱུ་
དང། ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་ཐོག་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ག་སྱིག་བ་རྒྱུ་དང་འཕོད་བསྟེན་གཉེར་ཅན་གྱི་ལག་དབེ། ད་ེམཚུངས་བརན་
འཕྱིན་འདོ་སེར་ Video བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ནད་བཅོས། ད་ེབཞྱིན་བོད་རྱིགས་དམངས་ཁོད་དུ་ལུས་སོང་དང་དབུགས་སོང་གྱི་
ལས་དོན་སྤེལ་ཆེད་ལུས་སོང་དང་དབུགས་སོང་གྱི་དགེ་རྒན་སྨན་པ་དང་ད་ཡོད་སྟེང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་བཞྱི་འདེམས་
སྒྲུབ་བས་ནས་ཟབ་སོང་བཏང་འཆར་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་དེབ་རྱིགས་ 
༢༠༡༦།༡༠།༡༧ ཉྱིན་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་འཆར་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགོག་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་
འཕོད་བསྟེན་ག་ོརྟགོས་སོབ་གས་ོལས་འགུལ་གང་ཐུབ་སྤལེ་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ TB སྔོན་
འགོག་དང་ཉལ་གས་ོཅན་གྱི་སྔནོ་འགོག་རྱིགས་གཞན་ཐགོ་ལའང་ད་ེབཞྱིན་ས་ོསོའ་ིདུས་ཚིགས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་མང་
ཚོགས་ལ་ནད་གཞྱི་ང་ོསོད་དང་སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ་དང། སྨན་བཅོས་བསྟེན་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་སོབ་གསོ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་ ༡༠ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ངལ་སེལ་བའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཕན་ཡོན་གྲུབ་ཚད་ཇྱི་འད་ཡྱིན་ནམ་བཅས་
བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་དེར་སེམས་ངལ་སེལ་བའྱི་སོམ་སྒྲུབ་ཐད་ལུས་ཚོར་སེམས་སོད་དན་པ་ཉ་ེབར་འཇོག་ཚུལ་དང་། བམས་
སྱིང་ར་ེབཅས་སྟབས་བད་ེག་ོབད་ེསོམ་གཞྱི་བཟུང་བའྱི་ཐགོ་ནད་པའྱི་བབ་དང་བསྟུན་ནས་སོབ་སོང་བསབ་བ་བཅས་ང་ོསདོ་ཞུ་རྒྱུ་
ད་ེཡྱིན། ད་ེཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕདོ་བསྟེན་རྱིག་པའྱི་འག་ོལུགས་ལྟར་བདེ་ས་ོཆ་ཚང་བསྒྲུབས་ཟྱིན་ཡདོ་ཀང་། ལས་གཞྱི་ད་ེསོབ་སྟནོ་
པ་སྐུའྱི་གསུང་བསྒྱུར་དག་ེབཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྱིན་པ་མཆོག་ཡྱིན། ཁངོ་གྱི་ལམ་སྟོན་འབོར་མཚམས་ལས་འཆར་དབུ་འཛུགས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅས་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་འཁདོ་པ་ད་ེརང་མར་སན་སནོ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་བསམ་སོང། 
 དྱི་བ་ ༡༡ པ་དརེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦།༠༣།༢༣་་་༢༤ ལས་དནོ་རྣམས་ལས་འཆར་ནང་བཀདོ་འདུག་པ་ ༢༠༡༦།༠༣།༢༣ 
དབུ་འབེད་མཛད་སོ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཚོགས་ཆེན་ལས་དོན་རྣམས་ལས་བསོམས་ནང་བཀོད་མྱི་འདུག་པ་རང་བཀག་གྱི་ལས་
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བསམོས་ཆ་ཚང་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་ནང་བཀོད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་པར་བཟདོ་གསལོ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་
ནས། གོང་དུ་ནས་བཅོས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དྱི་བ་ད་ེཀོག་མྱི་དགོས། ལན་ད་ེགསུང་རོགས་གནང་། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ གྲུབ་འབས་ད་ེདག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦།༠༣།༢༤ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ག་ོསྱིག་གནང་བའྱི་
རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་སྨན་ཚོགས་ཆནེ་སྐབས་གཏམ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཞེས་པར་གཏམ་བཤད་གནང་བཅས་ནརོ་བཅོས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་འོག་ལ་མཛད་ས་ོདབུ་འབེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་པ་དེར་དབུ་འབེད་ཞུས་ཅེས་ནརོ་བཅོས་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་འདུག གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་ཟླ་བ་གསུམ་ར་ེནས་རྱིག་གཞུང་སེ་ཚན་ཁག་ནས་འཛིན་སོང་སེ་ཚན་ཁག་ལ་ལས་བསོམས་ཟེར་ནའང་རེད། ལས་
འཆར་སྔོན་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ཡོང་དུས། འཛིན་སོང་སེ་ཚན་གྱིས་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བཀོད་དགོས་པ་ད་ེལུས་པ་
ཡྱིན་ས་རེད། འཚེམས་ལུས་སུ་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྨན་པ་ Tom Lamber དང། ཁོང་གྱི་བཟའ་ཟླ་ 
Kathrine གཉྱིས་ཀྱི་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་པ་དེ་ཚོར་རོག་རམས་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དེར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་ཡོངས་དང་བཅས་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྔགས་བརོད་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་
དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལས་ཤག་བརྒྱད་ཡོད་ཅསེ་ཟེར་ནས་དྲུག་མ་གཏོགས་འཁོད་མེད་པས། 
གཞན་ལས་ཤག་གཉྱིས་པ་ོད་ེབེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་ཤག་
བདུན་པ་ད་ེསོའ་ིསྨན་པ་ལ་གནང་གྲུབ་འདུག སོའ་ིསྨན་པ་ཁ་ོརང་འདྱིར་བཞུགས་འདུག ལས་ཤག་གཅྱིག་ད་ེསྔར་དཔལ་ལྡན་
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བད་ེསྲུང་བཀའ་ཟུར་ལ་ག་ཡོད་ཁང་གའྱི་ཐོག་ནས་གཡར་དགོས་
པའྱི་ར་ེསྐུལ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ལྟ་འཕལ་སེལ་རྱིང་གཡར་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེགཉྱིས་འབྱུང་འགྱུར་སྨན་པའྱི་
ལས་ཤག་རང་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༥ པའྱི་ནང་གསསེ་ ཅ པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང། བཀའ་ ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། བགོ་གེང་དེར་སྐར་མ་ལྔ་ལྔ་གསུངས་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག སྐར་མ་ལྔ་ལྔ་ནང་ལ་མང་བ་ཚར་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་མ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ཚར་བ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་བྱིངས་ཐགོ་ལ་སྐད་ཆ་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ང་རང་ཚོའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གྱི་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སྨན་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྨན་
ཁང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཡོད་པ་རེད། སྨན་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་སྨན་ཁང་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཆ་རནེ་ཆ་ཚང་འཛམོས་པ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། སྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ལ་ོ 
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༥ དང་ ༥༠ བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡངོ་དུས། 
ཆ་རེན་ཚང་འཛམོས་ལྡན་པའྱི་སྨན་ཁང་ཞྱིག་ལ་ས་ེཁག་ས་ོསོའ་ིསྨན་ཁང་ཆ་ང་ེཆུང་ང་ེརྱིགས་ད་ེདག་བཀའ་མོལ་གང་འད་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་རེད། ད་ེབཞྱིན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། ད་ེདག་བཀའ་
མོལ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ super specialist ཞྱིག་དང་། ད་ེདང་གཅྱིག་པ་ཆགས་མ་ཐུབ་ཀང། ད་ེདང་ཆ་འད་བ་ཞྱིག་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་
ཆགས་ས་བརྟན་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྨན་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་སེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཅྱིག་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག 
དཔེར་ན། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་སེལ་ཀོབ་ལ་
གཞྱིས་ཁག་གཉྱིས་དང། ཧོན་སུར་ལྟ་བུར་གཅྱིག་གྱུར་ལ་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གཅྱིག་བྱུང་ན་ཕལ་ཆེར་མ་འཐུས་པ་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་ནས་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི་ GB ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོའང་ག་སྱིག་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་སྱིར་བཏང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་
དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་བཅས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་རསེ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་འཚམས་གཟྱིགས་སྐབས་སུ་སྨན་ཁང་ཁག་
ཁ་ཤས་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། སྨན་ཁང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ super specialist དགོངས་དག དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་ཆོག་པ་ཞུ། འཆར་གཞྱི་ད་ེརྱིགས་སྔ་དོའ་ིརྱིང་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་
དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་འཕལ་དུ་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྨན་ཁང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ཕྱི་དངསོ་པོའ་ིརྣམ་པ་ལས་ནང་གྱི་ཆ་རེན་ད་ེཚ་ོཏོག་ཙམ་མང་བ་དང། ད་ེདག་ཡོད་པ་གང་
ཞྱིག་ལ་སནོ་ཆ་མེད་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁག་དང་ལུད་པ་ལ་
སོགས་པ་ལ་སོགས་པ་བརྟག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པའྱི་རྣམ་པ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེ
དག་ཨེམ་ར་ེནང་བཞྱིན་མྱིན་པར་ཁོམ་རར་ཉ་ོརྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཅ་ལག་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐད་དགོངས་
བཞེས་གནང་རོགས་གནང། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་སྨན་ཁང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཛ་དག་མ་དངུལ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་འད། 
ད་ེའད་ཞྱིག་ཕན་བུ་བསྐྲུན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམྱིན་འག་ོསམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྱིས་འག་ོར་ེར་ེཡོང་དུས་རང་བཀག་རང་བཀག་ཡྱིན་
དུས། ག་སྒྱུར་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཕན་བུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ལུས་ཁམས་མྱི་བད་ེབ་དང་ན་ཚ་
ཟརེ་མཁན་ད་ེཛ་དག་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཛ་དག་མ་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོམྱིན་འག་ོབཅས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་ད་ེསྔ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་བེད་དུས་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་འཕོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གསན་ལོག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་མ་སོང། ད་ེརྱིང་འདྱིར་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་
གནང་ཐུབ་ན། ད་ེརྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མྱི་འདུག གནས་ཚུལ་ག་པར་བལྟས་ནའང་དཀའ་ངལ་མ་
འཕད་པ་ཞྱིག་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་རང་དང་གང་ཡང་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་མྱི་སེམས་ལ་མ་འཇུག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན་ལས་བེད་པ་རྣམ་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་
མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་བགེས་ཡོལ་དུ་ཕབེས་བསད་པ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་རནེ་ཚང་མ་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཡང་ད་ེལ་འཁོན་འཁོན་ཐོགས་ཐོགས་འད་པ་ོམ་ོཊ་འཁྱིད་ཆོག་གྱི་མ་རེད། དེར་ངེས་པར་དུ་ཨེམ་རེ་ཞྱིག་གྱི་ངོས་སོར་
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དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ཅྱིག་འདུག ད་ེཕལ་ཆེར་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ངོས་ནས་དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་མེད་པ་འད། ཡྱིན་
ནའང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གནང་ཞུགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་བས་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་ཞབས་སྐུ་ན་བགེས་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་སེམས་ཚོར་དང། དགོངས་པར་མ་བབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོགོ་སོང། སྐབས་དེར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སྟེ། ལག་ལེན་འཁེལ་
བ་ཞྱིག་གཏན་ནས་བྱུང་མ་སོང། གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཆེན་པ་ོགང་ཡང་མ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་
ངོས་ནས་དགག་བ་མྱི་འདུག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེགནང་མ་བད་ེབ་ག་ར་ེབས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་
འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཆ་རེན་ཞྱིག་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབས་ནས་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ ༡༢ ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། སྱི་
འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་སོབ་
དཔནོ་ཐུབས་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་
བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསོན་ནམས་ནོར་བུ་ལགས། དེ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་འཕནོ་བསྟནེ་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དང་པ་ོད།ེ སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱི་
ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་གསུངས་ནས་བར་སྐབས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆདེ་ལས་པ་ཞྱིག་ཡོད་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཤེས་ཚོད་བས་ན་ད་ེསོབ་སོང་གཞན་པའྱི་དོན་དུ་ཕེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་དུས། 
དརེ་ཆདེ་ལས་པ་གསར་པ་ག་ོསྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ། སལེ་ཀོབ་འཚ་ོབདེ་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་ཟུར་པ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པ་ད་ེད་ལྟ་ལག་བསྟར་ཟྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བར་སྐབས་
སལེ་ཀོབ་འཚ་ོབེད་སྨན་ཁང་ལ་གཤག་བཅོས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གཏུགས་པ་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ད་ེརྱིང་བཟང་ཕོགས་དང་ལམ་ཕོགས་ད་ེ
ག་པར་སེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུམ་པ་དེ། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་དང་འད་པ་ོཞྱིག་བས་ནས་དོན་ལ་སྨན་ཁང་
ཁག་གྱི་མཐུན་རེན་རྣམས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་དང། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་བར་སྐབས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ད་ེཚོར་ཡང་བྱུང་
འདུག དེ་ཚོ་ཡང་ཐུགས་འདོད་ཁེངས་པ་རང་བྱུང་མེད་དུས། མ་འོངས་པར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་
མཆོག་རང་གྱིས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་གཟྱིགས་ནས་མཐུན་རེན་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་བསད་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་དགོས་པ་ད་ེ
གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཞྱི་པ་ད།ེ ཕུགས་ཀྱི་སྐརོ་ད་ེརདེ། འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ད་ེཚོར་ད་ལ་ོ
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ཕགོས་སྤར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་ཞུས་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། ཁ་སང་སྤར་གྱི་ཡོད་གསུངས་
པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེང་རང་ཚ་ོཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་ད་ེཚ་ོང་ཚ་ོསྨན་པ་ཟེར་དུས། གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མུས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་ད་ེཚ་ོཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཆགས་བསད་དུས། ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་ཡང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་ཁོང་རྣམ་པས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན་
བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་ང་ལ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྨན་པ་གཅྱིག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་རང་
གྱིས་ཐད་ཀར་གནང་དགསོ་རྒྱུའྱི་སྨན་པ་ད་ེཚརོ་ཕགོས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ག་ཚདོ་ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འཕདོ་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་རང་ལ་སྨན་པ་གཅྱིག་ཉར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཕ་གྱིར་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་ད་ེཚ་ོདང་ཕོགས་གཅྱིག་པ་
རེད་དམ་ཡང་ན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ་དེར་ཉུང་བ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ལྔ་པ་ད།ེ ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་རང་སོང་སེ་ཚན་དང་གཞན་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ད་ེཚོ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ད་ེའདྱིར་འབརོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཡང་ན་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་རང་སོང་ས་ེཚན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ལས་བསོམས་ད་ེདགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲུག་པ་མཐའ་མ་དེར། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་
ལ་འདྱི་གའྱི་སྱི་ཁབ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་རོ་རེ་ལགས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཕོད་བཞེས་ཀྱི་འགན་འཁུར་གཙོ་
བཞེས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སོད་ཁག་ནང་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྱིན་སོང་སྐབས་ལྷན་བཅར་གྱིས་སྨན་པའྱི་ཞབས་ཞུ་འཐུས་ཚང་སྒྲུབ་མུས་ལགས་པ་བཅས། ད་ེབྱིས་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་རྒྱག་པའྱི་ད་ེའད་གནང་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེམྱི་ལ་ོ 
༥༧ འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསོ་ས་ོབེད་བསད་པའྱི་སྨན་པ་ཞྱིག་སྨན་པ་འདྱི་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྨན་པ་དང་ར་ེབ་ཡོད་པ་ད་ེའད་མ་འོངས་པར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་༸སྐུའྱི་བ་སྨན་པ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་རྱིགས་ཡོད་
བསམ་བསམ་གྱི་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་དམྱིགས་ས་ོའད་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སྐརོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་རང་མ་
གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གཙོ་བོ་ད་ེསྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ནས་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ནང་ལ་ན་ཚ་མང་ཤོས་ཀྱི་གས། ཁག་
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ཅྱིག་ལ་དེའྱི་ནང་ནས་སྨན་བཅསོ་ད་ེཕལ་ཆརེ་ཚུད་ཀྱི་མེད་པ་འད། དཔརེ་ན། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ལྟ་བུ། ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེདང་པོ་བསམ་བོ་བཏང་སའྱི་སོམ་གཞྱི་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ཡྱིན་ནམ་བཅས་དེར་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ པ་ནང་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོརེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོགོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྨན་པ་བགེས་པ་ཕག་ལས་རླབས་ཆེན་པ་ོགནང་མཁན། 
བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་སྨན་པ་དང། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ནང་ནས་སྨན་རམས་པ་རྟ་མགྱིན་ལགས། ཁངོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་
དངསོ་གནས་ཚད་གཞག་པ་ཡྱིན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟེར་བ་ད་ེད་ེའད་འད་མྱིན་འག་ོབསམ་པ་ནམ་རྒྱུན་མཐོང་གྱི་ཡོད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ནང་ནས་ད་ལྟ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སེ་ཚན་དང་གྲུབ་འབས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་བསྔགས་བརོད་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་དགོས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་བའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་
སྐད་ཆ་ད་ེམང་པ་ོའག་ོབཞྱིན་འདུག ང་རང་གྱིས་གནས་ཚུལ་ད་ེཁ་སང་སྔོན་མ་ཞྱིག་ནས་ག་ོསོང་ལ་རད་གཅོད་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན། 
ཕལ་ཆེར་བདནེ་པ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བརྒྱུད་ལམ་དང་ད་ེའདའྱི་ནང་ལ་ངས་མང་པ་ོབཏང་མེད། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། 
ད་ལྟ་གསལ་པ་ོགང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དེར་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འད་ཡོད་མེད་ད་ེཚོའྱི་གནས་
སྟངས་གསལ་པ་ོཤེས་མ་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་དྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ལབ་ན་
ཉ་ེཆར་ལོ་གསར་གཡས་གཡོན་ལ་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་མ་ོཊ་གང་མ་ོཊ་དང་
མཉམ་དུ་བརླགས་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གོ་བ་རེད། གནས་ཚུལ་ད་ེག་ཚོད་བདེན་པ་ཡྱིན་ནམ། ད་ེབདེན་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་
འགན་ཁྱི་ད་ེསུ་ལ་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེཚ་ོརད་གཅོད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཚུར་རག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ། 
དགོས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་པ་ོདེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྱི་བ་ཕུལ་བཞག་པ་ལྟར་
ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་སོར་འབུམ་ ༩,༢༧༦,༡༣༧ བཏང་འདུག་པའྱི་ནང་ནས་ཚོགས་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཧྱིན་
སོར་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་ཅེས་དྱི་བ་ཞུས་པ་དརེ་འཕོད་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་འབུམ་ ༧༥ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་ཅེས་
གསུང་ལན་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ལགས་ཀོག་གནང་བའྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་ལྷེ་དགུ་པའྱི་ནང་
གསེས་བདུན་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིནང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༡,༤༠༡ ལ་འཕོད་བསྟེན་རྱིམ་པ་
གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་སྨན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡༩༣ ལྷག་ཙམ་འག་ོསོང་བཏང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ད་ེ
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གཉྱིས་བར་ལ་ཧ་ེབག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོབསད་པ་དང། ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་ལས་
གཞྱིའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་འགོ་སོང་ཡོངས་རྫོགས་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་སོར་མོ་འབུམ་ ༩༢ གསུངས་གནང་བ་དང། ད་ལྟ་ལས་
བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་གྱི་ཁ་གངས་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས། ད་ེགང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་
བ་གཉྱིས་པ་དེ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སོང་འག་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ག་
ཚདོ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ཡོང་དུས། འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། མང་ཚགོས་ལ་
ག་ོརྟགོས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ན། ཕལ་ཆརེ་དའེྱི་གཞུག་ལ་འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བདེ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ན་ཟེར་བའྱི་མང་པ་ོ
ཞྱིག་དང་སར་ནས་གསུངས་ཡོང་དུས། དེའྱི་གཞུག་ནས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་ད་ེའདའྱི་གསུང་ལན་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། གཞྱི་ར་
ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་གྱིས་མཐོང་སྣང་ལ་མྱི་ལག་རྡུམ་གཅྱིག་ལ་གྱི་རྣོན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཚོར་བ་རེད། 
གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཡག་པོ། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཚད་ནང་བཞྱིན་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ལས་གཞྱི་ཧ་ལས་པའྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོདང་ད་ེའད་འག་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་དམྱིགས་ཚད་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ད་ེངའྱི་ངོས་ནས་
མང་པ་ོམཐངོ་གྱི་མེད། མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ་ཅེས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་ད་ེཚ་ོ
བརྒྱ་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆག་ཡང་བཏང་བ་འད་པ་ོདང། ཡང་མྱིན་ན་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཕུལ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོན་ངེས་
པ་དང། ན་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་དངསོ་གནས་ལས་གཞྱི་དའེྱི་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་ནས་ཞུགས་
མཁན་ད་ེབརྒྱ་ཆའྱི་ནང་ནས་ཚད་དམའ་བོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་སོར་
དངསོ་མཇུག་གསུམ་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མཐངོ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱིས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་
བནོ་མཆོག་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་པའྱི་ནང་ནས་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ནས་གསུང་
ལན་གནང་སོང། ད་ེཡྱིན་ཙང་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཟེར་བ་ད་ེགནས་ཚུལ་ག་ར་ེག་ར་ེའགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
དང། དེ་བཞྱིན་ 75% ཕུལ་བཞག་པ་དེས། དེའྱི་འགོ་གོན་གྱི་ 45% ཟྱིན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 45% ཟྱིན་ཡོང་དུས་མ་
འངོས་པར་ 75% འག་ོགོན་ད་ེབཅད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ 75% ཕུལ་ས་ད་ེཚསོ་སར་ཡང་ཞུགས་རྒྱུའྱི་གདངེ་ཚདོ་ག་ཚདོ་ཙམ་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དྱིལ་བརྡ་དང་སྦྲགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་
བསྡུ་རོགས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ དནོ་ཚན་གསུམ་པ་ད།ེ གྲུབ་འབས་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ནང་དུ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་དགོས་པ་ད་ེམ་འབོར་བ་དེས་འཁོད་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། འགོ་སྟོད་དུའང་ད་ེའད་བྱུང་
ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་མཐོང་ཐོས་ལ་མ་བྱུང་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སན་ཞུ་འབོར་བསད་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་གངས་བརྒྱ་ཐམ་པར་ལ་ོསྔོན་མར་བརྟག་དཔྱད་
བས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་རེས་ནས་ཁབ་ད་ེབརྒྱབ་པ་རདེ་གསུངས་པ་ད་ེངས་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སོང། སྔནོ་མ་བརྟག་དཔྱད་
གནང་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རེས་ལ་ན་ཚ་ད་ེསེབས་སྱིད་པ་དང། སེབས་ཡོང་རྒྱུ། སེབས་ཆོག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ད་ེཡང་
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བསར་བརྟག་དཔྱད་མ་བས་པར་ཁབ་བརྒྱབ་པ་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་བར་ལ་ན་ཚ་ཡོང་སྱིད་པ་མ་རེད་དམ། དྱི་བ་ཁ་ཤས་
འདུག་སྟ་ེདུས་ཚོད་ཀྱིས་མ་འདང་བ་སོང་ཙང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་མཐའ་མ་ད་ེགོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྱི་ལུགས་དང་གས་ོརྱིག་སྨན་པ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ར་ེཕུད་གཉྱིས་པའོ་ིཐོག་ནས་ཕག་ལས་རླབས་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་དེར་བསྟོད་བསྔགས་ཞུ་རྒྱུ་དང། མ་འོངས་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཚོར་ཡང་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་དང་
གཅྱིག་མཚུངས་སྤལེ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐད་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་ད་ལྟ་ས་གནས་ཆེ་ཁག་ལ་སེ་ཁག་སོ་སོའ་ིསྨན་ཁང་མང་པ་ོ
ཡོད་བསད་པ་དེ། ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་ཚད་མཐ་ོབ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེགསུངས་བསད་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བསམ་བ་ོབཏང་སའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་གོ་ཐོས་
བས་པ་ཡྱིན་ན་སན་ཐོའ་ིནང་ལའང་ད་ེའད་ཞྱིག་འཁོད་འདུག་བཅས་ང་རང་ད་ལྟ་ཀོག་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གོ་སོང། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ Merge རུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཕོགས་གང་ནས་རུབ་དགོས་པ་རེད། སུས་ངོས་ལེན་གནང་གྱི་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་
དགོང་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སང་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་ super speciality གསུང་རྒྱུ་ད་ེརེད། དཔ་ེམ་སྱིད་པའྱི་དམྱིགས་ཚད་མཐོན་པ་ོརེད། ད་ེ
འད་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་དང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་ཟྱིན་
རྒྱུ་གཅྱིག་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་དང། ས་ོསོའ་ིའཆར་སྣང་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྨོན་འདུན་
ཡང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གོམ་པ་རྒྱག་དུས་གདངོ་ལེན་བེད་དགོས་རྒྱུ་དང་དཀའ་ངལ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཕལ་ཆེར་འཕད་ཀྱི་
རེད། ལྷག་དོན་དུ་སན་ཐ་ོད་ེམར་སོ་ཕ་ེབའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཡོང་དུས། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་
ཡོད་བསད་པ་དང་གོ་བསད་པ་ད་ེལག་བསྟར་བེད་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རེད། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་རེད། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་སྨན་ཁང་ཡོད་ན་སྨན་ཁང་ད་ེ
སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་དམྱིགས་ཚད་ལྡན་པ་དམྱིགས་བསལ་ primary level དང་པ་ོདམའ་རྱིམ་དང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་དགོས་
ངེས་ཅན་གྱི་ནད་པ་ཁག་ལ་བཅོས་ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། ད་ེཚོར་མཐུན་འགྱུར་སར་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཨང་དང་པ་ོགདེང་ཚོད་ཡོད་པ་
ཞྱིག་བྱུང་ན། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དང་རྱིམ་པ་གསུམ་པ་ད་ེནས་མར་ཕྱི་ལོགས་ལ་འགོ་ས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེརང་གྱི་ཐོག་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་
ཕྱིའྱི་དངོས་པ་ོལས་ནང་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ད་ེདག་བཟང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག་བཅས་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབད་བརོན་གནང་
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གྱི་ཡྱིན་ལ་ད་ེསྔར་ཡང་འབད་བརོན་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལག་པ་རྱིང། ཕུ་ཐུང་ཐུང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཕབེས་ས་ད་ེལ་
ང་ཚོས་ཕུལ་མ་ཐུབ་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཆ་རེན་
བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་ཅྱིག་དགོས་སྐོར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚ་ོལས་ཁུངས་ངོས་ནས་རེད། ལྷག་དོན་དུ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་
རྱིས་ཀྱི་ཡོད། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཉམ་ཐག་རྱིགས་ཅྱིག་སྨན་བཅོས་བ་བར་འགོ་རྒྱུར་དང་པ་ོཕྱི་ལོགས་འགོ་རྒྱུར་རྱིམ་པ་
གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པར་སྨན་བཅསོ་བ་རྒྱུར་འག་ོབ་ལ་དང་པ་ོནས་དངུལ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱིས་ཐོག་ནས་འག་ོམ་ཐུབ་པའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་མུས་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་དཀའ་
ངལ་གང་འད་བས་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་
ལ་དགོངས་པ་བཞེས་མུས་ཆགས་ཡོད་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དེར། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པར་སྨན་གོན་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ཕར་ཚུར་ཕེབས་དུས། ཕེབས་ཊ་ོཁྱིད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་བཅས་གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག 
ངས་ད་ལྟ་ད་ེའདྱི་འད་རདེ། འདྱི་འད་མ་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ལས་ཁུངས་ལ་འག་ོནས་འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་དང་
མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ལས་པ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་དགོངས་པ་
ཞུས་པ་རདེ། ཁ་ོརང་སོབ་སངོ་གྱི་ཆདེ་དུ་ MIT ནང་ཚུད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་རསེ་ལ་ཚུར་བསར་དུ་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་
ལས་གཞྱི་རང་ནང་ལ་ཞབས་འདེགས་ཟེར་ནའང་རེད། ནུས་པ་སྤུངས་རྒྱུའྱི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་
རེད་ལ། ང་ཚོས་ཁོང་ཚུར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་
ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་རྟོགས་གནང་བསད་རྒྱུ་ད་ེལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཟུང་དྲུང་ཕེབས་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
འགན་བཞསེ་ནས་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའག་ོམུས་ཡྱིན། དེའྱི་འགོ་ལ་ལས་བདེ་བཞྱི་ས་ོས་ོསོའ་ིསྨན་གྱི་ཐགོ་ལ་ཆདེ་
ལས་པ་དང། IT གོག་ཀད་དང་དའེྱི་ཇུས་འགདོ་ཐགོ་ལ་མཁས་པ། ད་ེབཞྱིན་ཕར་ཚུར་གནས་ཚུལ་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་
ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་སོགས་ཀྱི་ལས་བེད་ཁག་བཞྱི་ཙམ་དེའྱི་ཐོག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཡང་གནད་དོན་གཞན་གཤག་
བཅསོ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་གསུངས་སངོ་། ད་ེངས་ཚོད་དཔག་ཐགོ་ནས་བལྟས་ན་སྔནོ་མ་ང་ཚའོྱི་ལྷ་ོཕགོས་ཀྱི་རགོ་ད་ད་ེགསུངས་ཀྱི་ཡོད་
ས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་གསར་པ་ཞྱིག་བེད་དགོས་པ་དང་ཐག་གཅོད་གཞན་ཞྱིག་བེད་དགོས་པ་ངའྱི་
ཅོག་ཙེའྱི་སང་ལ་གང་ཡང་འབོར་མ་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་བ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང། དང་པ་ོདང་
གཞག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ཡོད་པ་དེ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། མྱི་
གསར་པ་སེབས་དུས་འགྱུར་བ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ནང་ད་ེའད་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་
ན་ང་ཚ་ོརྟག་པར་མཇལ་གྱི་ཡོད་དུས་བཀའ་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་སྐརོ་བསདོ་འག་ོ
དགསོ་པའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟནོ་ཕབེས་སོང། ང་ཚ་ོའག་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང། ངསེ་པར་དུ་བཅར་གྱི་ཡྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་ཨེམ་རེའྱི་ཕོགས་རྱིམ་ད་ེཨེམ་ར་ེཙམ་མྱིན་པར་ཨེམ་རེའྱི་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེ 51% ཙམ་ཞྱིག་འཕར་གྱི་འདུག མ་
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གྱིར་འཕོད་ལས་པའྱི་ཕོགས་ད་ེཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ 83% ཙམ་འཕར་གྱི་འདུག འཕོད་ལས་པ་ད་ེཚ་ོར་ཕགོས་རང་བརྒྱ་ཆ་ཆུང་
ཆུང་ཡྱིན་དུས། འཕར་རྒྱུ་ད་ེཡང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨེམ་རའེྱི་ར་ཕོགས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་འཕར་རྒྱུར་
ཏགོ་ཙམ་ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ཡར་ངར་ཤོག་བུ་ཞྱིག་སེབས་སྱིད་པ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་ཨྱིམ་ར་ེརང་གྱི་ཕགོས་ཐགོ་
ལ་འད་མྱིན་གསུམ་བཞྱི་ཡོད་དུས། གངས་ཀ་ཏག་ཏག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱུད་ལམ་ཐགོ་ད་ག་རང་རདེ་སམ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་རསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ ད་ེབཞྱིན་ལས་ཁུངས་རང་ནང་ལ་ཨམེ་ར་ེགཅྱིག་བཞུགས་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་གྱི་ཕགོས་
ག་ཚོད་རེད་གསུངས་པ་ད་ེཁ་ོརང་གྱི་ཕགོས་ད་ེཡང་ངས་དན་པར་བས་ན་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེགངས་ཅྱིག་རདེ་འདུག གལ་སྱིད་དའེང་ཁ་
གསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཞུ་ཆོག་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེད་ལོའ་ིལས་བསོམས་ནང་ལ་སེབས་ཐུབ་མྱི་
འདུག ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཟླ་འགོ་ཙམ་ནས་མར་ཕུལ་ཚར་ཙམ་སོ་སོ་ཡང་བར་དེར་ཕར་ཚུར་
མང་པ་ོའག་ོདགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་རེས་ལ་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང་
མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ལས་བསོམས་ད་ེསེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། 
གོས་ཚོགས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་མཇུག་བསོམས་ཀྱི་གསུང་བཤད་སྐབས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་གཙོས་
ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་བར་ལྷག་འདུག ཡྱིན་ནའང་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ད་ེརེས་མའྱི་
སྐབས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་རྣམ་པ་ཚརོ་སན་འབུལ་ཆགོ་པར་ཞུ། ཕལ་ཆརེ་ངས་དན་པ་བས་ན་ལས་བསམོས་འཁརེ་དགོས་པ་རདེ་
བཅས་ཚགོས་གཙསོ་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ར་བའྱི་གས་ོརྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆགོ་མཆན་དང་སྦྲགས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་དྱི་བ་ཕེབས་ཙང་། གས་ོརྱིག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་བསྡུས་པ་ཞྱིག་ངས་ཀོག་ཆོག་པར་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ལས་བསོམས་མྱིན། ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་
ཡོད་མདེ་ད།ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། མ་རདེ། གས་ོརྱིག་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ད་ེའཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འོག་ལ་འཁུར་དགོས་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་དྱི་བ་ད་ེརེད། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། གས་ོརྱིག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ད་ེད་ལོའ་ིཆར་འཁུར་ཡོང་ཐུབ་མ་སོང། རེས་མ་འཁུར་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེནས་ས་འདུ་ཚང་ཚ་ེབརྟན་རྡ་ོར་ེལགས་ལྟ་བུ་དམྱིགས་ས་ད་ེའད་ཡོད་
དམ་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་སོབ་དཔ་ེཟབ་མ་ོརེད། བཟང་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཁ་སང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བཞུགས་རོགས་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག དམྱིགས་ཚད་
ཟྱིན་པར་བཞུགས་རོགས་མ་བས་ན་དམྱིགས་ཚད་ཟྱིན་ས་ཁ་ོརང་རག་གྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན་བང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་མ་གཞྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྐད་ནང་ལ་ཨམེ་ར་ེཟེར་ན་ལྷ་ར་ེཟརེ་གྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
ཁོང་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་བཀུར་དུ་འོས་པ་ཞྱིག་དང། བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་དངོས་གནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་ད་ེའདའྱི་དམྱིགས་ཚད་ཟྱིན་ས་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག ད་ལྟ་གསོལ་ཕོགས་སྤར་བ་ད་ེ MBBS Doctor ལ་ ༤༠,༡༠༠ ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཡ་གྱིར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཨེམ་རེ་
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ཞྱིག་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ལམ་སྟནོ་པ་དང་ཁད་ལས་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་ལ་ད་ལྟ་
དའེྱི་སང་ལ་ཁང་ག་ད་ེབསྣན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁང་ག་ད་ེཕལ་ཆརེ་ ༥༠༠༠/༦༠༠༠ ཡས་མས་ཅྱིག་ཡྱིན་ས་ཡོད། ང་ལ་ད་
ལྟ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ཕུལ་བསད་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཁ་སང་
སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཅ་ལག་དང་སྨན་བརླག་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་བསམ་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་
བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མ་གྱིར་སྨན་རྱིས་ཁང་རང་ནས་ར་བའྱི་ད་ེདུས་ Jaipur ར་ེཔུར་ལ་སྨན་གྱི་འགེམས་སྟོན་
དང། ད་ེའདའྱི་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ཕ་གྱིར་མན་ཇུ་ཊྱི་ལ་ནས་བོར་བརླག་ཕྱིན་འདུག བོར་བརླག་ཕྱིན་ཡྱིན་དུས། ར་བའྱི་
སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་དེའྱི་ནང་གྱི་ལས་བེད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ལོ་བ་ཚོས་ཉྱིན་མོའ་ིསོབ་གྲྭའྱི་ནང་འཇོག་ཐབས་བས་འདུག་སྟེ། ལྡྱི་ལྱི་
ཉྱིན་མ་ོསོབ་གྲྭའྱི་ནང་འཇོག་སའྱི་ས་ཆ་རག་མྱི་འདུག དའེྱི་རེས་ལ་ཟམ་པའྱི་ཚུར་ཕོགས་དེར་མ་ོཊ་ད་ེབརྱིགས་པའྱི་གང་ལ་སར་
ནས་ས་ོཕ་ེས་མེད་པ་བཟོས་ནས་བཞག་འདུག ཉྱིན་གང་མ་ོཊ་བཏང་ནས་ཡོང་ཙང་མཚན་ལ་ཏགོ་ཙམ་ཉལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་
ནས་དེར་བཞག་འདུག མཚན་དཀྱིལ་ལ་བསྐོར་ར་ཐེངས་རེ་གཉྱིས་ཅྱིག་རྒྱག་ཡོད་ས་རེད། དེ་དུས་མོ་ཊ་བསད་ཡོད་པ་འད། 
ཞགོས་པ་ཆུ་ཚདོ་ལྔ་པ་ཙམ་ལྟ་རུ་ཡོང་དུས། སྨན་དང་མ་ོཊ་བཅས་པར་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་ཆག་ས་ོབྱུང་འདུག ད་ེབྱུང་མ་ཐག་
ཏུ་སྐོར་སྲུང་བར་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུ་སོགས་ཆ་ཚང་གནང་གྲུབ་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་མ་ོཊ་རང་ལ་ཉེན་སྲུང་ཡོད་སྟབས་ཁྱིམས་
མཐུན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ཕལ་ཆེར་འབུམ་བདུན་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་མ་ོཊའྱི་ཐོག་མའྱི་ཉེན་སྲུང་གང་ཡོད་པ་ད་ེག་
རང་ཉ་ེབའྱི་ཆར་དངུལ་ཁང་ནང་ཚུར་ཕྱིར་བསོག་བྱུང་འདུག སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་བཙུགས་
གནང་འདུག ཚོགས་ཆུང་དང་པ་ོདང་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་པའྱི་སན་ཐ་ོའབོར་འདུག་སྟེ། སན་ཐ་ོགཉྱིས་པ་ོཕན་ཚུན་ཏོག་ཙམ་མ་
མཐུན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའྱི་སན་ཐ་ོད་ེསྒུག་ནས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག ད་ེའབརོ་
རསེ་འཛིན་སོང་ངསོ་ནས་ཐག་གཅདོ་ཐུབ་པ་ད་ེཐག་བཅད་རྒྱུ། ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཕལ་ཆརེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་སར་
བསྣམ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་ས་རེད་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་འབུམ་ ༩,༢༧༦,༡༣༧ 
ཞུ་རྒྱུ་ད་ེ USAID རོགས་ཚོགས་རང་གྱི་དངུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རོགས་ཚོགས་རང་གྱི་དངུལ་ད་ེནས་
ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། ད་ེག་ཙམ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་འགེལ་བཤད་ཞུས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ གཉྱིས་པ་དརེ། ན་ས་མང་པ་ོཞྱིག་སར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བ་ོའཚབ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་
སོབ་ཕེབས་སོང། ང་ཚ་ོལའང་ད་ེབཞྱིན་བོ་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱི་ཚོགས་
ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ད་ལྟའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ཐོག་ནས་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཁད་ལས་པ་ཚོས་ཞྱིག་
འཇུག་བདེ་ཡངོ་དུས། གསུངས་རྒྱུ་ལ་མྱི་སྟོང་ཕག་དགུ་བཅུ་ཡས་མས་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྔནོ་མ་ ༡༩༩༨ ལོའ་ི
མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་དང། ༢༠༠༨ ལོའ་ིམྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ད་ེགཉྱིས་ལ་ལྟོས་པའྱི་གཞན་མེད་ཙང། ག་ཚོད་ཕྱི་ལོགས་སུ་འག་ོ
ཚར་ཡོད་མེད་དང་། གང་ལྟར་ཡང་སྱིང་ཞུ་དོན་ད་ེམྱི་འབོར་ད་ག་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་ཉམ་ཐག རྱིགས་གཅྱིག་
སོབ་གྲྭ རྱིགས་གཅྱིག་ལས་བེད་སྱི་ཞུ་བ་ཟུར་པ། རྱིགས་གཅྱིག་དྭང་སོབ་ཟུར་པ། ཡང་རྱིགས་གཅྱིག་དགོན་པ་རང་གྱི་ད་ེལ་
འཆར་གཞྱི་ཟརེ་ནའང་རེད། ནད་པ་ད་ེཚོར་ལྟ་རྟགོས་ཆེད་དུ་རོགས་དངུལ་བཟ་ོརྒྱུ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ Scheme མང་ཐག་ཆོད་
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གཅྱིག སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡོང་དུས། གནས་བབས་ད་ེདཀའ་ངལ་གྱི་རང་བཞྱིན་རེད་
འདུག་ཅེས་ཁད་ལས་པ་ཚོའྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་བཀོད་འདུག་ལ་ད་ེམཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོ་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕད་སའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་གཅྱིག་རང་གྱི་འོག་ཏུ་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་ཚུད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། ལས་འཆར་ད་ེའག་ོངེས་ཅན་རེད་ལ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་འཐོར་
བསད། དེའྱི་སང་ལ་ཏོག་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་དའེྱི་ནང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
བགེས་པ་རྣམ་པས་ཐུགས་དན་གསོས་གནང་གྱི་རེད། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༤ པའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོར་སྨན་
བཅསོ་ཉནེ་སྲུང་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་རེད། བཀའ་བསྡུར་ཞུ་དུས་གལ་སྱིད་མྱི་ཁྱི་ལྔས་སོར་
མ་ོ ༥༠ ར་ེབསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་ཟེར་དུས། མྱི་འབོར་ད་ེང་ཚོས་འཁུར་ཡོང་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་འབོར་འཁུར་ཡོང་དུས་མྱི་
ད་ེཚན་པ་ས་ོས་ོསོའ་ིནང་ཚུད་ཡོད་ཙང་། དའེྱི་མྱི་འབོར་ད་ེམ་རག་ཙང་ཉནེ་སྲུང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེརྐང་པའྱི་སང་
ལངས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེལྟར་ཆགས་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་
ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་མང་ཚགོས་ནང་ལོགས་ནས་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་དརེ་ཉནེ་སྲུང་དགསོ་པ་ད་ེགལ་
ཆནེ་པ་ོརེད། ནམ་ཞྱིག་དེར་ཚརོ་བ་སེབས་ཡོང་དུས། ཉེན་སྲུང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེལག་བསྟར་འག་ོཐུབ་པ་ཞྱིག་
ང་ཚོས་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆེས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་རསེ་ནས་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ལ་ོགཅྱིག་ཟེར་དུས་
རྱིས་ལ་ོད་ེཁག་ཁག་ཆགས་པ་རདེ་མ་གཏོགས་དགུན་ཁའྱི་གུང་གསངེ་ལ་ཕྱིན། ད་ེནས་ཚུར་ལོགས་ནས་རེས་ལ་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་
ནང་བེད་དུས། རྱིས་ལོ་ད་ེཁག་ཁག་ཆགས་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་རེད་མ་གཏོགས་ལོ་གཅྱིག་ཆ་ཚང་རང་ཟླ་བ་བཅུ་
གཉྱིས་རྱིང་གྱི་ཁད་པར་དེ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ 75% དང་བརྒྱ་ཆ་ 
45% གསུངས་པ་ད།ེ བརྒྱ་ཆ་ 45% ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོགོན་མྱི་གངས་ ༡,༤༠༡ ལ་
སྨན་བཅོས་འག་ོགོན་བཏང་བ་དེའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ 45% ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ 75% ད་ེངས་ད་ལྟ་མག་ོ
འཚོས་མ་སོང། བརྒྱ་ཆ་ 70% དེ་སོར་ ༣༠༠༠ ལྷག་ཡར་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་ནང་མྱི་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་དང། མྱི་སེར་ནས་སོར་ ༩༠༠ 
ལྷག་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ 70% ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ 20% ཆག་ཡང་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཚ་ོདངུལ་ཡར་བཞསེ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལྟ་ངས་དན་པ་ད་ེད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རསེ་ནས་རྱིམ་པས་དན་སོང་ན་ག་ོསྐབས་
ལེན་ཆགོ་པར་ཞུ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་ོསོས་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཅྱིག་གོང་དུ་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཞུས་གྲུབ་སོང། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ེརྱིང་ངས་འདྱིར་དོན་ཚན་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བའྱི་ཚུལ་མྱིན། སོ་སོའ་ིཚོར་སྣང་དང་དགོངས་པའྱི་
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མངའ་གསལ་གྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེར་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ད་ེང་རང་གོས་ཚོགས་སྐབས་ ༡༤ 
ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དང་པ་ོབསྣམ་ཕེབས་དུས་ལྟ་གྲུབ་དང་ད་ེལ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་དེའྱི་སྐབས་ནས་སེམས་
འཚབ་མང་པ་ོཡོད། ད་ེཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཞུ་དུས། སྐབས་དའེྱི་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཡོད་སྐོར་གསུངས་
གནང་སངོ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡང་ངས་སྔནོ་མའྱི་དང་པའོ་ིསྐབས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་ར་ེབ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཞྱིག་
གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག འདས་མ་ཐག་བཀའ་བོན་གྱི་ལན་འདེབས་ནང་ལ་ཡང་རྒྱུ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེ
ཙམ་མ་ཟད་སྔོན་མ་ཡང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷ་ོཕོགས་ཁག་ལྔ་ལ་ཡྱིན་ན་ཞྱིང་པའྱི་ཐོག་ནས་དང་མངའ་སེ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཉེན་
སྲུང་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། Vishvasni ཟེར་ནས། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཡང་བསར་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པོ་ཞྱིག་
གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་བཅས་ངས་ད་ེའབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་རང་སྔནོ་ལ་ཚརོ་སྣང་ཡདོ། གོང་གྱི་ཕག་རགོས་
སྱི་འཐུས་གཉྱིས་གསུམ་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་ Doctor ཚ་ེབརྟན་ལགས་སྱི་
ཡོངས་ནས་བ་སྨན་པ་ཙམ་མ་རེད། ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་ནད་པར་གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
གནང་གྱི་འདུག ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ Doctor རྟ་མགྱིན་ལགས་ཁ་ོརང་ཡང་ཞོགས་པ་སྔ་པ་ོནས་བཞེངས་ཏ་ེསྨན་
བཅོས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོང་ཚོར་སྨན་པ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཕག་ལས་མ་གནང་མཁན་ཚོས་ད་ེཚོར་དམྱིགས་དཔེ་
གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་དན་གྱི་ཡོད། ད་ེད་ེབཞྱིན་ཉ་ེཆར་ང་ཚ་ོའཚམས་གཟྱིགས་སུ་འག་ོདུས། འཚམས་གཟྱིགས་
ལས་བསོམས་དརེ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབཅར་སའྱི་གདན་ས་ཆ་ེཁག་ད་ེཚའོྱི་ནང་སྨན་པ་ཚསོ་
མྱི་མང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་དང་ཕག་ལས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་སྨན་པ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་དང་སྱིང་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་དེར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ང་ཡང་གཅྱིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང། ད་ེསྔ་ཡང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་རང་ཚོའྱི་སྨན་པ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་ས་གནས་ཁུག་ཀོག་ད་ེཚོར་
མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་སང་ལ་ད་ལྟ་རག་ཞག་པ་ད་ེཚརོ་མཐུན་རེན་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་དགསོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཉ་ེ
ཆར་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་ཕེབས་སོང། དངོས་གནས་ལོ་ན་ཆུང་ཆུང་
ཞྱིག་ལ་དཔག་པའྱི་ཕག་ལས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་འདུག་ལ་མྱི་མང་གྱིས་ཀང་དགའ་པ་ོགནང་གྱི་འདུག དའེྱི་ནང་ནས་ངར་ད་ེ
རྱིང་དམྱིགས་བསལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྱིལ་བརྡ་དང་སྦྲགས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུ་རོགས་
གནང་། དེའྱི་ནང་ནས་ངས་ད་ེརྱིང་དམྱིགས་བསལ་ཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་ཟེར་ན། ནད་པ་བསྟནེ་གཏུག་གནང་མཁན་མེད་པའྱི་
སྐབས་ལ་སྨན་ཁང་ནང་གྱི་ལས་བེད་ཚང་མར་ཟབ་ཁྱིད་གནང་ནས། དུས་རྒྱུན་ནད་པ་སེབས་དུས་ནད་པའྱི་ན་ཚ་གང་དང་གང་
བེད་དགོས་མེད་ཐོག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེངས་གསར་གཏོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། མ་འོངས་པར་སྨན་ཁང་དང་སྨན་པ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། སྨན་ཁང་གཞན་པ་ཚསོ་མྱིག་དཔ་ེཡག་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག་བཅས་ད་ེཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོའདྱིར་ཕབེས་པའྱི་
སྐབས་སུ་དང་བངས་བེད་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞུགས་ས་དང་ཞལ་ལག་ད་ེདཀའ་ངལ་ཏགོ་ཙམ་འཕད་སོང། ས་གནས་
ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་ཕེབས་དུས་དང་བངས་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེཚོར་མཐུན་རེན་ཞྱིག་སར་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་
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འདུག་བསམ་སོང། སྨན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ངས་དེ་སྔ་སྨན་པ་མང་པོ་མཐོང་སོང་། སྱིང་ར་ེགཞོན་
གཞོན་བས་ཞུགས་ས་ག་སྱིག་ཙམ་བྱུང་ཡང་ཞལ་ལག་ད་ེཚ་ོམཐུན་འགྱུར་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མཐོང་སོང། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་
ངསེ་པར་དུ་དགོངས་འཇགས་ཡདོ་པ་ཞུ། དའེྱི་ནང་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མདེ་པའྱི་སང་ལ་གཅྱིག་རག་པ་ད་ེཚོར་ངསེ་པར་
དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགསོ་འདུག་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངར་དོགས་འདྱི་རྱིགས་ཞུ་རྒྱུ་དམྱིགས་བསལ་མེད། དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། གཉན་ནད་རེག་དུག་
སྔོན་འགོག་དང་བརྟག་དཔྱད་གསུངས་རྒྱུའྱི་དང་པ་ོདེ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ནང་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་གངས་ ༣༨ 
ལ་ཟླ་རེར་བརྟག་དཔྱད་དང། སྨན་གོན། ལམ་གོན། ཟུར་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་གསུངས་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཐོག་
ལ་མདུད་པ་གོལ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། ངར་ལན་གང་ཡང་དགོས་མེད། སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་བཅར་སའྱི་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་
གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་ཁ་ཤས་འདུག ཁ་ོཚ་ོམར་སྨན་ཁང་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཕྱིན། འདྱིའྱི་ནང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སྨན་གོན་
དང། ལམ་གོན། ཟུར་ཕོགས་གནང་གྱི་འདུག དེའྱི་འཛིན་ཡར་བསྐུར་བའྱི་སྐབས་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག 
འཕདོ་བསྟནེ་ལ། ངས་འདྱིར་ཞུས་དགསོ་པ་ད་ེརྱིས་ཞྱིབ་དང་འཕོད་བསྟེན་གཉྱིས་བར་གྱི་མདུད་པ་གོལ་ཆེད་རང་ཡྱིན། རྱིས་ཞྱིབ་
ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རང་ཡྱིན་མ་གཏོགས་འཕོད་བསྟེན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་སྟེ། འཕོད་བསྟེན་
ལ་ཞུས་པ་དེ་ཡང་འཕོད་བསྟེན་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་གཅྱིག་གསུངས། རྱིས་ཞྱིབ་པས་ཚུར་གཅྱིག་གསུངས་དེ་གཉྱིས་བར་དེར་
མདུད་པ་ད་ེམ་གོལ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེརང་འཇགས་ལྷག་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེདརེ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རྣམ་ཚོས་འཛིན་ད་ེཡར་བསྐུར་ཡོང་དུས། མར་ད་ེཚ་ོཚང་མ་སྨན་པ་གཅྱིག་གྱིས་རེད་འདུག འཛིན་དེའྱི་ནང་གྱི་
ཡྱིག་གཟུགས་ད་ེཡང་སྨན་པ་གཅྱིག་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་ཁས་ལེན་མ་བས་པར། ཁོ་
ཚོར་ཁེད་རང་ཚ་ོམ་གྱིར་བསྟན་པའྱི་བརན་པར་བརྒྱབ་ནས་ཡར་བསྐུར་ཤོག་ཅེས་གསུངས་འདུག བརན་པར་རྒྱབ་ནས་བསྐུར་
ཤོག་གསུངས་དུས། གང་ཙམ་ཚབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་། ནད་པའྱི་གངས་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསང་བ་ཉར་ནས་བརྟག་དཔྱད་བས་པའྱི་
མྱིང་ཡན་ཆད་མ་བྱིས་ནས་ཨང་ཀྱི་སད་ཀྱི་འདུག ཨང་ཀྱི་དེའྱི་ཐོག་ནས་ནད་པ་ད་ེཚོར་ང་ོའཕོད་པ་བ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་མྱིང་
ཡང་བྱིས་ཀྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་བརན་པར་བརྒྱབ་ནས་བསྐུར་ཤོག་གསུངས་དུས། ཁ་ོཚོས་བོ་ཕམ་བེད་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ལམ་གོན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། བརན་པར་བརྒྱབ་ནས་ཡར་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་བཅས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
འད་སོང་ཙང་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྒྱུན་དུ་ནས་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཞྱིག སྨན་པ་གཅྱིག་གྱི་སར་ནད་པ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དུས་
གཅྱིག་ལ་བསྟེན་ནའང་ཡྱིག་གཟུགས་གཅྱིག་དང་སྨན་པ་གཅྱིག་གྱི་ད་ེསེབས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏོགས། དརེ་ཡྱིག་གཟུགས་མ་འད་བ་
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སེབས་དགོས་དོན་གང་ཡང་མེད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅསེ་ད་ེམདུད་པ་གོལ་ཆདེ་རང་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ད་ེསྱི་ཚགོས་ནང་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་
མཁན་དང་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན་ལག་ལནེ་འཁལེ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་སསོ་པ་མྱིན་འག་ོསམ། ཐད་ཀར་ལྷན་ཁང་རང་ལ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་རང་མྱི་འདུག་སྟ།ེ 
ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་མང་པོར་འབེལ་བ་ཆགས་པ་དང་གནད་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དབར་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་གྱི་སྨན་ཁང་ཆེ་འབྱིང་སྣ་ཚོགས་ནང་སྨན་ཞབས་པ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་འགན་ཡོད་མཁན་དང་སྨན་ཞབས་ཀྱི་དག་ེརྒན་གནང་མཁན་ད་ེ
འདའང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ཁ་ོརང་གྱིས་གསུངས་རྒྱུར་དྷ་རམ་ས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། རྦད་ད་ེས་ཆ་ཁུག་ཀགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ན་བའྱི་སྐབས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོང་དགསོ་པ། སེང་ལོར་ལ་ཡངོ་དགསོ་པ། རྒྱལ་སར་
མར་ཡོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་སྐབས་ནད་པ་ད་ེཚོས་སྐད་ཤེས་མ་ཤེས་དང་ས་གནས་ད་ེཡང་རྒྱུས་ཡོད་
མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། འཁུར་བཞེས་ནས་ཁ་ོཚོས་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་པ་དེར་འབེལ་བ་བས་ནས་ནད་པ་སུ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚསོ་སྨན་ཞབས་པའྱི་ཚོགས་པ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་རོགས་པ་བས་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་སསོ་པ་ཡོང་ས་རདེ་མ་
གཏོགས་སྨན་ཁང་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་དཔརེ་ན་ཁག་ཤེལ་དམ་གཅྱིག་ཉ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། གཉྱིས་ཉསོ་ཤོག་ཟརེ་བ་འད་པ།ོ ཅ་ལག་ག་
ར་ེཉ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འཕར་མ་ཉོས་འཇུག་རྒྱུ་ད་ེའད། དངུལ་འཕར་མ་ལེན་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་དུས། སྨན་ཁང་ད་ག་རང་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་སྨན་ཞབས་པ་ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བས་ནས་ཁག་རག་རྒྱུར་
ཆག་ཡང་ཐོབ་རྒྱུ་དང། ད་ེབཞྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཉྱིན་གང་དཀའ་ལས་རྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། ད་ེའདའྱི་སྨན་ཞབས་པའྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་རྒྱུར་འབད་བརནོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དསེ་ཐུགས་ཕན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གསསོ་
ས་རདེ་བཅས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཕག་ལནེ་དུ་འཁལེ་ཆདེ་གསོ་ཚོགས་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་གོ་སྐབས་ད་ེལེན་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་
ཞུ་ཆགོ་པར་བགྱིས། དང་པ་ོད་ེཊོག་ཌར་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོདང། ད་ལྟའྱི་སྨན་པ་ཚརོ་
སོར་མ་ོསྟོང་ཕག་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་གསལོ་ཕགོས་སྤར་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ཁངོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གསོལ་ཕོགས་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས་ནས་
མུ་མཐུད་ད་ེད་དབར་ཕེབས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདའྱི་སྨན་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྨན་པ་ཚ་ེབརྟན་ལགས་གཅྱིག་པུ་ལྟ་བུ་རེད། 



25 
 

མ་འོངས་པར་ད་ེའད་ཡོང་རྒྱུར་ར་ེབ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་ཟེར་དུས། ངས་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་
བའྱི་ནང་ད་ེཞུ་ཁག་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཊོག་ཌར་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ཆེ་མཐོང་དང་གཟེངས་
བསྟོད་ཕུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་ད་ེསྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ང་ལྷོ་
ཕོགས་སུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ལ་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་བ་རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ནད་གཞྱི་བརྟག་དཔྱད་ལས་གཞྱི་
བཙུགས་འདུག བཙུགས་ནས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་འདུག ར་བའྱི་འཕོད་བསྟེན་ཐགོ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་
ད།ེ སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ད་ལྟ་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ད་ལྟ་གནང་བསད་པ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་ད་ེལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཉ་ེཆར་ཀ་ོལྱི་གལ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ནང་
ལ་སྔོན་མ་སྨན་ཁང་རྱིང་པ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་སྱིན་བདག་རག་ནས་སྨན་ཁང་གསར་པ་གཅྱིག་བརྒྱབ་འདུག སྨན་ཁང་ད་ེ
ངའྱི་མཉམ་དུ་ཕེབས་མཁན་གྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ངདེ་གཉྱིས་ཀས་མཐོང་ནས་པར་ཁ་ཤས་ཅྱིག་བརྒྱབ་ཡོད། ཁང་པ་ད་ེམང་
ཆ་ེབ་གས་བསད་འདུག ཕྱི་ལོགས་ཆར་པ་ཚང་མ་ཆར་ཐྱིག་ཟག་བསད་པ་དང། ཁང་པ་ད་ེཧ་ཅང་ས་ོཔ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་དའེྱི་ནང་
གྱི་རྒྱུ་ཆ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོབཏང་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་གོག་སྐུད་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོམ་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བརྟག་དཔྱད་
བེད་སའྱི་འཕྲུལ་ཆས་མང་པ་ོཞྱིག་འཕ་ོབརླག་ཕྱིན་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་སྟེ། ད་ལྟ་དུས་
ཚོད་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ེལས་ས་པ་ོཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོངེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད་འདུག་
མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ངན་པ་མཚམས་མ་ཆད་ན། བཟང་པ་ོལམ་མྱི་འགོ ཟེར་བའྱི་དཔ་ེལྟར་སག་ལངས་ཤོར་རྒྱུའྱི་གནས་
ཚུལ་རྱིགས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོཡོང་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེནས་ས་གནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ས་གནས་ཚང་མར་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་མྱི་ཚོས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་པ་ཧ་མྱི་ག་ོབའྱི་ལོ་རྒྱུས་ད་ེའད་འདུག ད་ེཚོར་འགན་དང་དབང་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་
མེད་ད་ེཡག་པ་ོདང་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་
ལ་ Generic སྨན་ད་ེད་ལྟ་ཉ་ོགྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། སྔོན་མ་ནས་དེའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། Generic སྨན་ད་ེ
ཤོག་ཆགས་གཅྱིག་ལ་སོར་མ་ོབཅུ་དང་བཅུ་གཅྱིག་ལ་རག་གྱི་འདུག དའེྱི་ MRP ད་ེསོར་མ་ོ ༨༥།༥༠ ཙམ་བརྒྱབ་གཞག་ཡོད་
པ་ངས་མཐོང་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྨན་ད་ེནུས་པ་ཆུང་བ་ཡོད་དུས། ད་ེར་བ་རང་ནས་ཉ་ོརྒྱུ་མྱི་འདུག ཡང་མྱི་མང་ལ་ཆག་
ཡང་ཞྱིག་བཏང་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་རྒས་འཁོགས་དང་ཉམ་ཐག་ལ་ད་ེཆག་ཡང་ད་ེ MRP ཐོག་ལ་ཆག་ཡང་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དམ། དངོས་ཡོད་གོང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆག་ཡང་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་
སྐོར་ནས་ད་ལྟ་མང་པ་ོགསུངས་སོང། ད་ེལ་ཁ་སང་ས་གནས་ཀ་ོལྱི་གལ་འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བྱུང་སྟ།ེ དཔེར་ན་མཉམ་
འབེལ་ཁག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ yeshasvini scheme ཞེས་པ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ལ་ོགཅྱིག་ལ་སོར་མ་ོ ༡༥༠ སད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་ཡྱིས་གཤག་བཅོས་དང་ཞྱིང་པ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་མཁན་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད། དེ་ཚོར་སོར་ 
༡༠༠,༠༠༠ ར་ེཙམ་གཤག་བཅོས་ཐོག་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཕོད་བསྟེན་དང་མཉམ་དུ་བས་ནས་ ༡༥༠ ད་ེསྨན་
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བཅསོ་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་དརེ་སོར་ ༡༥༠ སད་ནས། དསེ་ཕན་ཐགོས་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་
ཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཡོད་ད་ེདུས་ཚདོ་རག་མ་སངོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རསེ་ལ་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་ལ་གསུངས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་དོགས་འདྱི་ར་ེགཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སྨན་པ་དང་འཕོད་ལས་པ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་
ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། མ་འོངས་པར་གང་མགོགས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གདེང་ཚོད་དང་རེ་བ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ། 
གཉྱིས་པ་ད་ེས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་དང་སེར་གྱི་སྨན་ཁང་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་དང་འཕདོ་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་གཉྱིས་ནས་མཉམ་འབེལ་བེད་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་གསར་པ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་
ལས་འགུལ་ད་ེའད་ཡོད་དམ། གསུམ་པ་ད་ེགོང་དུ་བཀུར་འསོ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མང་པ་ོགསུངས་སོང། ངས་ཀང་ད་ེ
མཚུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལུགས་པའྱི་བ་སྨན་ཊོག་ཌར་ཚ་ེབརྟན་ལགས་དང། བོད་ལུགས་ཀྱི་བ་སྨན་ཨེམ་རེ་རྟ་མགྱིན་ལགས་ཁོང་རྣམ་
པ་གཉྱིས་ལ་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ངས་ཀང་སེམས་གཏྱིང་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྔགས་
བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཡང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་འད་ཞྱིག་དང་། སྱི་ཚོགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་རང་ལས་གཞན་གཅེས་ཟེར་
མཁན་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུ་དེ་སུ་རེད་ཟེར་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་གཞག་དགོས་ས་རེད་མ་གཏོགས་
གཞན་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ཡོང་ས་མ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུ་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་དང་དངོས་གནས་སྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུ་ད་ེངེས་པར་དུ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་རུང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་བ་དགའ། བཀའ་དྱིན་ལ་ང་ོཤེས།། སྐུ་དྱིན་ལ་དོན་རྟོགས།། ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་ད་ེ
འདའྱི་མཚོན་བེད་གཟེངས་རྟགས་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཐེངས་དང་པ་ོད་ེཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་འོས་བབ་ཡོད་པ་རེད་
འདུག་ཅེས་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚོ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ངོས་ནས་ཀང་ང་ོཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ་
དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེངསེ་པར་དུ་ཧ་ག་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེསྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་
བསོམས་ནང་ཏོག་ཙམ་འདུག སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་ཚོ་ཞྱིབ་ཕ་གང་ཡང་ངས་མྱི་ཤེས་ཏེ། རྒྱུན་གཏན་ནས་སྱི་
ཚོགས་ནང་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་
ངོས་ནས་ཉམ་ཐག་ནད་པ་དང་རྒན་གཅོང་རྱིགས་ལ་སྨན་སྱིན་དང་རོགས་བེད་སྟངས་ད་ེཚོར་བལྟས་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་
རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུས་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག སོང་ཙང་ངས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ལེགས་ས་ོབསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་མང་པ་ོམེད་དུས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་ད་ེཚང་མ་ཕྱིར་བསྡུ་བས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཚང་མ་ཟེར་ནའང་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཡོད། དང་པོ་དེ། ང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་
གཞྱི་དེ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་པ་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་དང་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། 
གཉྱིས་པ་དེ། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤྱིང་གྱི་ས་འགོའ་ིཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་མྱི་འབོར་ད་ེ ༣༠༠༠ ལྷག་
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག མྱི་འབོར་ ༣༠༠༠ ཡོད་སའྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་ལ་ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་ཟེར་བ་ད་ེར་
བ་རང་ནས་མྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེབས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུམ་པ་ད་ེལས་ས་ཤོས་ད་ེཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོཐག་རྱིང་པ་ོམྱིན་པར་
གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འཕོད་བསྟེན་དང། ཆུ་དང། གཙང་འཕོད་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་
གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་རྒྱལ་ས་ོཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ལྟ་ེ
གནས། རྒྱལ་སོ་དེའྱི་ནང་ནས་ཡར་འཛུལ་ཡོང་དུས་མར་ཕོགས་དེར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་ད་ེཆེན་པ་ོཞྱིག་སར་
ཡོད་པ་རདེ། ཡར་ཕོགས་དེར་གད་སྱིགས་སྤུངས་ས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གཞག་འདུག མྱི་རྒྱུས་མེད་ཅྱིག་སེབས་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་
ལས་གཞྱི་ད་ེགད་སྱིགས་སྤུངས་ས་ད་ེཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ད་ེགང་འད་ཆགས་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རྡ་རམ་ས་ལ་ད་ེ
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེབཞུགས་སའྱི་བཞུགས་སར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ལ། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ལྟེ་གནས་ད་ེཡང་རྡ་
རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་སན་གགས་དེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་ང་རང་
ཚའོྱི་གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་དང། ཤ་ཚ་བདེ་མཁན་གྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ཆ་འདྱིར་སབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ས་ོཆེན་ནང་ནས་ཡར་འཛུལ་བ་དང་མཉམ་དུ་གད་སྱིགས་སྤུངས་གཞག་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཞུ་དགོས་པ་མ་རེད་རྣམ་པ་ཚ་ོ
ཚང་མ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་དུས། ཁ་བཀབ་ནས་ཕབེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གཱ དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་པར་ཆགས་པ་རདེ། ང་ཚ་ོབོད་
པས་རྟགས་རྟེན་འབེལ་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡར་འཛུལ་བ་དང་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཚང་མ་རུལ་ཚར་ཡོད་ས་རེད་
བསམ་པ་ཞྱིག་དྱི་མ་རང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆུ་དང་གཙང་འཕོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་མཁན་སུ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད།ེ ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་བཞུགས་ས་གཙསོ་པའྱི་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་
བཞུགས་ཤག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་གྱི་ཆུ་སྣོད་ད་ེཚོར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེམྱིད་པའྱི་ནང་འགོ་ས་རེད་དང་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་
འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བོན་གསར་པ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་ངེས་པར་དུ་གཅྱིག་ཕབེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམར་བཞེས་མཁན་
གྱི་གང་ཟག་ཚང་མ་སྙུང་སོང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་འགོ་སོང་ད་ེའཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་དགོས་བེད་ཀྱི་རེད་པཱ། གཞན་
བསམ་བ་ོམ་བཏང་ནའང་ཆུ་སྣདོ་གཅྱིག་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུར་འག་ོསོང་ག་ཚོད་འག་ོཡྱི་རེད། ཚངོ་མ་རྒྱག་རྱིས་རྒྱབོ། ཟརེ་བའྱི་དཔ་ེ
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ལྟར་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཛ་དག་ཤོས་ཅྱིག་ལ་ས་ོཆེན་འགམ་དུ་གད་སྱིགས་སྤུངས་
རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོར་བ་རང་ནས་མྱི་འདུག ད་ེངེས་པར་དུ་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། 
འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་འཛོར་པ་ོའདུག ང་ཚ་ོཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་ང་ཚ་ོང་ོཚ་རྒྱུ་རེད་འདུག་བཅས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ ལན་མདརོ་བསྡུས་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བར་ལན། ངས་དྱི་བ་མར་དྱིས་སྟངས་ད་ེཏོག་ཙམ་
ནོར་འདུག འགྱུར་བ་ག་རེ་ཕྱིན་པ་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཕན་བུ་བཏང་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེའྱི་
འགྱུར་བ་ད་ེ ༢༠༡༦ ལོའ་ིལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་དཔརེ་ན། གཤག་བཅོས་ཐ་ོགཞུང་ལ་རྱིན་འབབ་གཏན་འབེབས་ཚད་གཞྱི་
ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། གཤག་བཅོས་མྱིན་པའྱི་ནད་བཅོས་ལ་ཉྱིན་རེར་སྨན་གོན་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འོག་
ལ་ཉྱིན་དང་པ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ཐབོ་ཚད་དང། ཉྱིན་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་གྱི་ཐབོ་ཚད། ཉྱིན་དྲུག་པའྱི་རསེ་ཀྱི་དངུལ་ཐོབ་ཚད་ག་ཚདོ་ཡདོ་
མེད་ཀྱི་དངུལ་འབོར་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེནས་སྨན་གོན་རྱིས་ཕེལ་གྱི་རྱིན་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཆགས་འདུག དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེསྔོན་མ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དུས་ཡུན་ལ་ོགསུམ་ཅན་ད་ེའག་ོབཙུགས་ནས་ལ་ོདང་
པ་ོདང། གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ནང་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དུས། རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་མྱིག་གཤག་བཅོས་བ་རྒྱུར་སོར་མ་ོ ༡,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་
མ་གཏོགས་མ་འགོ་དུས། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ ༡༤,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་བྱུང་འཛིན་སེབས་པས། འདྱི་འདའྱི་རྱིན་འབབ་དང་
གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་ཅྱིག་བཏང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྒྱུན་ལས་ལའང་ད་ེའདའྱི་སན་གསན་ཞུ་
མཁན་བྱུང་སོང་གསུངས་ཡོད་ས་རེད། ད་ེངས་ལྷག་འདུག ད་ེདངསོ་གནས་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ངས་ཀང་འདྱི་ག་
ཚདོ་ཅྱིག་བལྟས་ནའང་ད་དུང་ཡང་བསར་ཡང་བསར་ལྟ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེབདེ་དུས་ད་དུང་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞྱིག་ངས་
འབེལ་ཡོད་སེ་ཚན་ཁ་ོརང་རང་ལ་ཁ་གསལ་པོའ་ིཐོག་ནས་ད་རྒྱ་ནང་བཏང་རྒྱུ་དང། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཁ་གསལ་གཏྱིང་གསལ་
གྱི་ཐོག་ནས་བཏང་རོགས་གནང་མ་གཏོགས་དེས་མཚམས་ར་ེཡོད་པའྱི་ལྟ་བུ་དང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོང་དུས། འདོད་
བོ་མ་འཚིམ་པ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་རེན་དེ་རྱིགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིརྱིས་འགོ་བསྒྱུར་བཅོས་དེ་མགོ་
བཙུགས་ཡོང་དུས། དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་རྱིགས་དང་ཞུ་གཏུག་བེད་མཁན་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ལས་
ཁུངས་ལའང་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་ཕབེས་པ་ང་རང་གྱིས་ཀང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། 
མཁེན་རྟོགས་སད་ཞུས་ན། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚན་ད་ེཨ་མ་ནས་ཕྲུ་གུ་དང། ད་ེབཞྱིན་ལུས་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འགོས་པ་དང་། 
གཟུགས་པོའ་ིནང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ saliva ནས་འགོས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་འགོས་ས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
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རེད། བས་ཙང་ད་གྱིན་ཁབ་འག་ོཡྱི་མ་རེད་དམ་ཅེས་གསུངས་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ས་
རདེ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ yeshasvini གྱི་ scheme ཐགོ་ལ་གསུངས་གནང་སོང། རྣམ་པ་ཚསོ་ 
yeshasvini གྱི་ scheme ད་ེགཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། མངའ་ས་ེཁ་ོརང་གྱིས་དའེྱི་ནང་དངུལ་ག་ཚོད་བླུགས་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོལ་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་ས་རདེ། དེས་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག 
ད་ལྟ་ཁད་ལས་པ་ཁ་ོརང་ཚོས་ཀང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཉེ་བའྱི་ཆར་ད་ེནང་བཞྱིན་ scheme ཡང་ན། ལས་འཆར་གཞན་ཞྱིག་
ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཕལ་ཆརེ་མངའ་ས་ེགཞུང་རང་གྱིས་འག་ོགོན་ཆ་ེདགས་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་འཆར་རྱིགས་འད་མྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོང་ཚོས་མཁེན་རྟགོས་སད་ད་ེནས་
ཁ་ེཕན་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། གང་འད་འག་ོཡྱི་འདུག འདྱི་ཚ་ོད་ལྟ་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག བར་ད་ེནས་ངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ག་ོཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་སངོ་
སྟེ། ཚོད་དཔག་བས་ན་ཨེམ་རེ་ཁག་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཡོང་དུས། དེ་ཚོས་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་
མཚོན་པའྱི་དཔེ་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ེབཞྱིན་ནད་པ་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཟབ་
སོང་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག་སྱིག་གྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེང་ཚསོ་དཔ་ེལྟ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ་འདུག་ཟརེ་
བ་ད་ེདངོས་གནས་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ད་ེལྟ་བུ་དཔེ་ལྟ་འོས་པའྱི་རྱིགས་ཡོད་ན་དཔེ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་
བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་ཁག་ལ་བོད་རྱིགས་ནད་པར་སྨན་པའྱི་བརྟག་དཔྱད་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་
ད་ེཤེས་རྟགོས་ཡོད་པ་དང་། ཧ་ག་ོབའྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་ཡོང་དུས་ད་ེཚརོ་མཐུན་འགྱུར་སར་དགསོ་རྒྱུ། 
 ད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་མཐུན་འགྱུར་སར་གང་ཐུབ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ལ་སར་དགསོ་པ་དེ། 
ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཡང་བེད་དགསོ་ཀྱི་རདེ། ང་ཚསོ་ཤེས་དང་མ་ཤེས་བར་ནས་སྐབས་ར་ེའཚམེས་
ལུས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས། གཉན་ནད་རགེ་དུག་ན་བཞྱིན་པའྱི་ནད་པ་ཁ་ཤས་ལ་བྱུང་འཛནི་འག་ོསྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་ཁང་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་བཞྱིན་པ་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་མདུད་པ་གོལ་ཆདེ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ད་ེསེམས་ལ་འཇགོ་རྒྱུ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་སེམས་ཚོར་སྟོན་
པ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྨན་ཞབས་མའྱི་ཚོགས་པ་བཙུགས་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཅྱིག་ཕབེས་སོང། དའེྱི་ཐད་སྔོན་མ་ལྡྱི་ལྱི་
དནོ་གཅོད་མཆགོ་གྱིས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརནོ་གནང་སྟ་ེགོམ་པ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་བརྒྱབ་པ་རདེ། གོམ་པ་ད་ེ
རྒྱག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་དེར་ལྡྱི་ལྱི་ནས་སྨན་ཞབས་མའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མ་ོརང་འཕེལ་པ་ོཞྱིག་དང། ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་
བཟང་པ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་དུས། བརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་རེས་མ་ོརང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསོད་དགོས་བྱུང་
ཙང་ལས་གཞྱི་ད་ེརྱིམ་པས་ལྷག་མེད་དམ་སམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ད་ེལྟ་
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བུའྱི་གང་ཟག་ར་ེབཟུང་གྱི་མཁེན་རྟོགས་དང་ཐུགས་འདོད་ཡོད་རྱིགས་ཡོད་ན། ང་ཚརོ་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཕན་ཐགོས་ཆེན་
པ་ོཡོང་ས་རདེ་ལ། ས་གནས་ཆ་ེཁག་ནང་ལ་བོད་པའྱི་སྨན་ཞབས་མའྱི་ཚགོས་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པ་སྱི་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་
ཡོང་ས་རདེ། ད་ེདགངོས་ཚུལ་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཊོག་ཌར་ཚ་ེབརྟན་ལགས་དང། ཨེམ་ར་ེརྟ་མགྱིན་ལགས་ཁོང་རྣམ་པར་བཀའ་དྱིན་
རསེ་དན་སད་བ་དགའ་ཕུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་སོང། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོབཏང་རྒྱུ་རདེ་
ལ་བསམ་བ་ོབཏང་གྱི་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་ཀ་ོལྱི་གལ་སྨན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡ་ང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་བཀའ་
སོབ་གནང་གྱི་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ཀང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ད་ོསྣང་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མདེ་
ལྟ་གྱི་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ངས་ད་ལྟ་ཤེས་ཚོད་བས་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་དེ་སྨན་ཁང་གསར་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་
གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ག་རང་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ལན་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
འཕདོ་བསྟེན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོསར་གས་ོདགོས་པ་དང་། ད་ེཚོར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཚོགས་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་
ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ད་ེདེ་བཞྱིན་དུ་ཞུས་ཆོག་པར་གྱིས་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འདྱིར་ Generic Medicine ཟེར་བའྱི་
བཀའ་མོལ་ད་ེད་ེརྱིང་ཡང་བསར་ཕེབས་སོང། ངས་སྔོན་མ་ Generic Medicine ཟེར་བ་ད་ེཡག་པ་ོཤེས་ཀྱི་མེད། ཁ་སང་
བར་དེར་ Swasth India Foundation སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་སྐབས་ངས་རྣམ་པ་ཚོར་སན་གསན་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
Swasth India Foundation ད་ེ Mumbai ,Maharashtra Slum area ནང་དུ་སྨན་ཁང་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་ནང་
ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁད་ལས་པ་ད་ེཚོར་བཀའ་མོལ་ཞུ་སྐབས། Generic ཟེར་ན་ག་ར་ེརེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཁ་ོརང་གྱིས་གསུངས་རྒྱུར་འདྱིར་རྒྱ་གར་ནང་སྨན་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཆ་ཚང་ Generic རེད། Generic མེད་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་
པ་མ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ Patent དང་ Generic གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟེར། གཅྱིག་ད་ེས་ོས་ོརང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་
ནས་སྨན་གཅྱིག་རེད། གཞན་ད་ེསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་དེར་ Generic ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ Generic Generic ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཐུགས་དན་གསོས་ཀྱི་
རདེ། ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭར་ཡདོ་དུས་ཆམ་པ་ཕགོ་དུས། ཤེལ་དམ་ནང་ནས་སྨན་དཀར་པ་ོར་ེབཏོན་ནས་སད་པ་ངས་ཟ་མོང་། འ་ོའདྱི་ཚ་ོ 
Generic Generic རེད། རྱིན་གོང་ཁེ་ཤོས་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྨན་དེའྱི་ནུས་ལ་ཁད་པར་ཅྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར། 
Generic Generic ལབ་ནས་ Branded Generic ཟེར་ནས་ Generic ཁོ་རང་ནང་ལ་དབེ་བ་ཁག་བཞྱི་ཙམ་ཕེ་
བསད་ཀྱི་འདུག Branded Generic དེའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བཟ་ོསའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཐནོ་ཡོང་དུས། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོ
ཤོག་བུ་ཡོད་བསད་པ་གཅྱིག་དང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དེའྱི་སང་ལ་ Company ནས་བྱིས་ཡདོ་པ་དང་། གང་ལྟར་བཟ་ོམཁན་
གྱི་མྱིང་དང་བཅས་པ་སྨན་ཁ་ོརང་མཉམ་དུ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལའང་
ཁོང་རྣམ་པས་ད་ེརྱིགས་གཟྱིགས་རྒྱུའང་བྱུང་འདུག ངས་བསམ་བ་ོབཏང་དུས་ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ Generic སྨན་དེ་གོ་ནོར་
ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེལྟར་ཡྱིན་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་སྨན་ད་ེཚོར་ཆག་ཡང་གནང་
རྒྱུ་ད་ེངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་རད་གཅོད་བ་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟེ། ཕལ་ཆེར་ཚོད་དཔག་བས་ན། MRP ཐོག་ནས་ཆག་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་
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རདེ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་གྱི་མ་རདེ་སམ། གང་ལྟར་རད་གཅོད་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལན་ཕུལ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། yeshasvini གྱི་ scheme སྐོར་ལ་ད་གྱིན་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སྐོར་བཀའ་སོབ་ཕེབས་སོང་། ས་
གནས་ཁག་ལ་སྨན་ཞབས་མ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་རེད། ར་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མྱི་འབོར་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པ། མྱི་མང་
གྱི་འདདོ་བ་ོནང་དེར་སོབ་གྲྭའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་སྨན་ཁང་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེར་སྨན་ཞབས་མའང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ཨམེ་ར་ེགཅྱིག་ཀང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ང་ཚ་ོལག་པ་རྱིང། ཕུ་ཐུང་
ཐུང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེར་བརྟེན་ནས་དེ་སྔར་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ནང་མང་པོ་ཞྱིག་གསེར་གྱི་ལག་པ་བཏང་ 
Golden Handshake བཏང་ནས་དགོངས་པར་བཏང་པ་རེད། བཏང་དགོས་དོན་ད་ེཡང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་
དངུལ་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་འག་ོབ་རདེ་མ་གཏོགས། དགའ་དགས་ནས་དང་ཡག་
དགས་ནས་བཏང་བ་རེད་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ས་གནས་
ཁག་ཁ་ཤས་ལ་དཔེར་ན་ཁ་སང་སྱིམ་ལའྱི་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། རེས་ལ་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཡོང་དུས་སྱིམ་ལ་ས་
གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་བསྟན་འཛིན་སྨན་ཁང་ནང་མྱི་མང་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་བསྟནེ་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕ་གྱིར་བསྟེན་གཏུག་
ཏུ་འག་ོདུས་ང་ཚའོྱི་སྨན་ཁང་ལ་སྨན་ཞབས་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དེར་ཕགོས་སད་ཆ་ཚང་བས་ནས་གཞག་ཡོད་པ་རེད། དརེ་ལ་ོ
གཅྱིག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་སྨན་གཏུགས་བེད་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་འདུག་ལྟ་ཡོང་དུས་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེབེད་དུས་རེས་ལ་
བསྟན་འཛིན་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་བསྟན་
འཛིན་སྨན་ཁང་རང་ནས་སྨན་ཞབས་མ་གཅྱིག་བསྐོར་བསོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་དུས། ངོས་བཞེས་གནང་
ཡོད་པ་འད། རེས་ལ་ཕེབས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ད་ེངས་ད་ལྟ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུའྱི་ཐད་བསམ་བ་ོགཏོང་མུས་ཡྱིན། སོང་ཙང་ད་ེའདའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེབེད་དུས་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ནས་སྨན་ཞབས་མ་ཉུང་དུ་བཏང་འདུག ཟླ་
སྱིལ་བཏང་བའྱི་ནང་ནས་དཔརེ་ན་མཚ་ོཔདྨ་མ་དང་སྤནོ་ཊ་ོགཉྱིས་མཉམ་དུ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ lakhanwala དང་ khera གཉྱིས་ཟླ་བསྱིལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། Sataun དང་ Kumrao གཉྱིས་ཟླ་
བསྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་རེད་འདུག འདྱི་ཚོར་དཀའ་ངལ་
ཆགས་འདུག་ཅེས་འཇགོ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། ལས་ཀ་བདེ་དགསོ་བདེ་ཀྱི་རདེ། ང་ཚ་ོཐབས་ཤེས་བས་དགོས་པ་བེད་ཀྱི་
རདེ། ང་ཚ་ོཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་འདྱིར་སབེས་པ་རདེ། 

ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ལས་འཆར་ད་ེའགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། འདྱིར་འཆར་གཞྱི་ཡོད། TB ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཆྱིན་པའྱི་
གཉན་ཚད་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱས་པ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་བསྱི་
ཚགས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེབཞྱིན་འཕོད་བསྟེན་ནས་བ་དགའ་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་ད་གྱིན་ཚང་མས་དགོངས་ཚུལ་ད་ག་རང་
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གསུང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་རདེ། འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕབེས་
དུས་སྐབས་སུ་སྱིང་ར་ེཔ་ོཞྱིག་བེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏགོས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་ཕབེས་སོང་། ཁལ་འཁོལ་
ཙམ་བས་ནས་ཕུལ་བཞག་ན་སྱིང་ར་ེཔ་ོགང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དོན་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ལས་གཞྱིའྱི་རོགས་སརོ་ད་ེའག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་སྟངས་གཉྱིས་རེད། 
དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་གསུམ་རདེ། འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་ཕ་གྱིར་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཁ་སང་ཁད་ལས་པ་
ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་ངས་ཕལ་ཆེར་གོ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་
གངས་སངེ་ཚགོས་པ་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གམོ་པ་མདུན་སྤསོ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། 

ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་གཉྱིས་རེད། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་
བབས་དང་གསུམ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདར་བརྟནེ་ནས་ཕ་གྱིར་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་འཕགས་ཤྱིང་དང་རྒྱལ་ས་ལ་སྨན་
ཁང་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། ཕལ་ཆེར་ང་རང་ཚོའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུའང་ད་ག་རང་རེད། གོང་དུ་འགེལ་བརོད་ཞུས་པ་བཞྱིན་
འཕགས་ཤྱིང་དང་རྒྱལ་སར་སྨན་ཁང་མྱི་འདུག སྨན་ཁང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད་འདུག ད་གྱིན་གོང་དུ་འགེལ་བརོད་ཞུས་
པའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་གད་སྱིགས་གཡུག་ས་ད་ེརེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོད་ེ
ནས་ཕར་ཐནོ་འག་ོདུས་ཕག་རགོས་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་རདེ། ད་ེས་ཆ་གཅྱིག་རག་གྱི་
མྱི་འདུག་གམ། ད་ེགང་འད་བེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ནས་ད་ེནས་ཕར་ག་དུས་ཕེབས་ནའང་གསུངས་གནང་གྱི་རེད། བསམ་
བ་ོགཏོང་དུས་འཇོག་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་གཏན་ནས་རདེ་རགོས་བདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག མྱི་ཚང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ས་ོའགམ་ལ་གཞག་ན་མ་འགྱིག 
སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་མཁེན་གྱི་རདེ། མ་ོཊ་ད་ེཨར་པ་ོརྒྱག་ས་དེར་བཞག ད་ེནས་ཐད་ཀར་མ་ོཊ་ནང་
བླུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨར་ལས་འག་ོབཞྱིན་པ་སོང་ཙང་དསེ་རནེ་པས་མ་ོཊ་ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཕ་གྱིར་གཞག་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་མ་ོཊ་འཇགོ་དུས་སའེུས་རེན་པས་ཤེལ་ས་ོགཅག་དགོས་ཀྱིས་ལགས་སྣདོ་ད་ེགཞག་དགོས་བྱུང་བ་རདེ། རསེ་མ་ཨར་
ལས་ད་ེཚར་བའྱི་རེས་མ་ོཊ་གཞག་ས་ཞྱིག་རག་མྱི་ཡོང་ངམ། གལ་ཏ་ེམ་རག་ན། བྱུང་ན་མ་ོཊ་གཞག་ས་དང་མ་བྱུང་ན་ལགས་
དོང་གཞག་ས་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག ལྷག་དོན་དུ་གད་སྱིགས་གཡུག་ས་དང་གད་
སྱིགས་རྱིགས་ད་ེར་བའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དྷ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རང་གྱིས་འགན་བཞསེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་
ཐོག་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་རེར་སོར་འབུམ་ ༡༢༠,༠༠༠ ར་ེདྷ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ 
MUNICIPLE མངའ་སེའྱི་གོང་ས་ེལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཆུ་མཛོད་ཆུང་བ་ཁང་པའྱི་ཐོག་
ཏུ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ནང་གཙང་མ་བཟ་ོདགོས་སྐོར་བཀའ་ཕེབས་སོང་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དེའྱི་སྐོར་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་
བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་ནས་དྱི་བ་ད་ག་རང་ཕབེས་སོང་སྟ།ེ བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཕབེས་མ་སངོ། ད་ེཡྱིན་དུས་སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུར་
སན་གགས་ཅན་གྱི་སེལ་ཀོབ་འཚ་ོབེད་སྨན་ཁང་གྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་རོག་འཕད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ག་རང་སྨན་ཉ་ོརྒྱུ་དང་ཅ་ལག་
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལམ་ལུགས་གསལ་པོ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ཏུ་ལམ་
ལུགས་ལ་གསར་གཏོད་ཀྱིས་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རེད་མ་ོརེད་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད་དམ་
མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་ཟེར་མཁན་དེ་དག་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མྱིང་ཙམ་མ་
གཏོགས་ད་ེཚོར་དབང་ཆ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའཚ་ོབེད་སྨན་ཁང་ནས་ར་འཕོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཀ་ོལྱི་གལ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་གནས་སྟངས་ད་ག་རང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་དབང་ཆ་ལྡན་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་
འདུག་བཅས་ད་ེརྱིང་དུས་ཚོད་མེད་ཙང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ང་ོབོར་མྱིན་པ་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནས་
ང་རང་ཚསོ་ལས་བསམོས་དའེྱི་ནང་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སེས་ཚརོ་ལས་བསམོས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བདེ་ས་ོརྣམ་གཞག་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བགེས་སོང་ཚོའྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་བབས་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་ཙང་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་རེད། ཕོགས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་བོད་པའྱི་ནང་ཁག་ཤེད་ཀྱིས་རེན་པས་གྱིབ་
སནོ་ཕོག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གངས་ཐོའ་ིནང་ལ་ག་ར་ེགསལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་ོམོའ་ིཐགོ་ནས་གྱིབ་སནོ་
ཕོག་པ་དང། ཁག་ཤེད་ན་ཚ། གཅྱིན་སྱིའྱི་ན་ཚ་ད་ེཚ་ོགངས་ཐོའ་ིནང་ལ་ནད་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་གོ་བསྐོན་
སོབ་གས་ོགང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་དབང་པ་ོསོན་ཅན་སྐོར་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཞུགས་ཀྱི་འདུག དབང་པ་ོསོན་ཅན་སྐོར་ད་ེགོས་ཚོགས་
ནང་བག་ོགེང་མང་པ་ོགནང་སྟ་ེཕྱི་ལུགས་ལ་དཔེ་མང་པ་ོབལྟས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མངོན་དགའ་
སོབ་གྲྭ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགསོ་མཁ་ོཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཟརེ་བ་ད་ེདབང་པ་ོསནོ་ཅན་གྱི་ཚབ་ལ་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་དབང་པ་ོསོན་ཅན་ལ་འཚ་ོསྣོན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེདག་
དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ལ་འཚ་ོསྣོན་ཟེར་བ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ས་ོསོས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པསོ་ལགེས་ས་ོབསྔགས་བརོད་མང་པ་ོཞུས་སོང་། ད་ེཚ་ོལ་ང་ཡང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ངས་
ད་ེཕན་བུའྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་བཏང་ནས་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས། བོད་སྨན་གྱི་ཐགོ་ནས་དང་ཕྱི་ལུགས་པའྱི་ཐོག་
ནས་སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་དང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པར་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་སྨན་སེལ་
ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེབསྡུ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ད་བར་ལ་ོབཅུ་ཕག་མང་པོའ་ིརྱིང་ཞབས་ཕྱི་
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ཞུས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ལེགས་སོ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ད་བར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་གདམ་ག་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ག་པར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བསམ་
བ་ོབཏང་ནས་ཕབེས་མཁན་ཡོངས་ལ་ངས་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིའཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐརོ་དགོས་འདྱི་གཅྱིག་
གཉྱིས་ ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དང་པ་ོད་ེཤོག་གངས་དྲུག་པའྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་དཔྱད་གཞྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་
གྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་ཁབ་མང་པ་ོབརྒྱབ་གནང་ཡོད་ས་རེད། ད་ེལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེའྱི་ནང་འདྱི་
འད་ཞྱིག་འཁོད་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་མྱིང་འབོད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༤༥༣ ལ་མཆྱིན་པའྱི་
གཉན་ཚད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་དང། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༦༨༢ ལ་སྔནོ་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་གསུངས་འདུག 
ད་ེགཉྱིས་བར་དེར་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སོང་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེནད་རྟགས་ཐོན་ནས་ཁབ་མ་རྒྱག་པ་རེད་དམ་གནས་
ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོགསུངས་རོགས་གནང་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། གཉྱིས་པ་དེར། ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་ནང་ཉམ་
ཐག་དང་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པའྱི་སྨན་གོན་ཅེས་པའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གཞན་དཀའ་ངལ་ཅན་ཁག་ཅྱིག་ལ་སྨན་བཅོས་འག་ོགོན་
ཆེད་ཧྱིན་སོར་ ༣༧༥༩༣ གསལ་འདུག དཀའ་ངལ་ཅན་ཅེས་པ་ད་ེསེ་ཚན་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་རེད། སྱི་ཞུའྱི་ལས་
བེད་རེད་དམ་ཡང་ན་ཉམ་ཐག་རེད། ད་ེམྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འག་ོཁག་ཁག་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེཁ་གསལ་བཟ་ོ
དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེསྔོན་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། གཞྱི་
རྱིམ་གྱི་སྨན་ཁང་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞྱི་རྱིམ་སྨན་ཁང་ལ་ནད་པ་ག་ཚདོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དང་མང་
ཉུང་གྱི་ཚད་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྨན་ཁང་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག (ས་ཊོན་དང་ཀམ་རའ་ོ
ཆ་བཞག་ན། རྒྱང་ཚད་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བནོ་བཞུགས་ས་ད་ེཧར་སྤར་པུར་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཧར་སྤར་པུར་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སྨན་ཚང་མ་དམག་སར་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ད་ེ
རྒྱང་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའདུག་བཅས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཞུས་
ཡོད། གཙ་ོབོ་གཞྱི་རྱིམ་སྨན་ཁང་ད་ེཆ་འཛིན་འཇོག་ས་ད་ེནད་པ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་དགོས་མཁོར་བསྟུན་དགོས་པ་ད་ེཧ་
ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེར་སྨན་རྱིས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་སྨན་རྱིས་
ཁང་གྱི་དབུ་འཛནི་འདྱིར་བཞུགས་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན་འདདོ་
རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། རྒན་གས་ོཁང་དང། དྭང་ཟུར་གྱི་ལྟ་ེགནས་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག དེར་སྔནོ་མ་སྨན་རྱིས་



35 
 

ཁང་གྱིས་སྐོར་བསོད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཕྱིས་སུ་ཁལ་གྱི་འགོ་སྟངས་བས་ནས་སྔོན་མ་ཧྱིལ་མ་ཅཱལ་གྱི་སྤོན་ཊ་གཞྱིས་
ཆགས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་བད་ེསྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། བད་ེསྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ད་ེདྭང་ཟུར་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་ཕ་གྱིར་ས་རུ་ཝ་ལར་ཕེབས་ནས་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་
གྱིང་དུ་སྐོར་བསོད་མ་ཕེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་
སྐོར་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་ར་ེསྐུལ་ཞུས་ཀྱི་འདུག་ལ་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་ཞུས་ཡོད་ལ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུས་དགོས་པ་གལ་
ཆནེ་པ་ོམཐོང་སོང། རབ་བྱུང་ན་ཚར་གཉྱིས་ཕབེས་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ཡང་ཚར་གཅྱིག་ངསེ་པར་དུ་ཕབེས་དགོས་
ཀྱི་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གས་ོབ་རྱིག་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ོསྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་པར་
ངམོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྨན་རྱིས་ཁང་ངསོ་ནས་ད་བར་རྒས་འཁགོས་དང། 
གསར་འབརོ། ཉམ་ཐག་བཅས་ལ་སྨན་ཆག་ཡང་གནང་གྱི་འདུག ད་ེལ་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང། ད་ེནས་
ས་གནས་ཁག་ལ་སྐོར་བསདོ་ཚར་གཅྱིག་མ་གཏགོས་ཕབེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་ལ་སྨན་ཚང་མ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུར་
སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཉྱི་མ་བཅུ། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཉྱིན་ཉྱི་ཤུ། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་
ཟླ་བ་གཅྱིག་ལྟ་བུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཆ་སོམས་ཟླ་བ་གཅྱིག་འད་པ་ོགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད་
ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ད་ེནས་རབ་བྱུང་ན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་སྐརོ་བསདོ་ཚར་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཕབེས་ཀྱི་མེད་དུས། རབ་
བྱུང་ན་སལོ་རྒྱུན་གས་ོརྱིག་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་གཙསོ་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་ད་ོསྣང་ཆནེ་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་རརེ་
སྐོར་བསོད་ཚར་གཉྱིས་རེ་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་
གསུངས་ཚར་སོང། དེའྱི་ཐོག་ཞུ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
ཀང་དེའྱི་ཐད་གོ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང། སྨན་པ་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་སྨན་པ་རྟ་མགྱིན་ལགས་ལ་ཆེད་བསྟོད་ཀྱི་
གཟེངས་རྟགས་ཅྱིག་ཕུལ་ཐུབ་ན། དཔ་ེམ་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་ལ་ག་ོསྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་སྱིང་ཐག་པ་
ནས་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་དྱི་བ་མང་པོ་ཞུས་ཚར་
སོང། ངས་གནད་འགག་ཅྱིག་བསར་ཟློས་མ་ཡྱིན་པར་གསར་པ་ཞྱིག་ཞུ་ཐབས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དེང་སང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ནང་ལ་ཞུས་ན། (No Tobacco.དང་ Tobacco Free) ཆགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཞྱིག་
ཡོད་དམ། ལས་གཞྱི་ད་ེརྱིགས་བརམས་པ་ཡྱིན་ན་དེར་འགོ་སོང་འག་ོཡྱི་མ་རེད། ལས་གཞྱི་ད་ེགང་འད་ལྟ་བུ་བརམས་ཀྱི་ཡྱིན་
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ཅེས་ཞུས་ན། དཔརེ་ན། སྱི་ནོར་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ང་ོདབེ་ཀྱི་ཤོག་ལྷ་ེནང་དུ་ངས་ཐ་མག་འཐེན་གྱི་མྱིན། 
ངས་ཆང་རག་འཐུང་གྱི་མྱིན། (I don’t drink or Smoke) དེའྱི་རྒྱབ་ལ་རྒྱབ་སོར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ (So 
Do I) ཡོད་པ་ཞྱིག ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཁོང་གྱིས་ཀང་ (So Do I) ད་ེའད་ཞྱིག་བས་ནས་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཐ་མག་འཐནེ་མཁན་དང་ཨ་རག་འཐུང་མཁན་རྱིགས་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རེད། ཨ་རག་
འཐུང་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་མ་ཐུབ་ཀང་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ནང་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཐ་མག་འཐེན་མཁན་ད་ེཧ་ལམ་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག དཔརེ་ན། སྔནོ་མ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ལྤགས་པ་མ་གོན་རྒྱུའྱི་ཐགོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་
བཀའ་བསྩལ་ཏེ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་ཚ་ོགཞྱིས་ལུས་མྱི་མང་ཚོས་ཧ་ལས་པའྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སྤེལ་ཡོང་དུས། ང་
རང་ཚ་ོའཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དཔེ་གཞག་ས་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་འདྱི་ལེན་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་
བདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འག་ོསོང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་ཚུར་གསོག་ཐུབ་པ། དཔལ་འབརོ་ལ་ཕན་པ། ཕ་མ་ཞྱིག་གྱིས་ཐ་མག་མ་
འཐནེ་ན་ཉྱིན་རརེ་སོར་ ༡༠༠ ནས་ ༡༥༠ བར་གོན་ཆུང་ཐུབ་པ། ནད་རྱིགས་འད་མྱིན་སྔནོ་འགོག་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་
འདུག སྱིར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད། ཕྱི་མྱིའྱི་མཐོང་སྣང་ལའང་ཐ་མག་མ་འཐེན་མཁན་གྱི་མྱི་
རྱིགས་ཤྱིག་རདེ་ཟརེ་དུས། ཆསེ་མཐོང་དང་གུས་ཞབས་གང་ཐད་ནས་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་འདུག ད་ེལ་འག་ོསོང་གང་ཡང་
བཏང་དགོས་པ་མྱི་འདུག ངས་ད་ེརྱིང་ཁ་སྐམ་པའོ་ིསྐད་ཆ་ཙམ་མྱིན་པར་མ་འངོས་པར་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཞྱིག་
བྱུང་ན། ང་རང་སེར་གྱི་ངསོ་ནས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་ཐུབ་པ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། དཔརེ་ན། ང་ོདབེ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚནོ་
ན་ Comment & like འགྱིག་རྟགས་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཡོད་ན། ཚུར་དངུལ་རག་རྒྱུའྱི་ཁ་ེཕན་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་
ཚུར་དངུལ་རག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། དསེ་ཐ་མག་དང་ཆང་རག་གྱིས་རེན་པས་ནད་པའྱི་རྱིགས་ད་ེཚོར་ཕར་དངུལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། ཆུང་ས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ནང་མྱིའྱི་ནང་ཨ་ཕས་ཐ་མག་དང་ཨ་རག་
འཐུང་ནས་ནང་དུ་ལོག་ཡོང་ན། བཟའ་མྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མཁེན་གསལ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་
གྱི་སེམས་ཁལ་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕས་ཨ་རག་འཐུང་ན་ནུས་ཤུགས་ཉམས་རྒྱུ་དང། མས་ཐ་མག་འཐེན་ན་ཕྲུ་གུ་
བཙས་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལས་
འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པ་འདྱིར་གྲུབ་འབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ས་རདེ་ཅེས་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སྨན་ཉ་ོཕགོས་དང་སྨན་ཁང་ནས་གང་འད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་
ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྔནོ་མ་ཐུགས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་གང་ཡོད་པ་ད་ེལྟ་བུ་རང་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ (USAID) གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སན་ཐ་ོདང། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ Centralised Drug 
Procurement ཐགོ་ནས་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག Generic དང་ Branded ཀྱི་སྐརོ་ལ་གསུང་
གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ Drug Procurement ཐགོ་ལ་གོམ་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་
ས་རདེ། ད་ེང་ཚའོྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ད་ེབཞྱིན་
ནུས་ལྡན་དང། ད་ེཚ་ོམཉམ་ཞུགས་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་སོང། ང་ཚོས་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་ས་གནས་ཁག་ལ་སྐོར་
བསོད་འགོ་དུས་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ལ་ལྟ་རྒྱུ་དང་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་གོམ་པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་ས་
གནས་ཁག་ལ་ Blood Pressure དང། སྱིང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ན་ཚ། ད་ེབཞྱིན་གཅྱིན་སྱི་ནད་པའྱི་གངས་ཐ་ོད་ེང་ཚོར་འབོར་
བའྱི་ནང་སྱིང་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིང་ནད་ད་ེ Blood Pressure ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་ ༡༢༠༩ འདུག གཅྱིན་སྱི་
ནད་པ་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་བས་པའྱི་གངས་ཐོ་དེ་ ༢༢༨༣ རེད་འདུག དེ་མྱིན་(དབང་པོ་སོན་ཅན་)ཞུ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་
(དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་)ཞསེ་བཀདོ་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེད་ག་རང་རདེ། མ་འོངས་པར་དམྱིགས་བསལ་
དགསོ་མཁ་ོཅན་ཞེས་དགོད་ཆགོ་པར་གྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་ནས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ཐད་ལས་བསོམས་ནང་འཁོད་པ་ད་ེསོབ་གྲྭ་ཁག་མང་
དག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསམོས་ ༣༤༥༣ ཙམ་བརྟག་དཔྱད་གནང་འདུག ད་ེལ་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེ ༡༦༨༢ མ་གཏོགས་བརྒྱབ་མྱི་
འདུག ད་ེགཉྱིས་བར་ཁད་ད་ེགང་འད་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་སོབ་གྲྭར་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆ་ཚང་ལ་ན་ཚ་བརྟག་
དཔྱད་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང། དེའྱི་རེས་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོས་ོསོའ་ི (Medical Record) ཟརེ་ནའང་རེད། དེབ་དེའྱི་ནང་ལྟ་ཡོང་
དུས་རྱིགས་གཅྱིག་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་བསར་དུ་རྒྱག་མ་དགོས་པ། རྱིགས་ཅྱིག་སྐབས་ད་ེ
དུས་བརྒྱབ་རྒྱུ་མ་རག་པ་བསར་རྒྱག་དུས་ཡུན་ནང་རྒྱག་མ་ཐུབ་ནས་རསེ་ལ་ལྟ་དུས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐནོ་ནས་ཕྱིན་ཚར་
བ། རྱིགས་གཅྱིག་སོབ་གྲྭ་ནས་དགོངས་ཞུ་ཕྱིན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་གནས་བབས་འོག་ད་ེགཉྱིས་བར་གྱི་གངས་ཚད་
ཧ་ེབག་ཕྱིན་སྟངས་ད་ེའད་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ཉམ་ཐག་དང་སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་པའྱི་སྨན་གོན་ཐགོ་དཀའ་ངལ་ཅན་ཁག་ཅྱིག་
ལ་སྨན་གོན་བཏང་བ་ཞསེ་པ་དའེྱི་ཐད་འདྱི་དང་འདྱི་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་ལས་
གཞྱི་ནང་ལ་མེད། ངར་གཅྱིག་མེད་དཀའ་ངལ་དཔ་ེའཕད་ཀྱི་འདུག་བཅས་གསུངས་ཡོང་དུས། སྟོང་མྱིན་ཙམ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཁ་
ཤས་ལ་ ༢༠༠༠ ཁ་ཤས་ལ་ ༣༠༠༠ ཙམ་དེ་འད་ཡར་བསོམས་ཡོང་བའྱི་དངུལ་ཡྱིན་གྱི་རེད་སམ། དཔེར་ན། ཁ་སྔོན་ཕྲུ་གུ་
གཅྱིག་མྱིག་གཤག་བཅོས་ཆདེ་དཀའ་ངལ་ཅན་གཅྱིག་སབེས་སོང་། དརེ་འདྱི་ནས་མར་ལྡྱི་ལྱི་བར་གྱི་ལམ་གནོ་སད་དུས་རེས་ལ་
ཁ་ོརང་ལམ་གོན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་གསུངས་སོང། ད་ེའད་མ་གཏགོས་མྱིག་གཤག་བཅོས་ཀྱི་རྱིན་པ་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས། ད་ེ
འདའྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོཡར་བསོམས་ཡོང་བའྱི་གངས་ཐ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་
བོད་མྱི་སོད་ཁུལ་དུ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྨན་ཁང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེར་ངས་ངསོ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ་ད་ེདགོས་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ལག་པ་རྱིང་ཕུ་ཐུང་ཐུང་དག་ཡོད། ཉྱིན་ཞྱིག་ལག་པ་དང་ཕུ་ཐུང་གཉྱིས་
མཉམ་དུ་ཆགས་སོང་ན་ས་གནས་ཚང་མར་སྨན་ཁང་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་དང་སྨན་ཞབས་མ་འཇགོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོའཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་
འག་ོདགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་འདདོ་རྒུ་གཡུ་རྒྱལ་གྱིང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དརེ་
སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྐརོ་བསོད་ད་ེཕལ་ཆེར་ཡོད་ས་མ་རེད་ཟེར། ངས་ཤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་རའེྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་སྐརོ་བསོད་
ཡོང་གྱི་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ས་ལུ་ཝ་ར་ད་ེཚ་ོཏོག་ཙམ་ ཤུགས་ཆ་ེདགས་ནས་ས་ལུ་ཝ་རར་ཡར་སྐོར་ནས་ཕྱིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
མ་གཏོགས། ང་ཡོད་ཡོད་བར་དུ་ཕ་གྱིར་ཟླ་རེའྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་སྐོར་བསོད་འགོ་ཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཆོག ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་ར་ེསྐོར་བསོད་བས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབས་དང་ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་དཔག་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་བརྱི་བཀུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཉྱིས་རྒྱག་དགོས་སར་གཉྱིས་བརྒྱབ་ཐུབ་པའྱི་འབད་
བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དང། གཅྱིག་ངེས་པར་དུ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གོམ་པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ གཟངེས་བསྟོད་ཐོག་ལ་བཀའ་ཕབེས་སོང། ད་གྱིན་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འབད་བརནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་
དང། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དུག་ཐག་མེད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་སོང། 
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག དགངོས་ཚུལ་དང། ཚརོ་བ་དང། རྒྱབ་ལངོས་དང། ཀུན་སོང་ཚང་མར་ངས་བསྔགས་བརདོ་ཞུས་ཀྱི་ཡདོ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་རེས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་འདྱི་དང། 
ལམ་སྟནོ། དགངོས་ཚུལ་སོགས་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕབེས་སོང་བས། ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་ད་ེསྔ་ང་རང་ཚ་ོསོབ་གྲྭའྱི་སྐབས་ལ་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་རེད། (དཔལ་འབོར་ཟེར་བ་ད་ེབརླག་པ་
ཡྱིན་ན་སོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར། འཕོད་བསྟེན་ད་ེབརླག་པ་ཡྱིན་ན་གང་འཚམ་བརླགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་སོ་
སོའ་ིསོད་ལམ་ད་ེབརླག་པ་ཡྱིན་ན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བརླགས་པ་རེད།) ཅེས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་རེས་འཕོད་
བསྟེན་དེར་གཙ་ོབ་ོའཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ས་ོསོའ་ིས་གནས་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང། 
ཐུགས་འགན་བཞེས་རོགས་གནང། དགོས་མཁ་ོལམ་སྟོན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང། ད་ེ
ཚོར་ང་ཚོས་རྱིས་འཇོག་དང་གུས་བརྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ ཤར་བསོད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ལྷག་དོན་དུ་ད་ེརྱིང་གྱི་
དུས་ཚོད་འདྱི་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྟེན་ནང་དུ་ངས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གཙོ་བོ་དེ་མྱིའྱི་སོད་པ་ཁེར་
སྟངས་དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སོད་པ་ད་ེཟ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་སོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོ་སོའ་ིབེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེརྱིང་ཐད་གཏོང་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་
མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་སོ་སོའ་ིའཕོད་བསྟེན་ངེས་པར་དུ་བདག་པ་ོརྒྱག་རོགས་གནང། ལྷག་དོན་དུ་སྨན་ཟ་དགོས་པ་དང་ནད་
དངསོ་སུ་ཕགོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་ན། དཔ་ེམ་སྱིད་པའྱི་དཀའ་ལས་ཆནེ་པ་ོརདེ། སྱི་སེར་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོ
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རདེ། དའེྱི་ནང་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག ལྷག་པར་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཁག དག་ེརྒན་ཚད་ལྡན་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་སྐུ་ཁམས་མྱི་བད་ེབའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་དུས། སྱི་པར་གོང་རག་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འཕོད་བསྟེན་ལ་ངེས་པར་དུ་
ཐུགས་སྣང་གནང་བ་དང། ས་ོསོའ་ིགཟུགས་པོར་ས་ཆའྱི་གནས་བབས་དང་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཚང་མར་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ལུས་རལ་དགོས་སར་ལུས་རལ་ཏགོ་ཙམ་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་དང། ཞག་ཚིལ་མཆོད་མྱི་དགོས་སར་ཞག་ཚིལ་མ་མཆདོ་རྒྱུ་
དང། ཚྭ་མྱི་དགསོ་སར་ཚྭ་གང་ཉུང་ཉུང་གནང་རྒྱུ། ད་ེནང་བཞྱིན་དམར་ཟས་རྱིགས་ད་ེཚ་ོཏགོ་ཙམ་ཉུང་དུ་གཏངོ་དགསོ་རྒྱུ་དང། 
ལྷག་དོན་དུ་བསྱིལ་ཆུ་ Coca-Cola ལ་སོགས་པའྱི་མངར་རྫས་རྱིགས་དག་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ཐག་རྱིང་པོར་གནས་ཐུབ་
རྒྱུར་ཚང་མས་དའེྱི་ཐགོ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རགོས་གྱིས། ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚའོྱི་འཕདོ་བསྟནེ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཡང་བཟང་
དུ་འགོ་རྒྱུ་དང། ང་ཚོས་འདྱི་ལ་ཡང་གཏམ་བཟང་པ་ོདང་གཏམ་ཡག་པོ་རང་རང་བཤད་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་མྱིན་ན་
གཅྱིག་ད་ེའད་ཆགས་འདུག གཅྱིག་འདྱི་འད་ཆགས་འདུག དའེྱི་སྐུ་ཁམས་འདྱི་འད་ཆགས་འདུག་ཟེར་ཡངོ་དུས། དཔ་ེམ་སྱིད་པའྱི་
སེམས་ས་ོཔ་ོཞྱིག་དང་གོང་ཆནེ་པ་ོཕགོ་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་མཐའ་མ་ད་ེརེད། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་སེ་ཚན་སོ་སོས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་འཕོས་ཡོད་ཀང་གནང་རྒྱུ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱི་གཞུང་འབལེ་ཆསོ་སངོ་དང་འབལེ་བའྱི་དནོ་གནད་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་
འདུག དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རེས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སན་གསན་མ་ཞུས་སྔོན་ལ་ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ནས་ལན་ཕུལ་ལྷག་བསད་པ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཡོད། ད་ེདག་མགོགས་པ་ོསན་
གསན་ཞུས་ཆོག་པར་གྱིས། དང་པ་ོད་ེགོས་ཚགོས་ནང་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གསར་འབརོ་ལ་སོབ་ཡོན་སོད་རྒྱུ་ད་ེ
ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་སོད་ཁུངས་ཁག་གསུམ་གསལ་ཡོད་པ་རེད་ལ་ད་ེསན་གསན་ཞུས་ཡོད་པ་
རེད། PRM དང། EU དང། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནས་ ༣༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག དེ་ཡྱིན་དུས་སྔོན་མ་གསར་
འབོར་སོབ་ཡོན་སདོ་དུས་སྟོང་ཕག་དྲུག་བདུན་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་རེད། ག་ོབུར་དུ་ག་ར་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སམ་པའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་རེད་དེ། ཁ་སང་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༠༤།༠༡ ནས་བཟུང་ཏེ་གསར་འབོར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ ༡༢༥༠ ལ་དེའྱི་
རྒྱུན་ལྡན་སོབ་ཡོན་ད་ེདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་ཐེབས་ར་ནས་གསོལ་རས་གནང་གྱི་
ཡྱིན་གསུངས་པ་ལྟར་ད་ེལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསན་གསན་མ་ཞུས་ནའང་མ་འགྱིག་མཁན་ཞྱིག་མཐངོ་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་
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ཁོན་བསོམས་གསར་འབོར་གྲྭ་བཙུན་རྱིས་ལོ་སྔ་མའྱི་ནང་ལ་ ༤༩༩༩ ཆགས་འདུག དེ་གཅྱིག་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཉྱིས་པ་ད་ེཆུང་ཆུང་རདེ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་གསར་འབརོ་ལ་སོབ་ཡནོ་ 
༣༠༠ ཐམ་པ་ད་ེགནང་གྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག་སྟ།ེ ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ ༢༠༠ མ་གཏོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་གཟྱིགས་མ་
སོང་། ཏན་ཏན་རང་མེད་གསུངས་སོང་སྟེ། ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརྱིས་ནས་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆསོ་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ ༣༠༠ གནང་རྒྱུ་ད་ེཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ ༣༠༠ རང་རདེ་འདུག ད་ེནས་ཕལ་ཆརེ་དགོངས་ནརོ་ཐབེས་རྒྱུ་
ད་ེའདྱི་ཡྱིན་ས་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ནས་ ༢༠༠ ནས་ ༣༠༠ ལ་སྤར་འདུག ད་ེབེད་དུས་ ༢༠༠ ཡྱིན་དུས་སྐབས་ཅྱིག་
གཟྱིགས་སྣང་བྱུང་བ་མྱིན་ནམ་སམ། ད་ེའད་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ནང་པའྱི་ཆསོ་
ཚགོས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོད་ེཏན་ཏན་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ་གསུངས་དུས། གངས་ཐ་ོཏན་ཏན་ད་ེགཞུག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དརེ་སན་གསན་
ཞུ་རྒྱུར་སྔོན་མ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཁུངས་འད་མྱིན་ནས་ཚུར་མཁ་ོབསྒྲུབ་བས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ ༧༧༩ 
དང་། ༢༠༡༥ ལོར་ ༧༢༦ དང་། དེའྱི་གཞུག་ལ་ད་ེཚ་ོལའང་དོགས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ཙང་། འབལེ་ཡོད་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་
སོ་སོ་ནས་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་བོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དུ་ཡོད་པ་ག་ཚོད་
ཡོད་མེད་གངས་ཀ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཅེས་ཟླ་བ་མང་པོ་ཕྱིན་པ་རེད། བར་ལམ་ཞྱིག་སེབས་པ་ལྟར་བས་ན་དེ་ ༣༣༨ མ་
གཏོགས་མྱི་འདུག བར་ཁད་ད་ེའད་སེབས་རྒྱུ་ད་ེཆོས་ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ནང་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་ཆུང་འད་མ་གཏོགས་ལྟ་ེ
གནས་རང་མེད་ནས་ཡྱིན་ནམ་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅསེ་འགན་འཁུར་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་ཁམས་ཀ་ཐགོ་དགོན་པའྱི་དག་ེརྒན་གཉྱིས་ཀྱི་ག་ཕོགས་དང་
སོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཐགོ་ལ་བར་ལམ་ ༢༠༡༥།༠༣།༣༡ ནས་བཅད་འདུག་ཅེས་ཁ་སང་ད་ེསན་གསན་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེ
བཅད་ཡོད་ན་ད་ལྟ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་རདེ། དའེྱི་ཚོད་ད་ེདག་ེརྒན་གཉྱིས་ཀ་བོད་དུ་ལོག་
གྲུབ་འདུག མཚན་ཚང་མ་ཞུས་བསད་ན་དུས་ཚོད་འཕ་ོབརླག་རེད་སམ། ད་ེབཞྱིན་དགེ་ཕྲུག་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་བོད་དུ་ལོག་
ཚར་འདུག གཅྱིག་ཕ་གྱིར་རང་འཇགས་བཞུགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བཅད་རྒྱུ་དང་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ནས་ཕུལ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥།༠༣།༣༡ ནས་ཆསོ་རྱིག་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྱིད་
ཇུས་ཐག་གཅོད་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེདག་གནང་མྱི་དགོས་པ་བདེ་ནས་བཅད་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་
ཅེས་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་དགོངས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ལན་དངོས་གཞྱི་ད་ེདཔེ་
མཛོད་ཁང་རང་ལ་ཚུར་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞུ་དུས། ཚུར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བསྡུས་བསྡུས་ཅྱིག་གནང་སོང། དེ་མར་ཁ་ཐུག་
བཀགས་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མེད་ཀྱི་ཕག་དཔེ་འཚོལ་སྒྲུབ་བེད་སྟངས་སྐོར། དཔ་ེཆ་འཚོལ་སྒྲུབ་བེད་
སྐབས་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་ཁ་ོནའམ་ད་ེགཙ་ོབོ་བས་ནས་འཚོལ་གྱི་མེད། ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མེད་ཀྱི་གསུང་དང་བོད་ཡྱིག་དང་
འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང། ཡྱིག་ཚགས་མང་པ་ོཞྱིག་དཔར་ཕུད་དུ་འབོར་གྱི་ཡོད་ཅྱིང། ད་ེམྱིན་གྱི་དཔ་ེདེབ་དཀོན་རྱིགས་ད་ེསྔོན་
བླུ་ཡོན་དང་དཔར་ཕུད་ཕུལ་འབརོ་མ་བྱུང་རྱིགས་དཔ་ེམཛདོ་ད་ོདམ་པ་དང། ལས་རགོས་བཅས་ཐུན་མོང་ནས་ག་ོབསྡུར་བཅས་
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འགན་འཛིན་ལ་སན་གསན་ཞུས་ཏ་ེབླུ་ཡོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ག་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཁག་དོན་གཉརེ་
ཅན་གྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་དཔར་ཕུད་དུ་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེནས་ལྟ་སྒྲུབ་སོབ་དཔོན་བསྐ་ོཕོགས་སྐོར་ལ་ར་བའྱི་དོན་གནད་
འདྱིའྱི་ཐད་བསམ་བཞྱིན་དུ་གཡས་ཕགོས་གཡོན་ཕགོས་བས་པ་མེད་ཅྱིང་གཟྱིགས་ཚུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པའང། ཡང་ན་ད་ེ
འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང། མ་འོངས་པར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ད་ེདག་ལ་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་
ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལས་གཞྱི་རྒྱ་བསེད་སྐོར། བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་འདྱིར་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་པུ་ཚུགས་ནས་བསད་པ་
མ་ཡྱིན་པར། ལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་སྤེལ་བཞྱིན་ཡོད་སྐོར་ཁ་སྔོན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ལ་ཕེབས་
སྐབས་དཔ་ེམཛོད་སྐོར་གོག་བརན་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་ཕོགས་བསྱིགས་ཡོད་པ་སན་འབུལ་ཞུས་པས་མ་ཚད། ལ་ོལྟར་ལས་བསོམས་
ཕུལ་བའྱི་ནང་དུའང་བཀོད་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ལྟར་རྒྱ་བསེད་སད་སེང་
ལོར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསོབ་ས་ཁུལ་དུ་ཡན་ལག་གཅྱིག་རྒྱག་ཆར་ཡདོ་ཀང་འག་ོགནོ་གཏངོ་རྒྱུ་མདེ་པར་ལྷག་ཡདོ་པས། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་རྒྱབ་གཉརེ་འགོ་ནས་རང་གཞུང་ནས་འག་ོགནོ་རྒྱ་གང་ཆ་ེཞྱིག་གསོལ་བསྩལ་ཐབོ་ན་འཛུགས་བསྐྲུན་རྒྱ་
བསེད་མགོགས་པོར་འགོ་རྒྱུ་ཕན་ཐོགས་ངེས་པས་དགོངས་བཞེས་རྒྱབ་སོར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བར།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ་ནས། ལགས་འོང་། གང་མདརོ་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང་། དུས་ཚོད་ཕུལ་ཁག་པ་ོའདུག དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་
བོན་མཆོག་ནས། ད་ེའད་ཞྱིག་བཀོད་འདུག ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་ཞུས་དགོས་པའྱི་
དནོ་གནད་གལ་ཆ་ེབ་གཙ་ོབ་ོད་ེགསལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པར་དུས་ཚདོ་ཏགོ་ཙམ་འགོར་ས་རདེ་འདུག ད་ལྟ་ཚང་མ་སྐུ་
ངལ་ནས་ཡོད་དུས། ཁརོ་ཡུག་ད་ེཡང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་སམ་པས། སང་ཉྱིན་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་ཞུས་ན་འགྱིག་ཨ་ཡོང། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སང་ཉྱིན་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེརྱིང་གསུང་རགོས་གནང། སང་ཉྱིན་དུས་ཚདོ་མདེ། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ལགས་སོ། བས་ན་བཟོད་བསན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
ཆསོ་སངོ་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཁག་ཅྱིག་བྱུང་པ་རེད། དརེ་སྐབས་འཕལ་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་སྱིང་བསྡུས་ར་ེར་ེ
ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དནོ་དག་ད་ག་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་སྱིལ་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། དྱི་བ་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སབེ་གཅྱིག་ལ་ལན་རྒྱག་དགོས་དུས། དའེྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་གནད་འགག་དང་འབེལ་
བའྱི་མཐའ་བསམོས་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། རདེ་དེ། ད་དུང་འབལེ་ཡོད་ཚགོས་ས་ེཁག་གང་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཁོད་ལ་གནད་དནོ་དའེྱི་
ཐོག་ལ་ཐུགས་ཚབ་དང་དགོངས་ཚུལ་དང་བཅས་གསལ་བཤད་ནན་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་
འདུག དེར་འབེལ་ཡོད་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་རེད་འདུག དེ་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ཚང་མ་བསོམས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞྱི་ནས་དའེྱི་ཐོག་ལ་དགངོས་ཚུལ་དགོས་བཅསོ་ད་ེདག་
ཕེབས་འདུག ད་ེཕེབས་དུས་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཕོགས་ནོར་ཡང་གསན་ཕོགས་མ་ནོར་བ་
ཟེར་བ་བཞྱིན། གཙོ་བོ་ལོ་རྒྱུས་དང་རྱིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྟོགས་བརོད་བེད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་གཞུང་འབེལ་གྱི་
ལམ་ལུགས་སོགས་སྔོན་མ་ནས་ཆགས་ནས་ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྟོགས་བརོད་གནང་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དངོས་སུ་གཞུང་
འབེལ་གྱི་ཆོས་སངོ་དང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེདག་ལ་སྐུར་འདེབས་དང་སོན་བརོད་ཞུས་པ་ཕལ་ཆེར་
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ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་སམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཚོར་སྣང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་སྱིར་བཏང་ཞྱིག་
མ་གཏགོས་ཆོས་སོང་བ་ེབག་པ་ཞྱིག་ལ་ཆེད་གཉེར་གྱི་སོན་འཛུགས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་གྱི་མ་རདེ་བསམ་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་
ཚརོ་སྣང་དང་མཐངོ་ཕོགས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན། དའེྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཕོགས་ད་ེབསར་བརདོ་བསྡུས་
ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན། ཁ་སང་ངས་ལན་འདེབས་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་
ཞུས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་གནད་དོན་ད་ེདག་སྐབས་དེར་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག དེའྱི་འཕསོ་དནོ་དྱི་བའྱི་སྐབས་སུའང་
ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཡྱིན་ན་ལྷ་ཕབ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཡྱིན་ན་ཆོས་སོང་གསོལ་དགོས་པའྱི་ཁབ་
པ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་བས་ནས་བཀའ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེཟེར་དུས་ངས་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཟེར་བ་ད་ེབརྒྱུད་རྱིམ་
ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཞྱིག་འགེལ་བཤད་ཞུས་ན་ཕན་ཐོགས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་གྱི་འདུག སྔོན་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་མ་དགོས་པ་
བས། ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ལོར་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེའདྱི་གཏན་འབེབས་མ་གནང་གོང་ལ་ཟྱིན་བྱིས་མང་
པ་ོཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ད་ེདུས་བཙན་བོལ་གཞུང་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་རེད་པཱ། དེའྱི་སོམ་གཞྱི་ད་ེཆོས་སྱིད་ཁག་ཁག་འབེད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ Secular 
སམོ་གཞྱི་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོམ་རདེ་དམ་ཟེར་ནས་བཀའ་སོབ་དགོངས་འཆར་རྱིགས་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཡར་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་ད་ེའད་བཀའ་མ་ཕེབས་རོགས་གནང། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་རང་འཇགས་དགོས་ཡོད་ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་དང། བཀའ་
ཤག་དང། ད་ེདུས་སུ་དང་སུ་ཡོད་ནའང་ཡར་གསོལ་འདེབས་ཤུགས་དག་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་
སོམ་གཞྱི་ད་ེད་ེའད་བས་ནས་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལྷག་དུས་ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཡོད་མཁན་སྔོན་མའྱི་ལམ་དང་ལུགས་
སོལ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་བེད་སོ་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཉམ་དུ་ཆགས་ནས་ཡོད་དུས། གཞུང་འབེལ་གྱི་ཆོས་སོང་ཟེར་མཁན་ད་ེ
ཚ་ོགསོལ་བཅོས་བ་རྒྱུ་དང། ད་ེནས་ཞབས་བརྟན་བསྒྲུབས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་ལུས་དང་དྱི་མ་ནང་བཞྱིན་འབར་
ནས་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ལྷ་གསོལ་དགོས་
ཀྱི་རདེ་ཟེར་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེདཔ་ེམཚནོ་ཆ་ང་ེཆུང་ང་ེརྱིགས་ཞུས་མ་བསད་པར། གལ་
ཆེ་ཤོས་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ལྷ་མྱི་ཟུང་འབེལ་བ་དགོས་པ་དེ་
གནད་ཀྱི་སྱིང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས་ཡོད་པ་ད་ེངས་འགེལ་བཤད་རྱིང་པ་ོཞུས་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་རང་ལ་བསམ་
བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ད་ེགཞན་དང་མ་འད་བ་མྱི་ཡང་ཡདོ་པ་རེད་ལ་སྣདོ་དའེྱི་ནང་དུ་ལྷ་ཡང་ཁངེས་
ནས་ཡོད་པ་རེད། བཅུད་ཀྱི་ཆ་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལྷ་མྱི་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་མཁན། བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ར་དོན་ཐོག་ནས་ལྷ་མྱི་གཉྱིས་
ཀར་བསྟནེ་མཁན་ཡྱིན་པ། ལྷ་མྱི་གཉྱིས་ཀས་ཡར་སབས་བཅལོ་ས་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག མགོན་དཔུང་དམ་པ་ད་ེང་རང་ཚའོྱི་བ་ན་
མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང། ལ་ོརྒྱུས་ནང་འབྱུང་
བཞྱིན་པའྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་སེ་བུ་དམ་པ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལྷ་མྱི་གཉྱིས་ཀས་མགོན་དང་སབས་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཡོད་དུས། གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ལྷ་མྱི་ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་གནས་དགོས་པ་ད་ེདོན་གནད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས། ད་ེཡང་ལྷ་མྱིའྱི་
ནུས་པ་ཟུང་འབེལ་གྱིས་ཐོག་ནས་དགེ་ཕན་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ར་དོན་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པ་རེད། ད་ེ
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ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མྱིའྱི་ནུས་པ་ཡོད་སར་མྱིའྱི་ནུས་པ། མྱིའྱི་ནུས་པས་མ་འདང་བ་དེ་ཚོར་ལྷས་གནང་རྒྱུའྱི་མཚོན་པའྱི་མདོར་ན་
བསོམས་ཅྱིག་ཞུས་ན། ད་ལྟ་གྲུབ་འབས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་ཐོན་ནས་ཡོད་པ་ད་ེབརྟག་དཔྱད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མཁེན་
ཐུབ་རྒྱུ་དང་བཀའ་སོབ་ད་ེཚ་ོམཇལ་བ་ཡྱིན་ན་གཟྱིགས་ཐུབ་རྒྱུ། དཔེར་ན། འགག་དགོ་སའྱི་ནང་གྱི་དགོ་ས་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ནས་མཚན་ལ་བོས་བོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་པ་དེ། སྐབས་དེར་སྔོན་མ་གང་འད་གང་འད་
གནང་ཡོད་མེད་དེ། ད་ལྟའྱི་གཞུང་བསྟེན་དག་ལྷའྱི་གཙ་ོབ་ོགནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོརང་གྱིས་འགན་འཁུར་ཆ་ཚང་བཞེས་
ནས་མདོར་ན་ལམ་ཡྱིག་དང་བཅས་པ་ཁོང་རང་གྱི་སྣ་ེདངས་ནས་གེགས་མེད་ལམ་ལྷོང་གྱི་ཐགོ་ནས་གདན་འདེན་ཞུས་བཞག་པ། 
ད་ེལྟ་བུའྱི་གྲུབ་འབས་དང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཆགས་ནས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་བརདེ་མ་འོས་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་བསྟེན་
སྲུང་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོདང་བསྟེན་སྲུང་དམར་ནག་ཐགོ་ལ་ལྷ་མྱི་ཟུང་འབལེ་བས་ན་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ། ད་ལྟ་བར་དུ་
བསླུ་བ་མེད་པ། གང་འད་ཡོད་པ་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཕེབས་བཞག་པ་མང་པ་ོམཐོང་
རྒྱུ་དང་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ད་ེརྱིང་ངས་ལུངས་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ཚང་མ་ག་སྱིག་ཡོད་ད་ེདུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེ
ནས་ཆོས་སོང་གྱི་ང་ོབོའ་ིགནས་སྟངས་དེར་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེལ་སྔོན་མ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
བཀའ་སོབ་གསལ་པ་ོཕེབས་པ་སྔོན་མ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རདེ། དལོ་རྒྱལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་ཡོང་དུས་བཀའ་
སོབ་དེབ་གཟུགས་མང་པ་ོམཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་མཇལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཆོས་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའཇྱིག་
རྟནེ་ལས་འདས་པ་དང་མ་འདས་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ། འཇྱིག་རྟེན་ལས་མ་འདས་པའྱི་རྣམ་པ་བཞེས་མཁན་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་དགེས་པའྱི་
རྣམ་རལོ་ཅན་གྱི་ཆསོ་སོང་རྱིགས་མང་པ་ོཡོད་པ། ད་ེཡང་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མར་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་
རང་ཡོད་པ། ད་ེདག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོགནང་ཐུབ་མཁན་ཡྱིན་ན། མཚན་མ་འད་བ་དང་རྣམ་པ་མ་འད་བ་ཙམ་མ་གཏགོས་ང་ོ
བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་འད་མཚུངས་ཡྱིན་བསད་པ། དཔེར་ན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་ཆ་མཚོན་ན། ཁ་ོརང་གྱི་བསྐངས་གསོ་རང་གྱི་ནང་ལ་
མྱིང་བརྒྱ་མ་ལ་མཚན་སྟོང་མ་ཟེར་མཁན་ད་ེའད་ཞྱིག་དང། གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ན་སྐུ་ལྔའྱི་རྣམ་རོལ་གཅྱིག་ཏུ་མ་
ངེས་པ་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་དང། ད་ེདག་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་ནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང། 
གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོརང་གྱི་བྱུང་རབས་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག ངས་སྱིང་བསྡུས་ནང་ནས་ཀང་སྱིང་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
དང་པ་ོསོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉྱིས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བོད་ལ་གདན་དངས། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའྱི་
སྐབས་སུ་ད་ེལ་སྐོར་བདག་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག སྲུང་མ་ཟེར་ནའང་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འཁོལ་གནང་
བ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྐབས་དརེ། དངསོ་གནས་བས་ན་བོད་རང་ལ་ཡདོ་བསད་པའྱི་ལྷ་སྱིན་མཐུ་བ་ོཆནེ་ཚང་མ་དམ་ལ་
བཏགས་ཚར་བ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་བཀའ་བཀོད་དམ་བཅའ་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་བས་པའྱི་ནང་དུའང་མཐུ་བོ་ཆེན་
ཡྱིན་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་སྲུང་མ་ད་ེང་ཚོས་ཡོང་ས་མ་རེད་ཅེས་ལབ་ནས། མཐའ་མ་དེར་བྷ་ཊ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དེང་
སང་བས་པ་ཡྱིན་ན། སོག་པོའ་ིཡུལ་ཡྱིན་པ་འད། བོད་ཀྱི་ལྷ་སྱིན་ཚོས་ཀང་ཡར་བསྐུལ་མ་ཞུས། སོབ་དཔོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཀང་
དགོངས་པས་གཟྱིགས། མདོར་ན་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེའྱི་ཐོག་ནས་བྷ་ཊ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་སོག་ཡུལ་ནས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་
གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་སྲུང་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་ན་རྱིམ་ནས་ཡར་
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འབལེ་བ་བྱུང་ཚུལ་བས་ན། ཐགོ་མར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་གཉྱིས་པ་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚ་ོནས་བང་རྱིམ་བཞྱིན་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་
དང། གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དབུ་བརསེ་ས་༸རྒྱལ་མཆགོ་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེགཞུང་བསྟནེ་དག་ལྷའྱི་གཙ་ོབ་ོབཞེངས་པ་ནས་
བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དང། ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོགཉྱིས་ཧ་ཅང་
གྱིས་ཐུགས་འབལེ་ཐག་ཉ་ེཔ་ོགནང་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་དམྱིགས་བསལ་ཅན་ཞྱིག་འདུག གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆནེ་པ་ོཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། མཚམས་ར་ེཔ་ེཧར་རྒྱལ་པ་ོཡང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མཚན་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་
སྲུང་མ་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དེར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་ཚང་མ་ཚུར་མདོར་བསྡུས་ན། སྔོན་མ་
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རང་གྱིས་གནས་ཆུང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་སྱིང་
བསྡུས་ཤྱིག་འདུག ད་ེདག་མཇལ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེདག་དང་ཕྱིས་སུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་འགོ་སྟོད་དུ་ཚད་མར་ཟྱིན་ས་
བོད་ནས་ཚུར་ཕབེས་མཁན་ཆསོ་ར་ེདམ་པ་མཁན་པ་ོའཇྱིགས་མེད་ཕུན་ཚགོས། རྱིས་མེད་མངོ་ཞྱིབ་གནང་མཁན། མཁས་གྲུབ་
ཀྱི་ག་ོའཕང་མཐོན་པོར་སོན་མཁན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་བ་ཆེན་མང་པསོ་དབུ་བ་བཞེས་
མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ནས་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཁོང་རང་གནས་ཆུང་ས་དབངས་གྱིང་ཟེར་བའྱི་ Hawaii ཟེར་བ་ཞྱིག་ནས་ཚུར་
ཕབེས་རྒྱུའྱི་མཛད་འཆར་ཞྱིག་བཟསོ་པའྱི་སྐབས་སུ། འདྱི་ངས་ལུང་དངས་བསད་ན་འགོར་རོགས་རང་རདེ། དོན་དག་སྱིང་པ་ོཞུ་
ན། ད་ེལྟ་བུའྱི་མཛད་འཆར་ཞྱིག་ཁ་ོརང་ལ་སན་གསན་ཞུས་དུས། འདྱི་སན་ལ་འཁོལ་བ་ནས་བཟུང་སྔར་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཐུགས་
རབ་ཏུ་རྒྱས་ཏེ་རེས་མ་དངོས་སུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ད་ེའགེལ་བཤད་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཆུང་ད་ེགཞན་དང་མྱི་འད་བ་
གང་འད་ཡྱིན་པ། བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ། གོང་ན་མེད་པ། ཚད་དང་ལྡན་པ། སྲུང་མ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་འགེལ་བཤད་དེ་དག་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མཇལ་རྒྱུ་འདུག མདོར་ན་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོད་ེའབྱུང་ས་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚད་ལྡན་
ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང། དེང་སང་ཡྱིན་ན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས། མདོར་ན་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟེན་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བའྱི་གཞུང་བསྟེན་སྲུང་མ་ཞྱིག་ཆགས་
ནས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་ར་ེད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་དང་སེར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕན་བུ་ ཤེས་དང་མ་ཤེས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་དམ་ཚགི་ཉམས་ཆག་རྱིགས་ཕྱིན་ཡོད་ན། ད་རསེ་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་
སྱིང་ཐག་པ་ནས་འགོད་བཤགས་དང་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེའདའྱི་དགོངས་པ་འཕལ་ཏ་ེ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་
པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་སོབ་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ོརང་གྱིས་འགན་འཁུར་ག་ར་ེབཞེས་གནང་ཡོད་པ། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་མུ་མཐུད་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚ་ོམྱིའྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་
བའྱི་ལས་ཚབ་པ་ོཆེ་འདྱི་འད་མྱི་གསག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོགནང་ནས་བག་ཟོན་བ་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོམྱིན་ནམ་སམ། དཔེར་ན། ངས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་དང་ཉེས་པ་ཟེར་མཁན་ད་ེཡོང་དུས། 
ལྷག་པར་དུ་དག་ེའདུན་དང་འདུལ་བའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་འབྱུང་སའྱི་ས་ོབཞྱི་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོབཞྱི། མ་བཤད་པ་
དང། བག་མ་མཆྱིས་པ། ཉོན་མོངས་པ་མང་བ། མ་གུས་པ། ད་ེབཞྱི་པོའ་ིཐོག་ནས་སོན་ཚང་མ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེདག་སྲུང་
སོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་སོན་དང་ཉེས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཁད་པར་མེད་དམ་སམ། དེ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་གསལ་བཤད་
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གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཕེབས་པ་ཞྱིག་ལ། མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན། ཁ་སང་ཕེབས་པ་རེད། གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་
ཆནེ་པ་ོཆསོ་སོང་རང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་འད། སྐུ་རྟནེ་ལ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། མདོར་ན་༸གོང་ས་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆནེ་
པ་ོམཆོག་ལ་སྨན་ལོག་ཕུལ་ནས་དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཚུལ་ཞྱིག་བཀའ་མོལ་འཕསོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེའད་བའྱི་
ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་འགོས་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་གསལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ད་ེ
ལོ་རྒྱུས་ཁོ་རང་ནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལབ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང། 
ཐུགས་ཕམ་མང་པ་ོབྱུང་བ་དང་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་འཛོམས་ནས་དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གསལ་པ་ོརེད། དེའྱི་རེས་ལ་
སུས་མ་བལྟས་པ་རདེ། སྨན་པས་མ་བལྟས་པ་རདེ་དམ། གཅྱིག་གྱིས་མ་བལྟས་པ་རདེ་དམ། གཉྱིས་ཀྱི་མ་བལྟས་པ་རདེ་དམ། ད་ེ
འད་མང་པོ་བྱུང་དུས། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད། སུ་ཡྱིན་ནའང་དེས་ཚང་མར་ཉེས་ཆད་བཀལ་གནང་འདུག 
གནས་ཆུང་སྐུ་རྟནེ་ལའང་སྐུ་ཕབེས་མ་ཆགོ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དང། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཉསེ་ཆད་བཀལ་རྒྱུ་སོགས་ལའེུ་གཅྱིག་རདེ། སྐུ་ཕེང་
བཅུ་གསུམ་པ་ཆནེ་པ་ོམཆོག་ད་ེའདའྱི་སྨན་ལོག་ཕུལ་ནས་དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་ན། ད་ེརྦད་ད་ེམ་དག་
རྒྱུན་འབམས་ཀྱི་བཤད་ཡམ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བར་ལམ་
ཞྱིག་ནས་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་སོབ་མང་པ་ོཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། ༸རྒྱལ་མཆགོ་ལྔ་པའྱི་སྐབས་ནས་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་བཀོད་
པ་ད་ེལམ་དུ་མ་ཕྱིན། ད་ེབཞྱིན་༸རྒྱལ་མཆགོ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་ལ་དུས་ཚོད་སྡུག་པ་ོཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་ཡང་འཆར་
གཞྱི་གཅྱིག་བཀདོ་ནས་གང་འཚམ་འག་ོདུས། ད་ེཡང་ལམ་དུ་མ་ཕྱིན་པར་ལྷག་སྐབས། མཐའ་མའྱི་མཐའ་མ་དརེ་སྐུ་ཚ་ེཏོག་ཙམ་
སྔོན་དུ་བསྡུས་ནས་ཡང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མ་ལྷག་དུས། ད་ེའད་བའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་བཀའ་སོབ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཕབེས་ཡོད་པ་ད་ེགཅྱིག་རདེ། གཉྱིས་པ་ད་ེ༸རྒྱལ་མཆགོ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཁ་ོརང་ཡང་
ཐོག་མའྱི་ཆར་སྐུ་ཚེའྱི་ཚ་ེཚད་ ༡༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ག་ལེར་ག་ལེར་མར་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པའྱི་གཟྱིགས་སྣང་
བྱུང་བ་དང། ལ་ོརྒྱུས་མང་པའོ་ིནང་ ༧༧ ལ་ཆག  ༦༦ ལ་ཆག  མཐའ་མ་དརེ་ ༥༩ ལ་ཆག ད་ེཡང་མར་ཁ་ཆག་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་
ད་ེདག་གཏརེ་གྱི་ལུང་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ཡོད་དུས། འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཐུགས་རང་དབང་དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས། དགསོ་
པ་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། སྨན་ལོག་ཕུལ་ནས་དགོངས་པ་
མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མ་རེད། ད་ེམ་དག་རྒྱུན་འབམས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་བཅས་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཁང་སང་གནས་ཆུང་ཆསོ་སོང་ཆནེ་པ་ོདང། གཞུང་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་ཕོགས་མ་ནརོ་བ་ཞྱིག་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་མཐའ་མ་དརེ་གཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕསོ་ས་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་
ད་ེནས་འཕོས་པ་རེད། ལོ་རྟག་པར་རེ་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ད་ེཡང་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གཞུང་བསྟནེ་སྐུ་རྟནེ་རྣམ་པ་ཚརོ་མཚན་དདོ་ཕུལ་ཕོགས་ཐགོ་ནས་བ་ཆནེ་ཚ་ོལས་ཆ་ེབ་འདུག ཆསོ་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཆ་ནས་མག་ོ
མཇུག་ལོག་པ་མ་རེད་དམ་གསུངས་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁ་སང་ལྷང་ཙམ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། དབུ་ཁྱིད་བ་ཆེན་རྣམ་པར་མཚན་དོད་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེཆ་ེབསྟོད་ཀྱི་མཚན་དོད་རང་རེད་མ་གཏོགས་ཐུགས་ཕན་གསོས་རྒྱུ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐུ་རྟནེ་ཚོར་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེསྔ་མ་ོབོད་ནས་ཡྱིན་ན་སྐུ་རྟེན་རྣམ་པ་ཚོར་གདན་ཐབོ་ཀང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་
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གསལོ་ཕགོས་ལ་སགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེདག་མ་ཉམས་པའྱི་མཚནོ་བདེ་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གདན་ཐབོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེབཞྱིན་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་དོད་ལྟ་བུ་མཚན་དོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཉྱིས་མྱི་འད་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའད་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོར་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། སྔོན་མ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོར་གཟྱིགས་པ་ཆནེ་པ་ོགནང་ནས་སྐུ་རྟནེ་དརེ་མཁན་ཆེན་གྱི་
གཟྱིགས་གསལོ་གནང་འདུག དའེྱི་མཇུག་དརེ་ཏཱ་བ་མའྱི་ག་ོགནས་བསྩལ་འདུག དངེ་སང་ང་ཚསོ་ད་ེདག་ལ་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་
མང་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྐུ་རྟེན་རྣམ་པ་ཚོར་དངོས་གནས་བས་ན་ད་ལྟ་ལས་ལྷག་ཙམ་གྱི་གདན་ཐོབ་ཡྱིན་ནའང་འད། 
མཚན་དོད་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེདག་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་སམ་པ་ཞྱིག་གནས་ཚུལ་མང་པོར་
ཉམས་ཞྱིབ་བེད་ཡོང་དུས་ད་ེའད་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུས་རལ་གྱི་གནམ་གཡུག་བ་
རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསན་དགོངས་སྐོར་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེདག་རྱིམ་པས་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་ལས་རྱིམ་དང་འཕོས་ཏ་ེཕག་སྦྲེལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚ་ོབཀའ་བནོ་ཕལ་ཆ་ེབར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པས། ག་ོསྐབས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་ད་ེཕུལ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་ད་གྱིན་སྔོན་བརྡ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ན། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ལྟ་ཆོག་གྱི་རེད། དཔལ་
ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་སྔནོ་བརྡ་ཕུལ་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་དུས་ཚདོ་ཟུར་བཅད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡང་ལྷན་ཁང་ཁག་
འགོ་ནས་བགོ་གེང་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ག་ོསྐབས་ད་ེཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་སྔ་དོ་
ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་
པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་དགུ་པ་དང་། མཐའ་མ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་
དོའ་ིལས་རྱིམ་དང་པ་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༧ པ། དྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་
མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༧ པ། 

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

དྱི་བ་ཨང་ ༧ 
གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༢ པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ནས་ ༢༩ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་
ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
༡ རྱིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་དགོན་པའྱི་མཁན་ལས་ཟུར་བཅས་ལ་མཚན་དོད་ཅེས་

འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་འདུག་པས་ཆོས་བརྒྱུད་བ་ཆེན་ཞེས་པའྱི་ངསོ་འཛིན་གནང་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དང། ད་ལྟའྱི་
ཆསོ་བརྒྱུད་བ་ཆནེ་གང་དང་གང་ལ་མཚན་དདོ་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་དང། 

༢ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གྱི་ཆསོ་ས་ེཆུང་ཁག་གྱི་དཔ་ེའཁྱིད་དག་ེརྒན་གངས་ ༦༡ དང་། གདན་ས་བཤད་གྲྭ་ཁག་གྱི་
རྒྱ་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ ༡༠། ཚན་རྱིག་དགེ་རྒན་ ༡༤ ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་དགོན་ལྷ་ཁང་གྱི་དཀོར་གཉེར་ ༡༨ བཅས་ལ་ཟླ་
རའེྱི་ག་ཕགོས་སདོ་འབུལ་ཡོད་ལུགས་གསལ་བ་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆསོ་བརྒྱུད་གང་དང་གང་གྱི་དག་ེརྒན་ལ་ག་ཕགོས་
སདོ་འབུལ་ཡོད་པ་དང། དགོན་ས་ེགང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརྒན་མཁ་ོགཏངོ་གནང་ཡོད་མེད། ད་ེབཞྱིན་ཚན་རྱིག་དག་ེརྒན་
མཁ་ོགཏོང་གནང་ཡོད་མེད་དང། ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་གཞྱིས་དགོན་གྱི་དཀོར་གཉེར་རྣམས་ལ་ཟླ་ཕོགས་སོད་འབུལ་
ཡོད་མདེ་བཅས་ལ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་གཡུ་ཐགོ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༧ པའྱི་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། འདྱི་མ་བཀགས་གོང་ལ་ད་ལྟ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་འདྱི་བ་ད་ེཡང་ལས་
བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀོད་པ་ད་ེདག་ལ་ོསྔ་མའྱི་ལས་བསོམས་
གཞྱི་བཞག་ཡྱིན་ཞསེ་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༢ པའྱི་ 
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༧ པའྱི་ལན། 

༡༌༡ ཆེ་བསྟོད་མཚན་དོད་འབུལ་ཡུལ་ཆོས་བརྒྱུད་བ་ཆེན་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྟངས་ནྱི། ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་
དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་བ་ཆེན་ལས་ཐོག་རྣམ་པ་དང། གོང་གསལ་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཞྱིག་གྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་
འཇགས་ལྟར་མཚན་གནས་རསེ་འབེལ་གྱི་ལམ་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་དེའྱི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁྱིར་ཕབེས་མཁན་རྣམ་པར་ངོས་
འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་འདུག 

༡༌༢ སྔ་ལོར་སྔ་འགྱུར་རྱིང་མ་དང། ས་ས། དག་ེལུགས། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ལས་ཐགོ་རྣམ་པ་དང། དག་ེ
ལུགས་ཁངོས་ནས་ཤར་བང་ཆསོ་ར་ེརྣམ་གཉྱིས་བཅས་ལ་ཆ་ེབསྟདོ་མཚན་དདོ་ཕུལ་འདུག 

༢༌༡ སྔ་ལོར་དགོན་ས་ེཆུང་ཁག་ ༤༠ ལ་དཔ་ེའཁྱིད་དག་ེརྒན་ ༦༡ གྱི་ཟླ་རེའྱི་ག་ཕགོས་ཕུལ་ཁོངས་སུ། རྱིང་མ་ནས་ ༢༣ 
བཀའ་བརྒྱུད་ནས་ ༩ ས་ས་ནས་ ༡༣ དགེ་ལུགས་ནས་ ༡༡ གཡུང་དྲུང་བོན་ནས་ ༡ རྱིས་མེད་སོབ་ཁང་གཞན་
ནས་ ༤ བཅས་འདུག 

༢༌༢ སྔ་ལོར་དགའ་ལྡན་ཤར་བང་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས། འབས་སྤུངས་བོ་གསལ་གྱིང་དང་སོ་མང་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས། སེ་ར་བེས་གྲྭ་
ཚང་། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ། རྫོགས་ཆེན་ཨ་ོརྒྱན་ཆོས་གྱིང། རྫོང་དཀར་ཆོས་སེ། བལ་ཡུལ་འབྱི་གུང་
རྱིན་ཆནེ་གྱིང་བཅས་དགོན་ས་ེཁག་ ༡༠ བཅས་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརྒན་རའེྱི་ཟླ་རའེྱི་ག་ཕོགས་ཕུལ་འདུག 

༢༌༣ སྔ་ལོར་དགའ་ལྡན་ཤར་བང་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས། འབས་སྤུངས་བ་ོགསལ་གྱིང་དང་ས་ོམང་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས། ར་སྟོད་གྲྭ་ཚང། 
རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ། མོན་ག་ོབརེ་ཆེན་མད་ོསྔགས་ཆོས་གྱིང། མོན་ག་ོབཙུན་དགོན་བང་ཆུབ་ཆོས་
གྱིང་། སྱིམ་ལ་ཇ་ོནང་རྟག་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་གྱིང། བཀྲ་ཤྱིས་ལོངས་ཁམས་སར་དྷརྨ་ཀ་ར་མཐ་ོསོབ། གོ་པལ་པུར་
སྱིན་ཆནེ་ཆསོ་ས།ེ ཧར་པཊ་པུར་གངོ་དཀར་ཆསོ་ས།ེ བལ་ཡུལ་འབྱི་གུང་རྱིན་ཆནེ་གྱིང་བཅས་དགོན་ས་ེཁག་ ༡༤ ལ་
ཚན་རྱིག་དག་ེརྒན་རའེྱི་ཟླ་རའེྱི་ག་ཕོགས་ཕུལ་འདུག 

༢༌༤ ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྔོན་བཞེངས་མཛད་པའྱི་མཐའ་མཚམས་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་ལྔ་ཐ་ེབའྱི་རྱིང་དགོན་ ༡༡ 
དང། དག་ེདགོན་ ༣ རྱིས་མེད་དགོན་ས་ེ ༤ བཅས་གཞྱིས་དགོན་ ༡༨ ལ་དཀནོ་གཉརེ་རའེྱི་ཟླ་ཕགོས་ཕུལ་འདུག་པ་
བཅས། ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༩ ལ། 
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 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཅྱིག་བས་ན་འཕོས་དོན་འདྱི་བ་ཕན་བུ་ཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་རྒྱ་ཡྱིག་
དགེ་རྒན་དང་ཚན་རྱིག་དག་ེརྒན་ད་ེདག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ག་ཆའྱི་མཐུན་རེན་སར་བ་མ་གཏོགས། 
འདེམས་སྒྲུག་དང་མཁ་ོགཏོང་བ་རྒྱུ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ལ་མཚོན་
ན། འགོ་སྟོད་ལ་ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱི་མཁོ་གཏོང་བས་འདུག་ཅེས་བྱུང་བ་རེད། མཇུག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཁུངས་སོ་སོ་
ནས་ཡར་ཕུལ་ནས་མར་ག་ཕོགས་ཕུལ་བ་མ་གཏོགས་ད་ལྟའྱི་ཆར་མཁ་ོགཏོང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་དང་པ་ོགནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་འདྱི་བའྱི་ལན་ནང་དུ་ཕེབས་སྟངས་ལྟ་ཡོང་དུས། 
བཀའ་ཤག་གྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་འདྱི་བ་ཕབེས་སྟངས་ཚང་མར་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཡྱིག་ཚད་འཕདོ་ས་མ་རདེ་ཅསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། འདྱི་བ་རང་གནང་རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེཡྱིན་
དུས་ ༡༌༡ ནང་དུ་ཁ་སང་སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་བ་ཆནེ་ཞེས་བདེ་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། ད་རསེ་ཚིག་འཐལོ་པ་སྣནོ་ནས་དབུ་འཛིན་བ་
ཆནེ་ལས་ཐོག་པ་ཞསེ་སོད་ཡོད་པ་རདེ། དབུ་འཛིན་ཞསེ་འཐལོ་པ་སར་ཡོང་དུས་དབུ་འཛིན་ཞསེ་པའྱི་ཐ་སད་ད་ེག་དུས་བྱུང་བ་
རེད་དམ། བཙན་བོལ་ལ་སེབས་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན། ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཐོན་པའྱི་ཐ་སད་ཅྱིག་རེད་དམ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེཡང་ཆོས་བརྒྱུད་བ་ེབག་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐ་སད་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འོག་ནས་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁྱིར་ཕེབས་མཁན་ཞེས་
པར་ལ་དོན་གྱི་ཕད་གཅྱིག་སར་ནས་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁྱི་ལ་ཕེབས་མཁན་ཞེས་གསལ་པོར་ལབ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁྱི་ལ་ཕེབས་
མཁན་རྣམས་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་དུས། དའེྱི་འགོ་ལ་ ༡༌༡ ནང་དུ་དང་ས་གཅྱིག་སར་ནས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་
དབུ་འཛནི་ལས་ཐགོ་པ་དང་ཞསེ་པའྱི་དང་ས་དསེ་རྣམ་བཅད་ཡང་བཅད་ག་ར་ེཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེའྱི་འོག་ལ་དགེ་ལུགས་ཁུངས་ནས་ ཤར་བང་ཆོས་ར་ེགཉྱིས་ཞེས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བཏོན་འདུག་གཱ དེ་ཡྱིན་
དུས་སང་ལ་དབུ་འཛིན་ཁྱི་ལ་ཕེབས་མཁན་ཞེས་ངསོ་འཛིན་གནང་ཚར་དུས། འོག་ལ་དང་ཞེས་པའྱི་དང་ས་དརེ་རྣམ་བཅད་ཡང་
བཅད་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེས་ ༡༌༡ དང་ ༡༌༢ དེས་འགལ་བ་རྟགས་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་པས་དེར་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་ཡོང་བ་ཞུ། གཞན་ཡང་ཁ་སང་འདྱི་བ་དེའྱི་ནང་ལ་མཁན་པ་ོལས་ཐོག་པ་དང་མཁན་པ་ོལས་ཟུར་ཞེས་པའྱི་མཚན་
ཐགོ་མཚན་དདོ་ཕུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་དམྱིགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་དའེྱི་ནང་ལ་མཁན་པ་ོདང་མཁན་པ་ོལས་ཟུར་ཕུད་ཚར་འདུག ག་ར་ེ
བས་ནས་ཕུད་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཚ་ོམཁན་པ་ོདང་མཁན་པ་ོལས་ཐོག་པ་ལ་མཚན་དོད་ཕུལ་གྱི་ཡོད་དང་མེད། ཡོད་
ན་ཁ་གསལ་གནང་རོགས་གནང་། མེད་ན་ཐད་ཀར་མཁན་པ་ོདང་མཁན་པ་ོལས་ཟུར་ད་ེདག་ལས་བསམོས་ནང་ལ་བྱིས་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་དམ། ད་ེརྱིང་དེའྱི་ནང་ལ་ཕུད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ། ད་ེབཞྱིན་ ༡༌༢ ཀྱི་ནང་དུ་ཚིག་གོང་
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འགོ་གཉྱིས་ཀར་སྔ་ལོར་ཞསེ་པའྱི་ཚགི་ད་ེདང་ཕུལ་འདུག་ཞེས་པའྱི་ཚགི་ད་ེགཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་དབང་དུ་བྱིས་འདུག ངའྱི་
འདྱི་བ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞེས་པ་དེས་དུས་ད་ལྟ་བ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། སྔ་ལོ་ཞེས་པ་དེས་དུས་འདས་པ་བཏོན་
འདུག འདྱི་ག་ར་ེབས་ནས་སྟོན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔ་ལ་ོཞསེ་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་ལྔ་པ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༥ ལ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག གཞན་ལ་ཕར་གཡུག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བཏང་འདུག འབུལ་འདུག་
ཞེས་པ་དེས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་ཚོད་འབུལ་ཡོད་ཅེས་འདྱི་བ་གཏོང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྔོན་མ་ག་ཚོད་འགོ་ཡོད་མེད་འདྱི་བ་
བཏང་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཚིག་མཐའ་མ་དེས་མཇུག་བསྡུས་ཡོད་དུས། འབུལ་འདུག་ཞེས་པ་དེས་ལག་པ་ཕར་གཡུག་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤེས་བཏང་འདུག འདྱི་ག་ར་ེབས་ནས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༢༌༡ ནང་དུ་སྔ་ལ་ོདག་ེལྡན་ཆོས་ཁག་ཞསེ་བྱིས་འདུག ཆསོ་
ཁག་ཞེས་པ་དེར་རྣམ་བཅད་ཡང་བཅད་ག་རེ་ཡོད་དམ། དགེ་ལྡན་ཆེ་ཁག་མ་བྱིས་པར་དགེ་ལྡན་ཆོས་ཁག་ལབ་པ་དེས་རྒྱུ་
མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ། དག་ེལྡན་ཆསོ་ཁག་ཡྱིན་ན། ༢༌༡།༢༌༣ དགནོ་སེའྱི་མཚན་ཐ་ོམང་ཆ་ེབ་དགོན་ས་ེཆ་ེཁག་རདེ་འདུག 
 སང་ལ་དགོན་ས་ེཆོས་ཁག་བྱིས་དགོས་པའྱི་རྣམ་བཅད་ཡང་བཅད་དང་བྱིས་འདུག་ད་ེསྔོན་ལ་སེབས་དགོས་པ་ག་ར་ེ
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྱིང་མ་ལ་ ༩ བཀའ་བརྒྱུད་ལ་ ༢༣ དག་ེལུགས་ལ་ ༡༡ བོན་པ་ོལ་ ༡ འདྱི་ཚོའྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་ལ་མཚན་
དོད་ཕུལ་ས་འདྱིས་ཧེ་བག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འགོ་འདུག འདྱི་ག་རེ་བས་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ལས་
བསོམས་ནང་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ཞེས་བྱིས་འདུག འདྱིས་དགོན་པ་ད་ེདག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གང་དང་གང་དུ་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་བསམོས་ནང་ལ་སན་པ་ོབྱིས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཡོད་པ་ད་ེརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
གང་དང་གང་དུ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། ཁད་པར་དང་ཧ་ེབག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོའདུག འདྱི་ག་ར་ེབས་
ཏ་ེཡོང་བ་རེད་དམ། ༢༌༤ ནང་དུ་བོད་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཞསེ་བེད་ས་ཞྱིག་སར་འདུག སན་ཞལ་མཛད་པའྱི་ཞེས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སར་བའྱི་སྔནོ་མ་གཞྱི་བཞག་པ་ད་ེདགནོ་ས་ེསོམ་པའྱི་ ༡༨ འདུག དགོན་ས་ེ ༡༨ བཞེངས་
པ་ད་ེཕྱི་ལ་ོག་དུས་རག་པ་རེད་དམ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སར་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོན་པ་འདྱི་ཚ་ོབཞངེས་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། སྔོན་མ་ད་ེཕྱི་ལོ་ག་དུས་ག་དུས་སར་བ་རེད་དམ། དགེ་ལུགས་དགོན་པའྱི་དགོན་པ་གསུམ། རྱིས་
མེད་དགོན་སེ་བཞྱི་བཞག་འདུག གལ་ཆེ་ཆུང་ད་ེཚ་ོདབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་
བཞེས་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་འདྱི་ཚ་ོངེས་པར་དུ་ལགས་ལན་དགོས་འདུག  དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཀོན་གཉེར་
ལ་བདག་པ་ོརྒྱག་རྒྱུར་ཆ་རེན་གང་དང་གང་ཚང་དགསོ་མྱིན། ངསེ་པར་དུ་སྔནོ་མ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཐུན་རནེ་
སར་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་དརེ་དཀནོ་གཉརེ་ལ་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན་དཀནོ་གཉརེ་ལ་བདག་པ་ོ
རྒྱག་རྒྱུར་མཐུན་རནེ་ག་རའེྱི་ཐགོ་ནས་སར་གྱི་ཡོད་དམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག དགོན་སེ་ཁག་གྱི་མཚན་གཞུང་འདྱི་ཚོ་ད་ལྟ་འདྱིར་མེད་ན་གལ་མྱིན་འདུག རེས་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཕུལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག 
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དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་གཡུ་ཐགོ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འཕོས་དནོ་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར། དབུ་འཛིན་ཟེར་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལན་ཕུལ་སྟངས་དེ། དྱི་བའྱི་གེང་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་བཀའ་གནང་འདུག་སྟེ། དྱི་བ་དངོས་གཞྱི་གནང་བའྱི་
སྐབས་ལ་གསལ་པ་ོབས་ནས་འཁདོ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། 
 མར་འབབ་ཏ་ེའདྱི་བ་ཕེབས་རྒྱུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་འདུག་པས། ཆོས་བརྒྱུད་བ་ཆེན་ཞསེ་པའྱི་ངསོ་འཛིན་གནང་སྟངས་
གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་བ་ཆནེ་གང་དང་གང་ལ་མཚན་དདོ་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་གསུངས་པ་རདེ། 
 ལན་ད་ེདྱི་བ་དངསོ་གཞྱི་འབབ་བསད་མཁན་གྱི་འདྱི་བ་དརེ་ལན་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
དང་སྦྲགས་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྱིད། སྱིར་
བཏང་ང་ཚ་ོརྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་ཟེར་དུས། ངེས་པར་དུ་ད་ལྟ་དབུ་ཁྱིད་ལྔ་པ་ོཁ་ོན་ལ་ག་ོབའྱི་ཁབ་པ་
ཡོད་པ་མ་རེད། བ་ཆནེ་གྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུ་ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོར་མང་ཐག་ཆདོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟ་ཆེས་དོད་ཀྱི་མཚན་དོད་ཕུལ་བསད་ས་དེ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དབུ་ཁྱིད་གསུང་གྱི་
ཡོད་ནའང་འད། དབུ་འཛནི་གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། འདྱིའྱི་ལས་ཐགོ་ད་ེདག་ལ་ད་ལྟ་ཕུལ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོནས་གསལ་པ་ོབཟོས་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཞྱིག་གྱི་མཚན་གནས་རེས་འབེལ་
གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱི་ལ་ཕེབས་མཁན་དག མདོར་ན། དགེ་ལུགས་ཀྱི་ཕོགས་ནས་ཤར་བང་ཆོས་ར་ེགཉྱིས་ལ་བ་ཆེན་གྱི་ཆེས་དོད་
མཚན་དོད་དེ་ལོ་མང་པོ་སྔོན་ནས་ཕུལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་དེ་གཅྱིག་པ་ཕུལ་གྱི་མྱིན་འདུག འདྱི་དགེ་
ལུགས་གཅྱིག་པུ་ཐགོ་ནས་ཆསོ་ར་ེརྣམ་པ་གཉྱིས་ད་ེཡར་དབུ་ཁྱིད་མཉམ་དུ་སེབས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་དགོས་
པ་འདྱི་གསལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མར་གསལ་པོ་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཕན་བུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔེར་ན། རྱི་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི་ཕག་སོལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་
རྱིན་པ་ོཆེ་དང་མཚུངས་མེད་ཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉྱིས་ཟེར་ན།  ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གསུམ་ད་ེཕར་མཉམ་དུ་ལྟ་བུ་སར་
ནས་གསུངས་སོལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ད་ེདང་། གཉྱིས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་ཞོར་ལ་
སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་བས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་དང་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ། ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་རྒྱུན་ལས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། ཆསོ་རྱིག་དྲུང་ཆེ། 
ད་ེདག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལྟར་བཀའ་ཤག་ལ་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཏེ་ཆེས་དོད་
མཚན་དོད་འབུལ་ཡུལ་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང་། མཁན་པ་ོལས་ཟུར་ད་ེདག་ལ་མཚན་དོད་འབུལ་ཡུལ་སྐོར་ལ་གོས་བསྡུར་བས་
ནས་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དག་ད་ལྟ་ཚང་མའྱི་མདུན་དུ་སན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེའྱི་
ནང་ལ་ག་ར་ེགསུང་འདུག་ཟེར་ན། དེའྱི་སྔོན་ནས་དུས་ཚོད་དང་མ་བཟུང་ནའང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏ་ེམར་གསར་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་
ཕབེས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྔནོ་མ་སག་ས་ཆོས་སར་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ནས་མཚན་དདོ་འབུལ་ཡུལ་གྱི་དདོ་ད་ེཡོད་འདུག 
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བས་ཙང་དདོ་ད་ེཡོད་སྐབས་དའེྱི་ནང་ནས་དག་ེལུགས་ཀྱི་ཕོགས་ནས་མཁན་ལས་ཟུར་དང་ཤར་བང་ཆསོ་ར་ེརྣམ་གཉྱིས་མཚནོ་
པའྱི་ད་ེདག་ལ་སྔོན་མ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མེད་པ་བཟ་ོདུས། ཐུགས་སྟབས་བད་ེཔ་ོམེད་པ་ཡྱིན་དུས། དགེ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
སྔོན་མ་སག་སར་ཡོད་པ་དེས་རང་འཇགས་ཐོག་ལ་ད་ེནས་མར་གསུངས་འདུག ག་ར་ེཟེར་དགོས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་དགོས་གསལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། རང་འཇགས་ཐགོ་རྱིང་མ། ས་ས། བོན་པ་ོབཅས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་
པ་དང་། དབུ་ཁྱིད་ས་ོསོའ་ིབསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་རྱིང་མའྱི་མཁན་པ་ོབདུན། ས་སའྱི་མཁན་པ་ོབདུན། བོན་པའོ་ིམཁན་པ་ོགསུམ། 
སྐབས་ད་ེདུས་ད་ེལ་མཁས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་གྱུར་ཟྱིན་པའྱི་སྐབས་ཁེལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་
བརྒྱུད་པ་ད་ེདག་ས་ོས་ོཕ་ེནས། བཀམ་ཚང་ནས་མཁན་པ་ོགཉྱིས། འབྱི་གུང་ནས་མཁན་པ་ོགཉྱིས། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་
མཁན་པ་ོགཉྱིས། སྟག་ལུང་མཁན་པ་ོགཅྱིག་བཅས་ལ་གཏན་འབེབས་ཐོག་མ་ད་ེགནང་འདུག དེའྱི་མཇུག་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་
པའོ་ིཐགོ་ནས་མཁན་པ་ོགཅྱིག་པུ་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག མཁན་ཟུར་ལའང་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གངེ་ནས། ཕལ་ཆརེ་ད་ལྟའྱི་
མཁན་པ་ོ ༢༩ དང་། མཁན་ཟུར་ ༣༡ ལ་རྱིས་ལོ་སྔ་མའྱི་ནང་དུ་ཕུལ་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཁན་པ་ོལས་ཟུར་གྱི་
མཚན་ཐ་ོདེའང་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེད་གྱིན་འདྱི་བའྱི་ང་ོགདོང་ནང་ལ་གསལ་མེད་ཙང་། མ་ཕུལ་བ་རེད་མ་གཏོགས་དེར་ཆ་
ཚང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གོས་ཚགོས་གསོལ་ལོག་སང་ལ་ཕུལ་བཞག་ན་འགྱིག་
གྱི་མེད་འག ོ
 དེ་ནས་མར་ ༢༌༡ དང་དེ་དག་ཚང་མ་ད་གྱིན་ནས་ངས་གོང་ནས་མར་ཐུགས་དོགས་འདྱི་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་ནས་
གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་འདྱི་བ་གནང་བ་ཡྱིན་པ་
ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརདེ། ལས་བསོམས་ད་ེལ་ོསྔ་མའྱི་ལས་བསམོས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོསྔ་མ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་བས་པ་
ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་གངས་ཐ་ོད་ེཡང་ད་ེཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་འདྱི་
དང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་འདུག་ཟེར་ནས་འདས་ཚིག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་འད་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་མཁེན་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་གངས་ཐོ་དེའྱི་ནང་ནས་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་དཔེར་ན་དགོངས་ཞུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་།  དགོངས་པ་
རྫགོས་པའྱི་རྱིགས་ལྟ་བུའྱི་གངས་ཀ་ཕན་བུ་ཕན་བུ་ལ་ོལྟར་འགྱུར་བ་འག་ོསྱིད་པ་རདེ། ད་ེདག་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་ཕུལ་བཞག་པ་ད་ེ
རདེ། ད་ེདག་སོམ་གཞྱི་རང་འཇགས་རེད། གངས་ཀའྱི་ཁད་པར་ཕན་བུ་མ་གཏགོས་གཞན་རང་འཇགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དགནོ་པ་ཆུང་ཁག་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་ཟརེ་བ་དའེྱི་ནང་དུ་དགོན་པ་ཆ་ེཁག་མང་པ་ོཚུད་འདུག་ཟརེ་བ་ད།ེ ཆ་ེ
ཁག་གས་ལ་གཅྱིག་གཉྱིས་གཅྱིག་ཚུད་བསད་པ་ང་རང་ངོས་ནས་ཀང་ད་ོསྣང་བྱུང་། ར་བའྱི་ད་ལྟ་དགོན་པ་ཆ་ེཁག་ཟེར་དུས། ད་
ལྟ་ང་ཚ་ོཁུངས་ས་ོསོའ་ིམ་དགནོ་གྱི་གཙསོ་པའྱི་ཡོངས་གགས་ཆ་ེཁག་ད་ེདག་ལ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམྱིན་གྱི་ཆུང་ཁག་
ཟརེ་དུས། འབྱིང་འདྱི་ཚ་ོཡང་ཡར་རྱིས་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནས། མདོར་ན་ཕན་བུའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་ས་ད་ེདག་
ཆེད་དུ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། རེས་མ་ཆེ་ཁག་ཆུང་ཁག་དེ་དག་དབེ་འབེད་བེད་སྟངས་གསལ་པོ་རྱིགས་ཆ་རེན་མང་པོ་
བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  རྱིམ་པས་གཟྱིགས་ཆོག་གྱི་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་འགའ་ཕེབས་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ ༢༌༣ དརེ་ཧ་ེབག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག་གསུང་རྒྱུ་ད།ེ རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརྒན་དང་ཚན་རྱིག་དག་ེརྒན་ཟརེ་བ་ད།ེ སྱི་ནརོ་
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༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དེ་རྱིགས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཕེབས་ཏེ། ཆོས་སེ་སོ་སོ་དང་དགོན་སེ་སོ་སོ་ནས་
ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཞྱིག་ཕྱིན་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས་པའྱི་ཚུལ་དུ་དགོན་སེ་སོ་སོ་ནས་ཡར་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས། ང་ཚོར་ག་སྱིག་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ལས་
གཞྱི་ཐགོ་ལ་ག་སྱིག་ཡོད། འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་རྒྱུ་དང་སོབ་ཁྱིད་བ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཡོད། འདྱི་ལ་མཐུན་འགྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་
པ་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ནས་མར་བོས་བཅད་བས་ནས་ཁེད་རང་ཚོས་རྒྱ་ཡྱིག་
བསབ་དགོས་ཀྱི་རདེ། 

ཚན་རྱིག་བསབ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། འདྱི་ལ་དག་ེརྒན་འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཕལ་ཆརེ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་
དུས་ས་ོསོས་ལས་གཞྱི་བརམས་ནས་དགོན་པ་ས་ོསོའ་ིགངས་ཀའྱི་ཆ་ནས་ཧ་ེབག་གང་འད་ཕྱིན་ཡོད་ནའང་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཆ་
ནས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་ད་ེདག་ཐ་ེབའྱི་ཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། གུ་རུ་ལྷ་
ཁང་ཐགོ་མར་ཡྱིན་ན་བཞྱི་རེད། ཕྱིས་སུ་གཅྱིག་དང་བཅས་ཁེན་ལྟར་ལྔ་ཐམ་པ་སྔ་ས་ནས་བཞེངས་ཡོད་པ་རེད། གུ་རུ་ལྷ་ཁང་ད་ེ
ཕྱི་ལ་ོཟླ་ཚེས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་བཞེངས་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་ད་ལྟ་ལངས་བསད་མཁན་འདྱི་ལ་ཁ་ཐུག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་གཟྱིགས་པ་
ཡྱིན་ན་གཟྱིགས་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གུ་རུ་ལྷ་ཁང་ད་ེདག་གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་བརྱིས་ནས། སྐབས་དེའྱི་བཙན་
བལོ་བདོ་གཞུང་རང་གྱི་འག་ོགོན་ཆ་ཚང་བཏང་ཏ་ེནང་རྟནེ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་བཞེངས་པ་ཞྱིག་རདེ། གཞྱིས་དགོན་ད་ེདག་ཚང་
མ་སྐབས་དེའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་མ་གཏོགས་པའྱི་གཞྱིས་
དགནོ་ད་ེདག་གཞུང་གྱི་བཞེངས་པའྱི་ངསེ་པ་དང་ཁབ་པ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ནང་ལ་
དགོན་པ་འགའ་ཡོད་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱི་ཚང་མས་ཕག་མཆོད་འབུལ་ཞུ་ས་རྱིགས་ཆགས་བསད་པ་ཡྱིན་དུས། རྱིམ་པས་
གཞྱིས་དགོན་ལ་ངོས་འཛིན་བྱུང་བཞག་པ་འདྱི་འད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་ཚང་མ་ལོགས་གཞུང་གྱི་བཞེངས་
བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཀོན་གཉརེ་ཚ་ོཆ་རནེ་གང་འད་ཞྱིག་ཐགོ་ནས་བདམས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཟེར་ན། ད་ེཡང་ད་གྱིན་ལྟར་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད། གུ་རུ་ལྷ་ཁང་ད་ེདག་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེ
མྱིན་གྱི་གཞན་ཁག་ལ་གཞྱིས་དགོན་ཁག་ད་ེདང་ད་ེཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནམ་རྒྱུན་ཆསོ་ཕོགས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་
ད་ེདང་ད་ེབརམས་ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་དེར་དཀོན་གཉེར་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དཀནོ་གཉརེ་དེར་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཡར་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེདག་ལ་མར་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆད་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག 
ནང་གསེས་ཀ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་
ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ 
༡༢༠  དང་ ༡༢༡ དགོངས་དོན་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་༡༤ གཙོས་རྱིས་སན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དནོ་
སན་ཐོ་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའྱི་ཐོག་ཕུལ་བ་སན་སོན་དང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཨང་ 
༢༠༡༦།༡༥།༡༡།༨ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ འཁདོ་པ་སྣོལ་འཇོག་གནང་བའྱི་འབྲུ་དོན་བཞྱིན་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སངོ་
ཕག་བསྟར་ཇྱི་གནང་དང་། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་བཅས་ཀྱི་སན་ཐ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ འཁོད་པ་ཕུལ་འབོར་
བྱུང་ཡདོ་པར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབལེ་མཇུག་སོང་གནང་ཕོགས་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་ཆེད་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ 
པ་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་རྒྱུ་དང་འབལེ་བའྱི་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 
༡། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་༡༤ གཙོས་རྱིས་སན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་

པའྱི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའྱི་ཐོག་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༣༧ པ་སན་སོན་ཟྱིན་པ་ནང་གསལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་རྱིས་གཙང་དགོས་རྱིགས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
མཇུག་སོང་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས་དང་། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་བཅས་འཁོད་པའྱི་སན་ཐ་ོཤོག་གངས་ ༡༢༨ ཅན་
ཞྱིག་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་དེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་སན་ཐ་ོསྱི་འཐུས་
སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༣ པར་འབུལ་དགོས་པ་དང་། 

༢། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ 
༡༢༠ དང་ ༡༢༡ དགོངས་དནོ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤་་༡༥ 
ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐརོ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་པའོ་ིམང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པ་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་རྒྱུ། 

༣། གོང་གསལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་གྲུབ་དོན་སན་ཐ་ོསྱི་འཐུས་སྐབས་ 
༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༤ པར་འབུལ་དགོས་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མསོ་གསོ་ཆདོ་དུ། 

 བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༩ ལ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་ཡདོ་དམ། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་
པའྱི་ཁ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པ། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅། །ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བེད་རྣམས་ལས་བེད་
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་འདེམས་བསྐོ་བས་པའྱི་ལས་བེད་སྱིག་གལ་སེ་ཚན་སྱིའྱི་ཁོངས་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུར་ལས་བེད་
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་ཟྱིན་པར་བརྟེན། ལས་བེད་ད་ེརྣམས་ཞབས་ལ་ོདང་། རྒན་གཞོན་གལ་རྱིམ་
བརྱི་སྟངས་ཐགོ་གསོ་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་གྱུར། 

གསོ་ཆདོ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ གོང་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐད་
བསྐོས་ལས་བེད་ལྔ་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བེད་ལྔ་ཡོད་པ་བཅས་ལས་བེད་སྱིག་གལ་སེ་
ཚན་སྱིའྱི་ཁོངས་ཟླ་སྱིལ་བེད་སྐབས་ལས་བེད་ད་ེདག་གྱི་ཞབས་ལོ་བརྱི་སྟངས་ཐོག་མའྱི་ཐད་བསྐོས་དུས་ཚེས་ལ་ཚད་འཛིན་
དང་། རྒན་གཞོན་གལ་རྱིམ་མཚན་གཞུང་འགོད་སྟངས་ཐད། གནས་རྱིམ་སོ་སོར་ཐོག་མའྱི་བསྐ་ོཚེས་ལ་ཚད་བཟུང་གྱིས་གལ་
མཚམས་གར་འཁེལ་ས་ོསོར་འཇུག་རྒྱུ། གནས་རྱིམ་དང་ཕོགས་རྱིམ་གཅྱིག་གྱུར་རྣམས་ཞབས་བཅར་ཞུ་སྔ་རྟྱིང་དང་། ཞབས་
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བཅར་གྱི་ཚེས་ཆ་གཅྱིག་གྱུར་རྣམས་གནས་རྱིམ་འོག་མར་སོད་སྐབས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ོརྒན་གཞོན་ལྟར། ད་ེཡང་ཁད་པར་མེད་ཚ་ེ
རང་ལ་ོརྒན་གཞོན། ད་ེཡང་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་ཚ་ེམྱིང་ཡྱིག་དང་པའོ་ིཀ་མད་སྔནོ་རསེ་ལྟར་འཇགོ་དགསོ་པ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་
མང་མསོ་གསོ་ཆདོ་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༩ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུངས་དགོས་པ་འགའ་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་མེད་ན། འདྱི་སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་
གསེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཀ་པ་ནས་ཕེབས་རོགས་གནང་། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་མ་གཏོགས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ད་ེདག་བསར་
ཀོག་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ། གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། ལས་བདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརདོ། 

༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ། 
ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
དགུ་པ། 

ནང་གསསེ། 
༡ 
 
 

ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་གྱི་འགན་དབང། 
ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
དང། ཚོགས ་དྲུང་ལས ་
ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་

ལས ་བེད ་འདེམས ་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
འགན་དབང། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་
དང་། ལས་བའྱི་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་
ཡོངས ་རྫོགས་ཀྱི་འདེམས ་སྒྲུག་དང༌། 

(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦  ཟླ་ ༩ ཚེས ་ ༡ 
གོང་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་ཆེས་
མ ཐོའ ི་ཁྱིམ ས ་ཞྱིབ ་ཁ ང ་དང ་། 
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་
བསྐོས་ལས་བེད་རྣམས་སྱིག་གལ་
སེ་ཚན་སྱིའྱི་ཁོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་
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ནང་གསསེ།  
༢ 
 
 
 

བེད་མ་གཏོགས་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག ་འཛུགས ་ཀྱི ་འགན ་
འཛིན་དང་། ལས་བའྱི་སེ་
ཚན་གྱི་ལས་བེད་ཡོངས་
རྫོགས ་ཀྱི ་འདེམས ་སྒྲུག ་
དང༌། བསྐོ་གཞག གནས་
སྤར། ལས་དོན་སོང་བརྡར། 
གཞན་ཡང་འབེལ་ཆགས་
སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་
བཅས ་ཀྱི ་ལས ་དོན ་རང ་
དབང་དང་བདེན་གྱིས་བ་
རྒྱུ་དང༌།  ལས་བེད་རྣམས་
ཀྱི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་
གྱི་སྱིག ་གཞྱི་བཀའ་ཤག ་
གྱིས་བཟ་ོའགོད་ཀྱིས་འཆར་
འབུལ་དང་བསར་བཅོས་
དགོས ་གལ་ནམ་བྱུང་ལ ་
ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 
འགན་འཛིན་དང་ལས་བའྱི་
སེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་
ཀྱི ་ག ནས ་རྱི མ ་ཕ བ ་པ ། 
གནས་དབྱུང༌། ར་དགོངས་
ཞུ་འཁོལ། བགེས་ཡོལ་སྔ་
བསྣུར་དང་དུས་འགངས། 
བསར་བསྐ་ོབཅས་སྱིག་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་

བསྐོ་གཞག གནས་སྤར། ལས་དོན་སོང་
བརྡར། གཞན་ཡང་འབེལ་ཆགས་སྱིག་
གཞྱི་གཏན་འབེབས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་
རང་དབང་དང་བདེན་གྱིས་བ་རྒྱུ་དང༌།  
ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་
ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟོ་
འགོད་ཀྱིས ་འཆར་འབུལ་དང་བསར་
བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ལས་བེད་
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
གྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འགན་འཛིན་དང་ལས་བའྱི་སེ་ཚན་གྱི་
ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྤར་བཀག་
བསྱིལ་དང་། གནས་རྱིམ་ཕབ་པ། ར་
དགོངས ་སོད ་པ ། གནས་དབྱུང༌། ར ་
དགོངས ་ཞུ ་འཁོལ ། བགེས ་ཡོལ ་སྔ ་
བསྣུར་དང་དུས་འགངས། བསར་བསྐོ་
བཅས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་

དང་། ཐད་བསྐོས་ལས་བེད་ད་ེདག་
གྱི་ཞབས་ལོ་སྔོན་མའྱི་བསྐོ་ཚེས་
ནས་དུས་མཚམས་འཛིན་རྒྱུ།) 
བསར ་བཅོས ། སྱི ་མོས ་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བསར ་བཅོས ། སྱི ་མོས ་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
འདྱི་བརོད་པ་གསུམ་དང་གཏན་
འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
 
 
 
འདྱི་བརོད་པ་གསུམ་དང་གཏན་
འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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ནས ་འཆ ར ་འབུ ལ ་བྱུ ང ་
རྱིགས་ལ་འསོ་མྱིན་རྟོག་ཞྱིབ་
ཀྱིས་འོས་འཚམས་ལ་མོས་
མཐུན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ། 
 

ཤག་ནས་འཆར་འབུལ་བྱུང་རྱིགས་ལ་
འོས་མྱིན་རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་འོས་འཚམས་ལ་
མོས་མཐུན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ། 

བཅུ་པ། 
ནང་གསསེ། 

༣ 
 

ལས་བདེ་ཀྱི་ས་ེཚན། 
ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
དང ༌། ཚོགས ་དྲུང་ལས ་
ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་དྲུང་
ཆེ་དང་ལས ་བེད ་ཡོངས ་
རྫོགས ་སྱིར ་བཏང ་གོང ་
གསལ་སེ་ཚན་གང་རུང་དུ་
གཏོགས ་རྒྱུ ་ཡང༌། རྒན་
རྱིམ ་དང ༌། གནས ་སྤར ། 
འོས་ཆོས་བཅས་ཀྱི་ཐད་སེ་
ཚན་ཟུར་བཅད་ཡྱིན། འོན་
ཀང་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་དང༌། ཚགོས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་ཡོད་པའྱི་འཛིན་
སོང་ལས་བེད་སུའང་སྱིག་
ག ལ ་སེ ་ཚ ན ་སྱི འྱི ་ན ང ་
བསད་རྒྱུར་འདམེས་པ་ཡྱིན་
ན ་དེ ་དོན ་ཆོག ་རྒྱུ ་དང ་།  
བགེས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྱི་
འག་ེཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཁྱིམས་
ཡྱིག་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ཏུ་
ཁ་གསལ་བ་རྣམས་ཕུད། 
དེ་བྱིངས ་བོད ་མྱིའྱི ་སྱིག ་

ལས་བདེ་ཀྱི་ས་ེཚན། 
ཕྱིར་བསྡུ། 

སྱི་མསོ་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་བས། 
འདྱི་བརོད་པ་གསུམ་དང་གཏན་
འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་
བེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་
དང་། ཐོབ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་
སྱི་མཚུངས་ཡྱིན། 

བཅུ་གཅྱིག་
པ། 

ནང་གསསེ། 
༡ 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། 
༢ 
 
 
 
 

ལས་བདེ་ས་མྱིག 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འཛིན་སོང་འོག་ལས་བེད་
གནས་རྱིམ་ཡོངས་རྫོགས་
ཀྱི་ས་མྱིག་ཇྱི་ཡོད་ཐགོ་ལས་
བེད་མྱིང་གཞུང་མ་དེབ་ཁ་
གསལ་ལས་བེད་འདེམས་
བ སྐོ ་ལྷ ན ་ཁ ང ་གྱི ་ལ ས ་
ཁུངས ་སུ ་རྒྱུན་ཉར་བེད ་
དགསོ། 
ལོ་གཉྱིས ་རེའྱི་མཚམས ་
བ ཀ འ ་ཤ ག ་གྱིས ་ལ ས ་
འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་
ཆུང་རེ་བཙུགས་ཏེ་ལས ་
ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའྱི ་ལ ས ་བེད ་ས ་མྱིག ་
གསར་གཏོད་དང༌། ཕྱིར་
བསྡུ། བར་ེསྒྱུར་བཅས་གང་
དགོས ་བ་རྒྱུ ་དང་། ཆེས ་
མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌། 
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལ ས ་བེད ་པ འྱི ་ས ་མྱིག ་
གསར་གཏོད་དང༌། ཕྱིར་
བསྡུ། བར་ེསྒྱུར་བཅས་གང་

ལས་བདེ་ས་མྱིག 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད ་
གནས་རྱིམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ས་མྱིག་ཇྱི་
ཡོད ་ཀྱི་མ ་དེབ ་དང་། ལས ་བེད་མྱིང་
གཞུང ་མ ་དེབ ་ཁ ་གས ལ ་ལ ས ་བེད ་
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་
རྒྱུན་ཉར་བདེ་དགོས། 
 
 
 
ལ་ོགཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་རེ་
བཙུགས་ཏེ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ལས་བེད་ས་མྱིག ་གསར་
གཏོད་དང༌། ཕྱིར་བསྡུ། བར་ེསྒྱུར་བཅས་
གང་དགོས ་བ ་རྒྱུ ་དང་། ཆེས ་མཐོའ ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌། ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་པའྱི་ས་མྱིག་གསར་
གཏོད་དང༌། ཕྱིར་བསྡུ། བར་ེསྒྱུར་བཅས་
གང་དགོས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་གོ་བསྡུར་
གཏན་འབེབས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་
ལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་དུ་འབུལ་རྒྱུ། 

 
བསར ་བཅོས ། སྱི ་མོས ་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་ཕབ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསར་བཅསོ། སྱི་མསོ་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
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དགོས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་
སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ལག་བསྟར་
བ་རྒྱུ། 

བཅུ་བཞྱི་པ། 
ནང་གསསེ། 

༢ 

འགན་འཛནི་ས་ེཚན་གྱི་ 
ལས་བདེ་གསར་འདམེས། 
ལོ་ལྟར་རམ་ལོ་ངོ་གཉྱིས ་
གསུམ ་མཚམས ་འགན་
འཛིན་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་
གསར་བསྐོ་དགོས་པའྱི་ས་
མྱིག་འོས་འཚམས་ཐོན་ཏེ་
བཀའ་ཤག ་གྱིས ་གསར་
བསྐོ་དགོས་པའྱི་ཞུ་བསྐུལ་
བྱུ ང ་འ ཕ ལ ་ལ ས ་བེ ད ་
འདེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་
ལེན་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་
གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་འཁོད་
པའྱི་ཡོངས ་ཁབ་གསལ ་
བསགས་བ་རྒྱུ། 

འགན་འཛནི་ས་ེཚན་གྱི་ལས་བདེ་གསར་
འདམེས། 
ལོ ་ལྟ ར ་ར མ ་ལོ ་ངོ ་ག ཉྱིས ་ག སུ མ ་
མཚམས་འཛིན་སོང་ཁོངས་འགན་འཛིན་
སེ་ཚན་གྱི་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་པར་ལས་
བེད་གསར་བསྐོའ་ིཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་
ནས་འབོར་བ་དང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
ནས་ལས་བེད་གསར་བསྐོའ་ིཞུ་བསྐུལ་
བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་བྱུང་འཕལ་ལས་བེད་
འདེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལེན་སྱིག་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་འཁོད་
པའྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། 

 
 
 
བསར་བཅོས། ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 

བཅ་ོལྔ་པ། 
ནང་གསསེ། 

༡ 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། 
༤ 

ལས་བའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ལས་ 
བདེ་གསར་འདམེས། 
ལས་བའྱི་སེ་ཚན་གྱི་ཁོངས་
ས ་མྱི ག ་སྟོ ང ་པ ་ཐོན ་ཏེ ་
བཀའ་ཤག ་ནས ་གསར་
བ སྐོ འ ི་ཞུ ་བ སྐུ ལ ་བྱུ ང ་
མ ཚ མ ས ་ལ ས ་བེ ད ་
འདེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་
ལེན་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་
གྱི་གནས་ཚུལ་འཁོད་པའྱི་

ལས་བའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ལས་བདེ་གསར་ 
འདམེས། 
འཛནི་སོང་ཁངོས་ལས་བའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ས་
མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་པར་ལས་བེད་གསར་
བསྐོའ་ིཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་ནས་འབོར་
བ་དང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
དང་། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་
བེད་གསར་བསྐོའ་ིཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་
བརྒྱུད་བྱུང་མཚམས་ལས་བེད་འདེམས་
སྒྲུག ་གྱི ་རྒྱུ གས ་ལེན ་སྱིག ་གཞྱི ་ནང ་

 
 
 
བསར ་བཅོས ། སྱི ་མོས ་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་ཕབ། 
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ཡོ ང ས ་ཁ བ ་ག ས ལ ་
བ ས ག ས ་བ ་རྒྱུ ་ད ང ༌། 
གསལ་བསགས་སུ་གསལ་
བའྱི་འོས ་ཆོས ་ཚང་བ་ཁོ་
ནས་འཚང་སན་འབུལ་ཆགོ 
 
སེ་ཚན་གཉྱིས ་ཀའྱི་ལས ་
བདེ་སུའང་གནས་རྱིམ་གོང་
མར་རྒྱུགས་འཕོད་བཀོད་
སྱིག ་བྱུང་བ ་དང ༌། ཆེས ་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐད་བསྐོས ་ལས་བེད་སུ ་
ཞྱིག ་འཛིན ་སོང་གྱི ་ལས ་
བེད་དུ་བཀོད་སྱིག་བྱུང་བ། 
ད་ེབཞྱིན་འཛནི་སོང་གྱི་ལས་
བེད་སུ་རུང་གོང་གསལ་
ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་
བསྐོས་ལས་བེད་དུ་རྒྱུགས་
འཕོད ་བ ཀོད ་སྱིག ་བྱུ ང ་
བསྟུན་སྔོན་གྱི་ཞབས་ཡུན་
ཇྱི་ཡོད་ཞབས་ལོའ་ིཁོངས་
སུ་བརྱི་རྒྱུ་ཡང༌། ཟླ་དྲུག་
ཚོད ་ལྟ ་ངེས ་པར་བརྒྱུད་
དགསོ། 

གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འཁོད་པའྱི་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་དང༌། གསལ་
བསགས་སུ་གསལ་བའྱི་འསོ་ཆསོ་ཚང་བ་
ཁ་ོནས་འཚང་སན་འབུལ་ཆགོ 
 
 
སེ་ཚན་གཉྱིས ་ཀའྱི་ལས ་བེད ་སུའང་
གནས ་རྱིམ ་གོང ་མར་རྒྱུགས ་འཕོད ་
བཀོད་སྱིག་བྱུང་བསྟུན་སྔོན་གྱི་ཞབས་
ཡུན་ཇྱི་ཡོད་ཞབས་ལོའ་ིཁོངས་སུ་བརྱི་
རྒྱུ་ཡང༌། ཞབས་ཡུན་སྔ་མའྱི་སབེ་གསགོ་
གུང་སེང་རྱིས་ཁུར་མྱི་ཆོག ཟླ་དྲུག་ཚོད་
ལྟ་ངསེ་པར་བརྒྱུད་དགོས། 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
བསར ་བཅོས ། སྱི ་མོས ་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་ཕབ། 

བཅུ་དྲུག་པ། 
ནང་གསསེ། 

༧ 

ལས་བདེ་གནས་སྤར། 
མདེ། 

ལས་བདེ་གནས་སྤར་དང་། བཀདོ་སྱིག 
འཕ་ོལནེ། 
ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌། ཚགོས་

 
 
གསར་འཇུག སྱི་མསོ་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ། 
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 དྲུང་ལས་ཁུངས། རང་དབང་ལྡན་པའྱི་སེ་
ཚན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་བཅས་ཀྱི་ས་
མྱིག ་གཏན་འབེབས ་ལྟར ་གྱི ་དགོས ་
མཁོའ་ིལས་བེད་བཀོད་སྱིག་དང་། འཕོ་
ལེན་མ ་གནང་གོང་ཁུངས་སོ་སོར ་གོ་
བསྡུར་དགོས་རྒྱུ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབུས་སའྱི་ལས་བེད་ནང་
ཁུལ་གནས་སྤ་ོདགོས་རྱིགས་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བ་རྒྱུ། 

ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། བ ཟོ ་
བ ཅོ ས ་
ཚི ག ་
བརོད། 

 

བཅུ་དགུ་པ། 
ནང་གསསེ། 

༤ 

དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག 
མེད། 

རང་འཇགས། 
དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚ་ེབཀའ་ཤག་
ནས་ལས་བེད་ས་མྱིག་ར་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ 
མམ་ལས་བེད་མྱི་གངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ལ་ོ
དུས་རྒྱས་བཅད་ཐོག་བཀའ་ཤག་སྐབས་ས་ོསོའ་ི
ལས་ཡུན་རྱིང་ཐད་བསྐོ་ཆོག་རྒྱུ། ལས་བེད་དེ་
རྱིགས་བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའ་ིལས་ཡུན་
འཁྱུར་རེས་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལས་མཚམས་
འཇོག ་དགོས ། དེ་དག ་གྱི་ལས ་འགན་དང་། 
གནས་རྱིམ། ཕོགས་ཐོབ། ཁ་ེཕན་གཞན་བཅས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 

རང་
འཇགས། 
དམྱིགས་
བ ས ལ ་
ད གོ ས ་
ག ལ ་
བྱུ ང ་ཚེ ་
འ བེ ལ ་
ཡོ ད ་
བ ཀ འ ་
བོ ན ་
ལ ས ་
ཁུ ང ས ་
སོ ་སོ འ ི་
འ ཆ ར ་

 
གསར་
འཇུ ག 
བ ཟོ ་
བཅོས་
ཚི ག ་
བརོད ་
ང་ོཡོད་
གསུམ་
ཆ ་
གཉྱིས་
ཡ ན ་
གྱི ས ་
གཏན་
ལ ་
ཕབ། 
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འ བུ ལ ་
ལྟ ར ་
བ ཀ འ ་
ཤ ག ་
ན ས ་
ལ ས ་
བེ ད ་ས ་
མྱིག ་ར ་
འབོར་གྱི་
བརྒྱ ་ཆ ་ 
༣  མམ་
ལ ས ་
བེ ད ་མྱི ་
ག ང ས ་ 
༡༨ ལས་
མ ་མ ང ་
བ ་ ལོ ་
དུ ས ་
རྒྱ ས ་
བ ཅ ད ་
ཐོ ག ་
བ ཀ འ ་
ཤ ག ་
སྐ བ ས ་
སོ ་སོ འ ི་
ལ ས ་
ཡུན་རྱིང་
ལ ས ་
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བེ ད ་
འདེམས་
ལྷན་དང་
གོ ་
བ སྡུ ར ་
གྱིས་ཐད་
བ སྐོ ་
ཆོག ་རྒྱུ། 
ལ ས ་
བེ ད ་དེ ་
རྱི ག ས ་
བ ཀ འ ་
ཤ ག ་
སྐ བ ས ་
སོ ་སོ འ ི་
ལ ས ་
ཡུ ན ་
འ ཁྱུ ར ་
རེས ་ཟླ ་
ག སུ མ ་
ནང་ཚུན་
ལ ས ་
མཚམས་
འ ཇོ ག ་
ད གོ ས ། 
དེ ་ད ག ་
གྱི ་ལས ་
འ ག ན ་
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ད ང ་ ། 
ག ན ས ་
རྱི མ ། 
ཕོ ག ས ་
ཐོབ། ཁེ་
ཕ ན ་
ག ཞ ན ་
བ ཅ ས ་
བ ཀ འ ་
ཤ ག ་
གྱི ས ་
ག ཏ ན ་
འབེབས་
བ་རྒྱུ། 

ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ།  
ཉྱི་ཤུ་པ། ལས་བདེ་གནས་དབྱུང༌། 

འགན་འཛིན་སེ་ཚན་དང༌། 
ལས་བའྱི་སེ་ཚན་གཉྱིས ་
ཀའྱི་ལས་བེད་སུ་ཞྱིག་ལ་
ཉེས་སོན་ར་འཕོད་བྱུང་སྟེ་
གནས ་རྱིམ ་ཕབ ་པའམ ། 
བ གེས ་ཡོལ ་སྔ ་བ སྣུ ར ། 
གནས་དབྱུང་བདེ་དགོས་ཀྱི་
སྱིག ་མཐུན ་ཞྱིབ ་འཇུག ་
ལས་དོན་ཟྱིན་ཏ་ེམཐའ་མའྱི་
ཐག་གཅོད་ཆེད་འཆར་གཞྱི་
བ ཀ འ ་ཤ ག ་གྱིས ་ཕུ ལ ་
རྱི ག ས ་ལ ་ལ ས ་བེ ད ་

ལས་བདེ་པར་ཉསེ་ཆད། 
འགན་འཛིན་སེ་ཚན་དང༌། ལས་བའྱི་སེ་
ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་བདེ་སུ་ཞྱིག་ལ་ཉསེ་
སོན་ར་འཕོད་བྱུང་སྟེ་གནས་སྤར་བཀག་
བསྱིལ་ལམ། གནས་རྱིམ་ཕབ་པ། བགེས་
ཡོལ ་སྔ ་བསྣུར། ར་དགོངས ་སོད ་པ ། 
གནས་དབྱུང་གཏོང་བ་བཅས་གང་རུང་
གྱི་འཆར་གཞྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས ་ཕུལ་
རྱིགས་ལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གྱིས་རྟགོ་ཞྱིབ་ཀྱིས་འསོ་འཚམས་ལ་
ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུ་དང་། འོས་འཚམས་
མྱིན་རྱིགས་འཆར་གཞྱི་ཕྱིར་སོག་དང༌། 
འདྱི་བརད་བ་དགོས་རྱིགས་མཐྱིལ་ཕྱིན་

 
བསར་བཅསོ། སྱི་མསོ་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
 
འདྱི་བརོད་པ་གསུམ་དང་གཏན་
འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་
རྟོ ག ་ཞྱི བ ་ཀྱི ས ་འོ ས ་
འཚམས ་ལ ་གནས ་ཕབ ་
བམ་གནས་དབྱུང་བཀོད་
ཁ བ ་ག ཏོ ང ་རྒྱུ །  འོ ས ་
འཚམས་མྱིན་རྱིགས་འཆར་
གཞྱི་ཕྱིར་སོག་དང༌། འདྱི་
བརད་བ ་དགོས ་རྱིགས ་
མཐྱིལ་ཕྱིན་བདེ་དགོས། 

བདེ་དགོས། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསསེ་ཁ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ། 
༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ། 

བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

དནོ་ཚན་བཞྱི་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེའྱི་འསོ་
ཆསོ། 

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེར་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའྱི་སེ་
བ་ོགང་དརེ་གཤམ་གསལ་འསོ་ཆསོ་རྣམས་ཚང་དགསོ། 
༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ལ་ོསུམ་ཅུ་ཡན་ལནོ་པ། 
༢ ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉསེ་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ། 
༣ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁོངས་གཏོགས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་

བདེ་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་པ། 
༤ བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མྱི་ཐུབ་པ་དང༌། གཞུང་དངུལ་རྱིས་ཆད་

འབུལ་བསད་ཡདོ་པ་མ་ཡྱིན་པ། 
༥ སྱིད་དནོ་ཚགོས་པ་གང་རུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ། 
༦ མང་གཙ་ོདང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་སངས་པ་ཆ་ེཞྱིང༌། 

ལས་དནོ་ལ་མོང་གོམས་ཡོད་པ་བཅས། 

ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ།  
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 

(གཤམ་གྱི་དནོ་ཚན་ལྔ་པ་
བཞྱི་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ།) 
ཕྱིར་བསྡུ་རྣམས་སྱི་མསོ་
ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་བས།  

དནོ་ཚན་དྲུག་པ། སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆའེྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐབོ་ཐང༌། 
༡ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེའྱི་ལས་གནས་རྒྱུན་

དནོ་ཚན་ལྔ་པ། སྱི་ཁབ་དྲུང་
ཆེའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོབ་

བསར་བཅསོ། སྱི་མསོ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
སྱི་མསོ་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་
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སོལ་ལྟར་རང་ལོ་ ༦༠ ཧྱིལ་པ་ོལོན་མཚམས་བགེས་ཡོལ་འགོ་
དགོས་པ་དང༌། འོན་ཀང་ཚོགས་གཙ་ོཐུན་མོང་ངམ། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་
བགསེ་ཡལོ་ཕར་འགངས་ཆགོ་རྒྱུ། 

༢ ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མོང་ངམ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་རུང་ནས་
རྒྱུན་ལས་ལ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་རྒྱུན་ལས་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་མོས་
མཐུན་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་ཚགོས་དྲུང་གནས་སྤསོ་མྱི་ཆགོ 

 
 
༣ ཚགོས་གཙ་ོཐུན་མོང་ངམ་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སུ་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་གནས་དབྱུང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་
ལ་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་
ལས་གནས་དབྱུང་མྱི་ཆགོ 

༤ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་བཀའ་
དྲུང་དང་འད་མཉམ་ཡྱིན་པ་དང༌། བཞུགས་གལ་བཀའ་དྲུང་དང་
ཚགོས་དྲུང་ས་ོསོའ་ིཞབས་ལ་ོརྒན་གཞོན་ལྟར་དགོས་རྒྱུ། 

 
 
༥ གནས་སྤོས་ཆོག་པའྱི་ཚོགས་དྲུང་དེས་རང་མོས་གནས་སྤོས་

ཞུས་རྱིགས་ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མོང་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
དང༌། བཀའ་ཤག་ལ་ག་ོབསྡུར་ཐགོ་ཚབ་གསར་བསྐ་ོགཞག་བྱུང་
འཕལ་གནས་སྤསོ་བ་འཐུས། 

ཐང༌། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
༡ ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མོང་

ངམ ་སྱི ་འཐུས ་རྒྱུ ན ་
ལས་སུ་རུང་ནས་རྒྱུན་
ལས་ལ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་
རྒྱུན་ལས་གསུམ་ཆ ་
གཉྱིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་
བྱུ ང ་ན ་མ ་ག ཏོག ས ་
ཚོག ས ་དྲུང ་ག ནས ་
སྤསོ་མྱི་ཆགོ 

ཕྱིར་བསྡུ། 
 

 
༢ ཚོ ག ས ་དྲུ ང ་ལ ས ་

ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་
ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་བཀའ་
དྲུང ་དང ་འད ་མ ཉམ ་
ཡྱིན་པ་དང༌། བཞུགས་
གལ ་བཀའ་དྲུང་དང ་
ཚོགས ་དྲུང ་སོ ་སོའ ི་
ཞབས་ལོ་རྒན་གཞོན་
ལྟར་དགོས་རྒྱུ། 

༣ གནས་སྤོས་ཆོག་པའྱི་
ཚོགས་དྲུང་དེས ་རང་
མོས་གནས་སྤོས་ཞུས་

བས། 
བསར་བཅསོ། སྱི་མསོ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 

 
 

སྱི་མསོ་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་
བས། 
 
 
 
 
 
བསར་བཅསོ། སྱི་མསོ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསར་བཅསོ། སྱི་མསོ་
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རྱིགས ་ཚོགས ་གཙོ ་
ཐུ ན ་མོ ང ་གྱི ས ་སྱི ་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌། 
བ ཀ འ ་ཤ ག ་ལ ་གོ ་
བསྡུར་ཐགོ་ཚབ་གསར་
བསྐ་ོགཞག་བྱུང་འཕལ་
གནས་སྤསོ་བ་འཐུས། 

ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ།  
 

དནོ་ཚན་བདུན་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆ་ེབསྐ་ོ
གཞག 

༡ བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༡ དགོངས་དོན་ལྟར། ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པས་སྱིད་སོང་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ལས་
བེད་སྱིག་སོལ་ལྟར་ཐད་བསྐོའམ། གནས་སྤོས། ཞབས་གཡར། 
གནས་སྤར་གང་རུང་གྱི་ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ། 

༢ ཐད་བསྐ་ོབ་རྒྱུར་ངསེ་ཚ།ེ སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ་
ལྟར་གྱི་འོས་ཆོས་བཀོད་པའྱི་དྱིལ་བསགས་ཁབ་ཆེ་བས་ཐོག་
ལས་བདེ་དང༌། ལས་བདེ་མ་ཡྱིན་པ་འཚང་སན་འབུལ་མཁན་ཇྱི་
བྱུང་རྟགོ་ཞྱིབ་ཀྱིས་འོས་ཆསོ་ཚང་རྱིགས་རྣམས་འབྱི་རྒྱུགས་དང་
ང་ོའཕད་རྒྱུགས་སོད་དུ་ང་ོའབོད་བ་དགོས། གནས་རྱིམ་དང་སེ་
ཚན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ལས་བེད་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལེན་
སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་
དགསོ། 

༣ གནས་སྤོས་བ་རྒྱུར་ངེས་ཚེ། དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གནས་
སྤསོ་བ་རྒྱུ། 

༤ གནས་སྤར་བ་རྒྱུར་ངེས་ཚེ། དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་གནས་སྤར་
འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་དུ་
གནས་སྤར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། གནས་སྤར་བྱུང་འཕལ་
ཚགོས་དྲུང་དུ་བཀདོ་སྱིག་བ་རྒྱུ། 

༥ ཞབས་གཡར་བ་རྒྱུར་ངེས་ཚེ། བཀའ་ཤག་དང་གོ་བསྡུར་ཐོག་

ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 

ཕྱིར་བསྡུ་རྣམས་སྱི་མསོ་
ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་བས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ཞབས་གཡར་བ་རྒྱུ། 
དནོ་ཚན་བརྒྱད་པ། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་གཞན་བསྐ་ོ
གཞག 

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་གཞན་དག་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེའྱི་
རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་བཀའ་
ཤག་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་སྱིག་སོལ་ལྟར་ཐད་བསྐོའམ་ཞབས་གཡར། 
གནས་སྤོས་ཞབས་གཡར་དང༌། གནས་སྤར་གང་རུང་གྱི་ལམ་ནས་
བ་རྒྱུ་དང༌། ཐབས་ལམ་གང་དུ་ངེས་རུང་དོན་ཚན ༧ པའྱི་ནང་
གསསེ་ཁག་ལྟར་བ་རྒྱུ། 

ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 

སྱི་མསོ་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་
བས། 
 

དནོ་ཚན་དགུ་པ། ལས་བདེ་ཐད་བསྐའོ་ིའདམེས་སྒྲུག་ཚགོས་ཆུང༌། 
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་དང༌། ལས་བེད་གཞན་
ཐད་བསྐ་ོབེད་སྐབས་ཀྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཤམ་
གསལ། 

༡  སྱི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ།                           ཚོགས་
གཙ།ོ 

༢  སྱི་ལྷན་ཚགོས་གཞོན།                         ཚགོས་མྱི། 
༣  བཀའ་བནོ་གང་རུང་གཅྱིག                     ཚགོས་མྱི། 
༤  ལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་ཚགོས་གཙ།ོ            ཚགོས་མྱི། 
༥  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཅྱིག                     ཚགོས་མྱི། 
༦འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་འབྱི་རྒྱུགས་དང་ངོ་འཕད་ངག་

རྒྱུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བསྐོ་གཞག་བ་
རྒྱུ། 

ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 

ཕྱིར་བསྡུ་རྣམས་སྱི་མསོ་
ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་བས། 
 

དནོ་ཚན་བཅུ་པ། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་པའྱི་ས་ེཚན་
དང་ཕགོས་རྱིམ། 

༡ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་རྒན་རྱིམ་དང༌། 
གནས་སྤར། འསོ་ཆསོ་བཅས་ཀྱི་ཆདེ་ས་ེཚན་ཟུར་བཅད་ཡྱིན། 

༢ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་བསྐོས་བས་པའྱི་ལས་བེད་
སུའང༌། ཟུར་བཅད་ས་ེཚན་གྱི་ཁངོས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ལས་བདེ་

ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 

(གཤམ་གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་
གཅྱིག་པ་དྲུག་པར་བསྒྱུར་
རྒྱུ།) 
ཕྱིར་བསྡུ་རྣམས་སྱི་མསོ་
ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་བས།  
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སྱིའྱི་རྒན་རྱིམ་དུ་མྱི་ཚུད་ཅྱིང༌། ལས་ཁུངས་གཞན་དུ་གནས་
སྤསོ་མྱི་ཆགོ 

༣ སྱིར་བཏང་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་
བཀོད་བསྱིགས་ཡོད་པ་རྣམས་སེ་ཚན་གང་གྱི་ནང་བསད་རྒྱུ་
གདམ་ཀ་བ་ཆོག སྱིའྱི་སེ་ཚན་དུ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྤར་
དང་གནས་སྤོས་སྱིའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་འག་ོདགོས་ཤྱིང༌། ཚོགས་
གཙ་ོགཉྱིས་ལ་ག་ོབསྡུར་ཐགོ་གནས་སྤསོ་སྱི་སྱིག་ལྟར་བ་འཐུས། 

༤ བགེས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྱི་འགེ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། ཁྱིམས་ཡྱིག་
དང་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ཏུ་ཁ་གསལ་བ་རྣམས་ཕུད། ད་ེབྱིངས་སྱི་ཞུ་
བ་རྣམས་ཀྱི་བང་དརོ་སྱིག་གཞྱི་སྱིའྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད། 

༥ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་རྱིམ་འཛིན་
སངོ་ལས་བདེ་སྱི་འག་ེལྟར་ཡྱིན། 

 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསསེ་ག་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ། 
༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ། 

བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་ལས་དནོ་གཟངེས་ཐནོ་རྣམ་པར་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། ཚགི་བརདོ་གསར་པ། ཟུར་བརདོ། 
དྲུག་པ། 

ནང་གསེས། ༡ 
གཟེངས་རྟགས་སོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའྱི་འོས་
ཆསོ་གཤམ་གསལ། 
ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐོ་གཞག་
གནང་བའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་དང་། ཆེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
གཉྱིས་ཀྱིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་
བེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ གོང་བསྐོ་
གཞག་བས་པའྱི་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་བཅས་
གང་རུང་ཡྱིན་པ། 

གཟངེས་རྟགས་སདོ་ཡུལ་གྱི་མྱིང་
ཐོར་ཚུད་རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་གཤམ་
གསལ། 
ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གྱིས ་བསྐོ་གཞག་གནང་
བའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་
དང་། ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༡༦  ཟླ ་ ༩ 
ཚེས ་ ༡ གོང་གྱི་ཆེས ་མཐོའ ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་
བསྐོ་གཞག ་གནང་བའྱི་ཐད ་
བསྐསོ་ལས་བདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ 

 
བསར་བཅསོ། སྱི་མསོ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
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ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསསེ་ང་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༠ པ། 
༄༅། །གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅསོ། 

བདོ་མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྒྲི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བག་ོའགྲེམས་ཀྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྒྲིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚིག་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

བཅུ་གཉྒྲིས ་
པ། 
ནང་གསྲེས། 

༣ 

བགྲེས་ཡལོ་ལས་བྲེད་ཀྒྲི་སདོ་ཁང་།  
 
ལས་བྲེད་འདྲེམས་བས་ོལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་
རྲེའྒྲི་ནང་བགྲེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་གྒྲི་མཚན་ཐ་ོ
ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅྒྲིག་བགྲེས་ཡོལ་སོད་ཁང་
ཞུ་མཁན་སོ་སོའ ་ིསྙན་ཞུ་གཏན་འབྲེབས་
འགྲེངས་ཤོག་ཐོག་བསངས་ཏྲེ་ས་ཁང་བདག་
གཉྲེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། ས་
ཁང་བདག་གཉྲེར་འགན་འཛིན་གྒྲིས་སྙན་ཞུ་
དྲེ་དག་འབོར་རྒྲིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིནང་དྲེབ་
འགོད ་བྲེད ་དགོས ། བགྲེས ་ཡོལ ་ཐོན ་
མཚམས་སྒུག་ཐ་ོནང་གསལ་ལྟར་གནས་རྒྲིམ་
ལ་གཞྒྲིགས་པའྒྲི་བགྲེས་ཤག་ཨང་རྒྲིམ་བཞྒྲིན་
འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཅྒྲི་སྲེ་བགྲེས་ཁང་མྲེད་པ་
དང་། ཡང་སབས་དུས་ས་ོསོར་བག་ོསོད་མ་
ཐུབ་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྒྲིས་
གཏན་འབྲེབས་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་རྲེ་བཞྒྲིན་
བགྲེས་ཤག་ག་ོསྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དདོ་སདོ་
རྒྱུ། གཞྒྲིས་ཁང་ཐབོ་ཐང་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟོས་

བགྲེས་ཡལོ་ལས་བྲེད་ཀྒྲི་སདོ་ཁང་།  
ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་
ནས་ཟླ་དྲུག་རྲེའྒྲི་ནང་བགྲེས་ཡོལ་
ཐོན་མཁན་གྒྲི་མཚན་ཐ་ོཐོན་པ་དང་
ཆབས་ཅྒྲིག་བགྲེས་ཡོལ་སོད་ཁང་
ཞུ་མཁན་སོ་སོའ ་ིསྙན་ཞུ་གཏན་
འ བྲེབས ་འགྲེངས ་ཤོག ་ཐོག ་
བསངས་ཏྲེ་ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་
འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགསོ། ས་
ཁང་བདག་གཉྲེར་འགན་འཛིན ་
གྒྲིས་སྙན་ཞུ་དྲེ་དག་འབོར་རྒྲིམ་
ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིནང་དྲེབ་འགོད་བྲེད་
དགསོ། བགྲེས་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་
སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་གནས་
རྒྲིམ་ལ་གཞྒྲིགས་པའྒྲི་བགྲེས་ཤག་
ཨང་རྒྲིམ་བཞྒྲིན་འབུལ་རྒྱུ་དང་། 
ཅྒྲི་སྲེ་བགྲེས ་ཁང ་མྲེད ་པ ་དང ་། 
ཡང་སབས་དུས་ས་ོསོར་བག་ོསོད་
མ་ཐུབ་ཚ་ེདུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་

 
 
 
བསར་བཅསོ། སྱི་མསོ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརྗོད ་པ ་གསུམ་པ་
དང་གཏན་འབེབས་
ཟིན་པ་ཡིན། 

 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ གོང་བསྐོ་
གཞག་བས་པའྱི་དབུས་རང་
ཁོངས་ལས་བེད་བཅས་གང་
རུང་ཡྱིན་པ། 
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པར་ཐྲེངས་གཅྒྲིག་རང་གྒྲི་བགྲེས་ཕོགས་ཇྒྲི་
ཐོབ་ལ་ོབཅུས་སྒྱུར་བའྒྲི་དངུལ་འབོར་བགྲེས་
ཤག་གྒྲི་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག འདྒྲི་རྒྲིགས་ལ་
དྲེའྒྲི་རྲེས་བགྲེས་ཤག་གྒྲི་ཐོབ་ཐང་མྲེད། ལས་
ཤག་སྒྲིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྒྲིས་ནང་ཚུན་ཕྒྲིར་
འབུལ་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་དྲེ་སྔ་བགྲེས་
ཤག་གྒྲི་དོད་སྔ་འདོན་ཞུས་ཟྒྲིན་རྒྲིགས་ནས་
གནས་སངས་དབང་གྒྲིས་བགྲེས་ཤག་ཞུ་
དགོས་བྱུང་ན་ས་ཁང་བདག་གཉྲེར་ཁང་ལ་རྒྱུ་
མཚན་དང་བཅས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས། 
བགྲེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སོང་པ་བྱུང་ཚ་ེ
བགོ་སོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་བདག་ནས་དྲེ་སྔ་
བགྲེས་ཤག་དོད་ཞུ་ལྲེན་ཇྒྲི་བས་ཐོག་སྐྱྲེད་
འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསྣན་ཏྲེ་ཕྒྲིར་འབུལ་
དགསོ་པ་ཡྒྲིན། 

ཤག་གྒྲིས་གཏན་འབྲེབས་གནང་བ་
ལྟར་ཟླ་རྲེ་བཞྒྲིན་བགྲེས་ཤག་གོ་
སྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ། 
གཞྒྲིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མྲེད་ལ་
མ་ལྟོས་པར་རང་གྒྲི་བགྲེས་ཕོགས་
ཇྒྲི་ཐོབ་ལ་ོབཅུས་སྒྱུར་བའྒྲི་དངུལ་
འབོར་སྲེབ་གཅྒྲིག་ལ་བགྲེས་ཤག་
གྒྲི་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཀང་འགན་
འཛིན་སྲེ་ཚན་གྒྲི་ལས་བྲེད་རྣམས་
ལ་མང་མཐར་ཧྒྲིན་སོར་འབུམ་
བཅུ་དྲུག་དང་ཉྒྲིས་ཁྒྲི་ལྔ་སོང་དང་
ལས་བའྒྲི་སྲེ་ཚན་གྒྲི་ལས་བྲེད་
རྣམས་ལ་མང་མཐར ་ཧྒྲིན་སོར ་
འབུམ་བཅུ་བཞྒྲི་ལས་མ་བརྒལ་བ་
བ ་དགོས། འདྒྲི་རྒྲིགས་ལ་དྲེའྒྲི་
རྲེས་བགྲེས་ཤག་གྒྲི་ཐོབ་ཐང་མྲེད། 
ལས་ཤག་སྒྲིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྒྲིས་
ནང་ཚུན་ཕྒྲིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 
འོན་ཀང་དྲེ་སྔ་བགྲེས་ཤག་གྒྲི་དོད་
སྔ ་འདོན ་ཞུས་ཟྒྲིན་རྒྲིགས་ནས་
གནས་སངས་དབང་གྒྲིས་བགྲེས་
ཤག ་ཞུ ་དགོས ་བྱུང་ན ་ས ་ཁང་
བདག་གཉྲེར་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་
བཅས ་སྙན ་ཞུ ་འབུལ ་དགོས ། 
བགྲེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སོང་
པ་བྱུང་ཚ་ེབག་ོསོད་ཆོག་རྒྱུའང་ད་ོ
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བདག་ནས་དྲེ་སྔ་བགྲེས་ཤག་དོད་
ཞུ་ལྲེན་ཇྒྲི་བས་ཐོག་སྐྱྲེད་འབབ་
བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསྣན་ཏྲེ་ཕྒྲིར་འབུལ་
དགསོ་པ་ཡྒྲིན། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསསེ་ཅ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། 
༄༅། །གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས། 

བཙན་བལོ་བདོ་མྒྲིའྒྲི་ཆྲེས་མཐའོ ི་ཁྒྲིམས་ཞྒྲིབ་ཁང་གྒྲི་ཁྒྲིམས་ཞྒྲིབ་པ་ཆྲེ་བ་དང་། ཁྒྲིམས་ཞྒྲིབ་པ་གཞན་གཉྒྲིས་བཅས་ཀྒྲི་ཕགོས་ཐབོ་
དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། 
དནོ་ཚན། ཚིག་བརོད་རྒྲིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། བཟ་ོབཅསོ་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརདོ། 

བཅུ་དྲུག་པ། 

 

ལས་ཐནོ་བགྲེས་ཤག་ཐབོ་ཐང་།  
 
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ ་ཐང་
ཡོད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་ན་བགྲེས་ཡོལ་
སྒྲི་མཚུངས་དྲུང་ཆྲེའྒྲི་གནས་རྒྲིམ་
གྒྲི་བགྲེས ་ཤག ་འཐོབ ་རྒྱུ ་དང་། 
བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྲེད་པ་ཞྒྲིག་
ཡྒྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ 
ཧྒྲིལ ་པོ་ལོན ་པ ་ཞྒྲིག ་ལ ་བགྲེས ་
ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དྲེ་མྒྲིན་སྒྲིག་
གཞྒྲི་འདྒྲིའྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་
གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྒྲི་ཐོབ་དྲེའྒྲི་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཁང་གླའྒྲི་དོད་དུ་
འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྒྲིས་ཁང་
དང་གླ་མྲེད་གཞུང་ཁང་། རང་
བདག ་ཁང ་པ ་ཡོད ་མཁན ་ལ ་
བགྲེས་ཤག་དང་ཁང་གླའྒྲི་དོད་ཐོབ་
ཐང་མྲེད། 
   

ལས་ཐནོ་བགྲེས་ཤག་ཐབོ་ཐང་།   
 
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
པ ་ཞྒྲིག ་ཡྒྲིན ་ན ་བགྲེས ་ཡོལ ་སྒྲི ་
མཚུངས་དྲུང་ཆྲེའྒྲི་གནས་རྒྲིམ་གྒྲི་
བགྲེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགྲེས་
ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྲེད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་ན་
ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྒྲིལ་པོ་
ལོན་པ་ཞྒྲིག ་ལ་བགྲེས་ཤག་ཐོབ་
ཐང་ཡོད། དྲེ་མྒྲིན་བགྲེས་ཤག་གོ་
སྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དདོ་དུས་ནས་
དུས་སུ་གཏན་འབྲེབས་ལྟར་འཐོབ་
རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྒྲིས་ཁང་དང་གླ་
མྲེད་གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་
པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགྲེས་ཤག་དང་
ཁང་གླའྒྲི་དདོ་ཐབོ་ཐང་མྲེད། 
  
  
 

ལས་ཐནོ་བགྲེས་ཤག་ཐབོ་
ཐང་།   
ལས ་བྲེད ་བགྲེས ་ཡོལ ་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་
ན ་བ གྲེ ས ་ཡོ ལ ་སྒྲི ་
མཚུངས་དྲུང་ཆྲེའྒྲི་གནས་
རྒྲིམ་གྒྲི་བགྲེས་ཤག་འཐོབ་
རྒྱུ ་དང ་། བགྲེས ་ཡོལ ་
ཐོབ་ཐང་མྲེད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་
ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལ་ོ ༥ 
ཧྒྲིལ ་པོ་ལོན ་པ ་ཞྒྲིག ་ལ ་
བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
དྲེ་མྒྲིན ་བགྲེས ་ཤག ་གོ་
སྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་
དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་
འབྲེབས་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 
འོན་ཀང་གཞྒྲིས་ཁང་དང་
གླ་མྲེད་གཞུང་ཁང་། རང་
བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་

 
 
བ ཟོ ་བ ཅོ ས ་
ཚིག་བརོད་སྱི་
མོ ས ་ཀྱི ས ་
གཏན་ལ་ཕབ། 
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ཕྒྲི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ 
ཉྒྲིན ་ཁྒྲིམས ་ཞྒྲིབ ་པ ་ཆྲེ་བ ་དང་། 
ཁྒྲིམས་ཞྒྲིབ་པ་གཞན་གཉྒྲིས་ཀྒྲི་
ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྒྲིན་པ་དང་། དྲེའྒྲི་
རྲེས་ལས་བྲེད་པ་ཡྒྲིན་མུས་ཤྒྲིག་
ཁྒྲིམས་ཞྒྲིབ་པ་ཆྲེ་བ་དང་ཁྒྲིམས་
ཞྒྲིབ་པ་གཞན་གཉྒྲིས་གང་རུང་དུ་
བསོ་གཞག་གམ་འདྲེམས ་ཐོན ་
བྱུང་རྒྲིགས་ནས་ལས་བྲེད་པའྒྲི་
བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་
ཡྒྲིན་ན་རང་ཉྒྲིད་ད་ལྟའྒྲི་ལས་ཁུར་
ནས་བགྲེས་ཡོལ་ཐོན་སབས་དྲེ་སྔ་
ས་ོསོའ་ིགནས་རྒྲིམ་དྲེར་ད་ལྟ་སང་
ཕོགས་ཇྒྲི་ཐོབ་ཀྒྲི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ 
འབབ་ཟླ་རྲེ་བཞྒྲིན་བགྲེས་ཤག་ག་ོ
སྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་
དང་། གཞྒྲིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྒྲིན་ལ་མ་
ལྟོས ་པར ་ཐྲེངས ་ག ཅྒྲིག ་རྒྲིང ་
གནས་རྒྲིམ་དྲེར་ད་ལྟའྒྲི་ལས་ཁུར་
འཁྱུར་སབས་བགྲེས་ཕོགས་ཇྒྲི་
ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྒྲི་དངུལ་
འབོར་བགྲེས་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སོད་
ཆོག་ཅྒྲིང་། འདྒྲི་རྒྲིགས་ལ་དྲེའྒྲི་
རྲེས་བགྲེས་ཤག་གྒྲི་ཐོབ་ཐང་མྲེད་
པ་དང་། ཟླ་གཉྒྲིས་ནང་ཚུན་ལས་
ཤག་ཕྒྲིར་འབུལ་ཞུ་དགསོ།  

 
ཕྒྲི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ 
ཉྒྲིན ་ཁྒྲིམས ་ཞྒྲིབ ་པ ་ཆྲེ ་བ ་དང ་། 
ཁྒྲིམས་ཞྒྲིབ ་པ་གཞན་གཉྒྲིས ་ཀྒྲི ་
ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྒྲིན་པ་དང་། དྲེའྒྲི་
རྲེས་ལས་བྲེད་པ་ཡྒྲིན་མུས་ཤྒྲིག་
ཁྒྲིམས་ཞྒྲིབ་པ་ཆྲེ་བ ་དང་ཁྒྲིམས་
ཞྒྲིབ་པ་གཞན་གཉྒྲིས་གང་རུང་དུ་
བས་ོགཞག་གམ་འདྲེམས་ཐོན་བྱུང་
རྒྲིགས་ནས་ལས་བྲེད་པའྒྲི་བགྲེས་
ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྒྲིན་ན། 
བོད་མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག ་འཛུགས་ཀྒྲི་ལས་
ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བག་ོའགྲེམས་
ཀྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྒྲི་
ནང་གསྲེས་ ༣ པ་ལྟར་ཞུ་སོད་
ཆགོ་རྒྱུ།  

ལ་བགྲེས་ཤག་དང་ཁང་
གླའྒྲི་དདོ་ཐབོ་ཐང་མྲེད། 
  ཕྒྲི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༤ ཉྒྲིན་ཁྒྲིམས་
ཞྒྲི བ ་པ ་ཆྲེ ་བ ་ད ང ་། 
ཁྒྲིམས ་ཞྒྲིབ ་པ ་གཞན ་
གཉྒྲིས ་ཀྒྲི་ལས ་ཁུར་ཞུ ་
བཞྒྲིན་པ་དང་། དྲེའྒྲི་རྲེས་
ལས་བྲེད ་པ ་ཡྒྲིན ་མུས ་
ཤྒྲིག་ཁྒྲིམས་ཞྒྲིབ་པ་ཆྲེ་བ་
དང་ཁྒྲིམས་ཞྒྲིབ་པ་གཞན་
གཉྒྲིས་གང་རུང་དུ་བསོ་
གཞག་གམ་འདྲེམས་ཐོན་
བྱུང ་རྒྲིགས ་ནས ་ལས ་
བྲེད་པའྒྲི་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་
ཐང་བདམས་པ་ཡྒྲིན་ན། 
བོད་མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྒྲི་
ལས ་ཤག ་དང ་བགྲེས ་
ཤག ་བགོ་འགྲེམས ་ཀྒྲི ་
སྒྲིག་གཞྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༢ 
པའྒྲི་ནང་གསྲེས་ ༣ པ་
ནང་གསལ་ལྟར་བགྲེས་
ཤག་མ་ཐབོ་བར་ཁང་དོད་
གཏན་འབྲེབས་བཞྒྲིན་ཞུ་
སོ ད ་ཆོ ག ་རྒྱུ ་ད ང ་ ། 
གཞྒྲིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་
མྲེ ད ་ལ ་མ ་ལྟོས ་པ ར ་
ཐྲེངས་གཅྒྲིག་རྒྲིང་གནས་
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རྒྲིམ་དྲེར་ད་ལྟའྒྲི་ལས་ཁུར་
འཁྱུར ་ས བས ་བགྲེས ་
ཕོགས་ཇྒྲི་ཐོབ་ལ་ོབཅུས་
བསྒྱུར་བའྒྲི་དངུལ་འབོར་
བགྲེས་ཤག་དདོ་དུ་ཞུ་སདོ་
ཆགོ་ཀང་མང་མཐའྒྲི་ཚད་
གཞྒྲི་གོང ་གསལ ་སྒྲིག ་
གཞྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྒྲི་
ནང་གསྲེས་ ༣ པ་ནང་
གསལ་ལས་མ་བརྒལ་བ་
བ་དགསོ། འདྒྲི་རྒྲིགས་ལ་
དྲེའྒྲི་རྲེས་བགྲེས་ཤག་གྒྲི་
ཐབོ་ཐང་མྲེད་པ་དང་། ཟླ་
གཉྒྲིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་
ཕྒྲིར་འབུལ་ཞུ་དགསོ། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསསེ་ཆ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པ། 
༄༅། །གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅསོ། 

དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྒྲི་སྒྲི་ཁྱབ་འགན་འཛནི་གྒྲི་ཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ།  
ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། 
དནོ་ཚན། ཚིག་བརོད་རྒྲིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། བཟ་ོབཅསོ་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརདོ། 

བཅུ་དྲུག་པ། 

 

ལས་ཐནོ་བགྲེས་ཤག་ཐབོ་ཐང་།  
 
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ ་ཐང་
ཡོད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་ན་བགྲེས་ཡོལ་
སྒྲི་མཚུངས་དྲུང་ཆྲེའྒྲི་གནས་རྒྲིམ་
གྒྲི་བགྲེས ་ཤག ་འཐོབ ་རྒྱུ ་དང་། 
བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྲེད་པ་ཞྒྲིག་
ཡྒྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ 
ཧྒྲིལ ་པོ་ལོན ་པ ་ཞྒྲིག ་ལ ་བགྲེས ་

ལས་ཐོན་བགྲེས་ཤག་ཐོབ་
ཐང་།  
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་
ཐང ་ཡོད ་པ ་ཞྒྲིག ་ཡྒྲིན ་ན ་
བགྲེས ་ཡོལ ་སྒྲི་མཚུངས ་
དྲུང ་ཆྲེའྒྲི་གནས ་རྒྲིམ ་གྒྲི་
བགྲེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། 
བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྲེད་པ་
ཞྒྲིག ་ཡྒྲིན ་ན ་ལ ས ་རྒྱུ ན ་

ལས་ཐནོ་བགྲེས་ཤག་ཐབོ་
ཐང་།  
ལས ་བྲེད ་བགྲེས ་ཡོལ ་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་
ན ་བ གྲེ ས ་ཡོ ལ ་སྒྲི ་
མཚུངས་དྲུང་ཆྲེའྒྲི་གནས་
རྒྲིམ་གྒྲི་བགྲེས་ཤག་འཐོབ་
རྒྱུ ་དང ་། བགྲེས ་ཡོལ ་
ཐོབ་ཐང་མྲེད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་

 
 
བ ཟོ ་བ ཅོས ་ཚིག ་
བརོད་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
འདྱི་བརདོ་པ་གསུམ་
པ ་ད ང ་ག ཏ ན ་
འ བེ བ ས ་ཟྱི ན ་པ ་
ཡྱིན། 
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ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དྲེ་མྒྲིན་སྒྲིག་
གཞྒྲི་འདྒྲིའྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་
གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྒྲི་ཐོབ་དྲེའྒྲི་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཁང་གླའྒྲི་དོད་དུ་
འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྒྲིས་ཁང་
དང་གླ་མྲེད་གཞུང་ཁང་། རང་
བདག ་ཁང ་པ ་ཡོད ་མཁན ་ལ ་
བགྲེས་ཤག་དང་ཁང་གླའྒྲི་དོད་ཐོབ་
ཐང་མྲེད། 
   
 
 
 
ཕྒྲི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ 
ཉྒྲིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྒྲི་
སྒྲི ་ཁྱ བ ་འགན ་འཛི ན ་དུ ་བསོ ་
གཞག་གམ་འདྲེམས ་ཐོན ་བྱུང་
རྒྲིགས་ནས་ལས་བྲེད་པའྒྲི་བགྲེས་
ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྒྲིན་ན་
རང་ཉྒྲིད་ད་ལྟའྒྲི་ལས་ཁུར་ནས་
བགྲེས་ཡོལ་ཐོན་སབས་དྲེ་སྔ་སོ་
སོའ་ིགནས་རྒྲིམ་དྲེར་ད་ལྟ་སང་
ཕོགས་ཇྒྲི་ཐོབ་ཀྒྲི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ 
འབབ་ཟླ་རྲེ་བཞྒྲིན་བགྲེས་ཤག་གོ་
སྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་
དང་། གཞྒྲིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྒྲིན་ལ་མ་
ལྟོས ་པར ་ཐྲེངས ་ག ཅྒྲིག ་རྒྲིང ་
གནས་རྒྲིམ་དྲེར་ད་ལྟའྒྲི་ལས་ཁུར་

ཞབས་ལ་ོ ༥ ཧྒྲིལ་པ་ོལོན་
པ་ཞྒྲིག་ལ་བགྲེས་ཤག་ཐོབ་
ཐང་ཡོད། དྲེ་མྒྲིན་བགྲེས་
ཤག་གོ་སྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་
ཁང་དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་
གཏན་འབྲེབས་ལྟར་འཐོབ་
རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྒྲིས་ཁང་
དང ་གླ ་མྲེད ་གཞུང་ཁང་། 
རང ་བདག ་ཁང ་པ ་ཡོད ་
མཁན་ལ་བགྲེས་ཤག་དང་
ཁང་གླའྒྲི་དདོ་ཐབོ་ཐང་མྲེད། 
  
 
ཕྒྲི ་ལོ ་ ༢ ༠ ༠ ༩  ཟླ ་ ༣ 
ཚེས ་ ༢༤ ཉྒྲིན ༌དབུས ་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྒྲི་སྒྲི་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་བསོ་
གཞག་གམ་འདྲེམས་ཐོན་
བྱུང་རྒྲིགས་ནས་ལས་བྲེད་
པའྒྲི་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་
བདམས་པ་ཡྒྲིན་ན། བོད་
མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྒྲི་ལས་
ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བག་ོ
འགྲེམས་ཀྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི་དོན་
ཚན་ ༡༢ པའྒྲི་ནང་གསྲེས་ 
༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་
སདོ་ཆགོ་རྒྱུ།  

ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལ་ོ ༥ 
ཧྒྲིལ ་པོ་ལོན ་པ ་ཞྒྲིག ་ལ ་
བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
དྲེ་མྒྲིན ་བགྲེས ་ཤག ་གོ་
སྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་
དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་
འབྲེབས་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 
འོན་ཀང་གཞྒྲིས་ཁང་དང་
གླ་མྲེད་གཞུང་ཁང་། རང་
བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་
ལ་བགྲེས་ཤག་དང་ཁང་
གླའྒྲི་དདོ་ཐབོ་ཐང་མྲེད། 
 
ཕྒྲི་ལོ ་ ༢༠༠༩ ཟླ ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༤ ཉྒྲིན༌དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྒྲི་སྒྲི་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་བས་ོ
གཞག་གམ་འདྲེམས་ཐོན་
བྱུང ་རྒྲིགས ་ནས ་ལས ་
བྲེད་པའྒྲི་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་
ཐང་བདམས་པ་ཡྒྲིན་ན། 
བོད་མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྒྲི་
ལས ་ཤག ་དང ་བགྲེས ་
ཤག ་བགོ་འགྲེམས ་ཀྒྲི ་
སྒྲིག་གཞྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༢ 
པའྒྲི་ནང་གསྲེས་ ༣ པ་
ནང་གསལ་ལྟར་བགྲེས་
ཤག་མ་ཐབོ་བར་ཁང་དོད་
གཏན་འབྲེབས་བཞྒྲིན་ཞུ་
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འཁྱུར་སབས་བགྲེས་ཕོགས་ཇྒྲི་
ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྒྲི་དངུལ་
འབོར་བགྲེས་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སོད་
ཆོག་ཅྒྲིང་། འདྒྲི་རྒྲིགས་ལ་དྲེའྒྲི་
རྲེས་བགྲེས་ཤག་གྒྲི་ཐོབ་ཐང་མྲེད་
པ་དང་། ཟླ་གཉྒྲིས་ནང་ཚུན་ལས་
ཤག་ཕྒྲིར་འབུལ་ཞུ་དགསོ།  

སོ ད ་ཆོ ག ་རྒྱུ ་ད ང ་ ། 
གཞྒྲིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་
མྲེ ད ་ལ ་མ ་ལྟོས ་པ ར ་
ཐྲེངས་གཅྒྲིག་རྒྲིང་གནས་
རྒྲིམ་དྲེར་ད་ལྟའྒྲི་ལས་ཁུར་
འཁྱུར ་ས བས ་བགྲེས ་
ཕོགས་ཇྒྲི་ཐོབ་ལ་ོབཅུས་
བསྒྱུར་བའྒྲི་དངུལ་འབོར་
བགྲེས་ཤག་དདོ་དུ་ཞུ་སདོ་
ཆགོ་ཀང་མང་མཐའྒྲི་ཚད་
གཞྒྲི་གོང ་གསལ ་སྒྲིག ་
གཞྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྒྲི་
ནང་གསྲེས་ ༣ པ་ནང་
གསལ་ལས་མ་བརྒལ་བ་
བ་དགསོ། འདྒྲི་རྒྲིགས་ལ་
དྲེའྒྲི་རྲེས་བགྲེས་ཤག་གྒྲི་
ཐབོ་ཐང་མྲེད་པ་དང་། ཟླ་
གཉྒྲིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་
ཕྒྲིར་འབུལ་ཞུ་དགསོ། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསསེ་ཇ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པ། 
༄༅། །གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅསོ། 

དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྒྲི་སྒྲི་ཁྱབ་འགན་འཛནི་གྒྲི་ཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ།  
ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། 
དནོ་ཚན། ཚིག་བརོད་རྒྲིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། བཟ་ོབཅསོ་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརདོ། 
བཅུ་དྲུག་
པ། 

 

ལས་ཐནོ་བགྲེས་ཤག་ཐབོ་ཐང་།  
 
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་ན་བགྲེས་ཡོལ་

ལས ་ཐོན ་བགྲེས ་ཤག ་ཐོབ ་
ཐང་།  
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ ་ཞྒྲིག ་ཡྒྲིན་ན ་བགྲེས ་

ལས་ཐོན་བགྲེས་ཤག་ཐོབ་
ཐང་།  
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་
ཐང ་ཡོད ་པ ་ཞྒྲིག ་ཡྒྲིན ་ན ་

 
བ ཟོ ་བ ཅོས ་ཚིག ་
བརོད་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
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སྒྲི་མཚུངས་དྲུང་ཆྲེའྒྲི་གནས་
རྒྲིམ་གྒྲི་བགྲེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་
དང་། བགྲེས་ཡོལ ་ཐོབ ་ཐང་
མྲེད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་
ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྒྲིལ་པ་ོལོན་པ་
ཞྒྲིག་ལ་བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་
ཡོད། དྲེ་མྒྲིན་སྒྲིག་གཞྒྲི་འདྒྲིའྒྲི་
དོན ་ཚན་ ༡༥ ནང་གསལ ་
ཕོགས་འབབ་ཇྒྲི་ཐོབ་དྲེའྒྲི་བརྒྱ་
ཆ་ ༣༠ ཁང་གླའྒྲི་དདོ་དུ་འཐབོ་
རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྒྲིས་ཁང་དང་
གླ ་མྲེད ་གཞུང ་ཁང ་། རང ་
བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ ་
བགྲེས་ཤག་དང་ཁང་གླའྒྲི་དོད་
ཐབོ་ཐང་མྲེད། 
  
 ཕྒྲི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༤ ཉྒྲིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྒྲི་སྒྲི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་
བསོ་གཞག་གམ་འདྲེམས་ཐོན་
བྱུང་རྒྲིགས་ནས་ལས་བྲེད་པའྒྲི་
བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་
པ་ཡྒྲིན་ན་རང་ཉྒྲིད་ད་ལྟའྒྲི་ལས་
ཁུར ་ནས ་བགྲེས ་ཡོལ ་ཐོན ་
སབས་དྲེ་སྔ་ས་ོསོའ་ིགནས་རྒྲིམ་
དྲེར་ད་ལྟ་སང་ཕོགས་ཇྒྲི་ཐོབ་ཀྒྲི་
བརྒྱ ་ཆ ་ ༤༥ འབབ ་ཟླ ་རྲེ་
བཞྒྲིན་བགྲེས་ཤག་གོ་སྒྲིག་མ་
ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་དང་། 

ཡོལ ་སྒྲི་མཚུངས ་དྲུང་ཆྲེའྒྲི་
གནས་རྒྲིམ ་གྒྲི་བགྲེས ་ཤག་
འཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགྲེས་ཡོལ་
ཐོབ་ཐང་མྲེད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་ན་
ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལ་ོ ༥ ཧྒྲིལ་
པ་ོལོན་པ་ཞྒྲིག་ལ་བགྲེས་ཤག་
ཐོབ་ཐང་ཡོད། དྲེ་མྒྲིན་བགྲེས་
ཤག་ག་ོསྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་
དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་
འབྲེབས་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། འོན་
ཀང་གཞྒྲིས་ཁང་དང་གླ་མྲེད་
གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་
པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགྲེས་ཤག་
དང་ཁང་གླའྒྲི་དོད ་ཐོབ ་ཐང་
མྲེད། 
   
ཕྒྲི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༤ ཉྒྲིན ༌དབུས་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་གྒྲི་སྒྲི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན ་དུ ་བསོ་གཞག ་གམ ་
འདྲེམས་ཐོན་བྱུང་རྒྲིགས་ནས་
ལས་བྲེད་པའྒྲི་བགྲེས ་ཡོལ ་
ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྒྲིན་ན། 
བོད ་མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག ་འཛུགས ་ཀྒྲི་
ལས་ཤག་དང་བགྲེས ་ཤག་
བགོ་འགྲེམས་ཀྒྲི་སྒྲིག ་གཞྒྲི་
དོན ་ཚ ན ་ ༡༢ པའྒྲི་ན ང ་
གསྲེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་
ལྟར་ཞུ་སདོ་ཆགོ་རྒྱུ།  

བགྲེས་ཡོལ་སྒྲི་མཚུངས་དྲུང་
ཆྲེའྒྲི་གནས་རྒྲིམ་གྒྲི་བགྲེས་
ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགྲེས་
ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྲེད་པ་ཞྒྲིག་
ཡྒྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལ་ོ 
༥ ཧྒྲིལ་པོ་ལོན་པ་ཞྒྲིག་ལ་
བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
དྲེ་མྒྲིན་བགྲེས་ཤག་ག་ོསྒྲིག་
མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་དུས་
ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྲེབས་
ལྟར་འཐོབ ་རྒྱུ། འོན་ཀང་
གཞྒྲིས ་ཁང ་དང ་གླ ་མྲེད ་
གཞུང་ཁང་། རང་བདག་
ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགྲེས་
ཤག་དང་ཁང་གླའྒྲི་དོད་ཐོབ་
ཐང་མྲེད། 
  ཕྒྲི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༤ ཉྒྲིན༌དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྒྲི་སྒྲི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་དུ་བསོ་གཞག་
གམ ་འ དྲེམ ས ་ཐོན ་བྱུ ང ་
རྒྲིགས་ནས་ལས་བྲེད་པའྒྲི་
བ གྲེ ས ་ཡོ ལ ་ཐོ བ ་ཐ ང ་
བདམས་པ་ཡྒྲིན་ན། བོད་
མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྒྲི་ལས་
ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་
འགྲེམས་ཀྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི་དོན་
ཚན་ ༡༢ པའྒྲི་ནང་གསྲེས་ 
༣  པ ་ན ང ་གསལ ་ལྟ ར ་
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གཞྒྲིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་རང་
བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྒྲིན་ལ་མ་
ལྟོས ་པར་ཐྲེངས ་གཅྒྲིག ་རྒྲིང ་
གནས་རྒྲིམ་དྲེར་ད་ལྟའྒྲི་ལས་
ཁུར ་འཁྱུར ་ས བས ་བགྲེས ་
ཕོགས་ཇྒྲི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་
བའྒྲི་དངུལ་འབོར་བགྲེས་ཤག་
དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཅྒྲིང་། འདྒྲི་
རྒྲིགས་ལ་དྲེའྒྲི་རྲེས་བགྲེས་ཤག་
གྒྲི་ཐོབ ་ཐང་མྲེད་པ་དང་། ཟླ་
གཉྒྲིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕྒྲིར་
འབུལ་ཞུ་དགསོ།  

བགྲེས་ཤག་མ་ཐབོ་བར་ཁང་
དོད་གཏན་འབྲེབས་བཞྒྲིན་
ཞུ ་སོ ད ་ཆོ ག ་རྒྱུ ་ད ང ་། 
གཞྒྲིས ་ཁང་ཐོབ ་ཐང་དང་
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྲེད་
ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཐྲེངས་གཅྒྲིག་
རྒྲིང་གནས་རྒྲིམ་དྲེར་ད་ལྟའྒྲི་
ལས ་ཁུར ་འཁྱུར ་སབས ་
བགྲེས ་ཕོགས ་ཇྒྲི་ཐོབ ་ལོ་
བཅུས་བསྒྱུར་བའྒྲི་དངུལ་
འབོར་བགྲེས་ཤག་དདོ་དུ་ཞུ་
སོད་ཆོག་ཀང་མང་མཐའྒྲི་
ཚད་གཞྒྲི་གོང་གསལ་སྒྲིག་
གཞྒྲི་དོན ་ཚན་ ༡༢ པའྒྲི་
ནང ་གསྲེས ་ ༣ པ་ནང ་
གསལ་ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་
དགོས། འདྒྲི་རྒྲིགས་ལ་དྲེའྒྲི་
རྲེས་བགྲེས་ཤག་གྒྲི་ཐབོ་ཐང་
མྲེད་པ་དང་། ཟླ་གཉྒྲིས་ནང་
ཚུན་ལས་ཤག་ཕྒྲིར་འབུལ་
ཞུ་དགསོ། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསསེ་ཉ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ། 
 
 

༄༅། །གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅསོ། 
འདྲེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྒྲི་ཚགོས་གཙའོྒྲི་ཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྒྲི་སྒྲིག་
གཞྒྲི། 
དནོ་ཚན། ཚིག་བརོད་རྒྲིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། བཟ་ོབཅསོ་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརདོ། 
བཅུ་དྲུག་ ལས་ཐོན ་བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ ལས་ཐོན ་བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ ལས་ཐནོ་བགྲེས་ཤག་ཐབོ་ཐང་།   
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པ། 

 

ཐང་།  
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་
ཐང ་ཡོད ་པ ་ཞྒྲིག ་ཡྒྲིན ་ན ་
བགྲེས་ཡོལ་སྒྲི་མཚུངས་དྲུང་
ཆྲེའྒྲི་གནས་རྒྲིམ་གྒྲི་བགྲེས་
ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགྲེས་
ཡོལ་ཐོབ ་ཐང་མྲེད་པ་ཞྒྲིག ་
ཡྒྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ 
༥ ཧྒྲིལ་པོ་ལོན ་པ་ཞྒྲིག ་ལ ་
བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
དྲེ་མྒྲིན་སྒྲིག་གཞྒྲི་འདྒྲིའྒྲི་དོན་
ཚ ན ་ ༡༥  ན ང ་ག ས ལ ་
ཕོགས ་འབབ་ཇྒྲི་ཐོབ ་དྲེའྒྲི་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཁང་གླའྒྲི་དོད་
དུ ་འ ཐོབ ་རྒྱུ ། འོན ་ཀ ང ་
ག ཞྒྲིས ་ཁ ང ་དང ་གླ ་མྲེད ་
གཞུང་ཁང་། རང་བདག ་
ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགྲེས་
ཤག་དང་ཁང་གླའྒྲི་དོད་ཐོབ་
ཐང་མྲེད། 
  ཕྒྲི་ལོ ་ ༢༠༠༩ ཟླ ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༤ ཉྒྲིན་ལས་བྲེད་
འདྲེམས ་ལྷན ་གྒྲི ་ཚོགས ་
གཙོར་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྒྲིན་པ་
དང་། དྲེའྒྲི་རྲེས་ལས་བྲེད་པ་
ཡྒྲིན ་མུས ་ཤྒྲིག ་ལས ་བྲེད ་
འདྲེམས ་ལྷན ་གྒྲི ་ཚོགས ་
ག ཙོར ་བ སོ ་ག ཞག ་ག མ ་
འདྲེམས ་ཐོན ་བྱུང ་རྒྲིགས ་

ཐང་།  
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་
ཐང ་ཡོད ་པ ་ཞྒྲིག ་ཡྒྲིན ་ན ་
བགྲེས་ཡོལ་སྒྲི་མཚུངས་དྲུང་
ཆྲེའྒྲི་གནས་རྒྲིམ་གྒྲི་བགྲེས་
ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགྲེས་
ཡོལ་ཐོབ ་ཐང་མྲེད་པ་ཞྒྲིག ་
ཡྒྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ 
༥ ཧྒྲིལ་པོ་ལོན ་པ་ཞྒྲིག ་ལ ་
བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
དྲེ་མྒྲིན་བགྲེས་ཤག་ག་ོསྒྲིག་
མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་དུས་
ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྲེབས་
ལྟར་འཐོབ ་རྒྱུ ། འོན ་ཀང་
ག ཞྒྲིས ་ཁ ང ་དང ་གླ ་མྲེད ་
གཞུང་ཁང་། རང་བདག ་
ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགྲེས་
ཤག་དང་ཁང་གླའྒྲི་དོད་ཐོབ་
ཐང་མྲེད། 
   
ཕྒྲི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༤ ཉྒྲིན༌ལས་བྲེད་འདྲེམས་
ལྷན་གྒྲི་ཚོགས་གཙོར་ལས་
ཁུར་ཞུ་བཞྒྲིན་པ་དང་། དྲེའྒྲི་
རྲེས་ལས་བྲེད་པ་ཡྒྲིན་མུས་
ཤྒྲིག་ལས་བྲེད་འདྲེམས་ལྷན་
གྒྲི་ཚོགས་གཙོར་བས་ོགཞག་
ག མ ་འ དྲེམ ས ་ཐོན ་བྱུ ང ་
རྒྲིགས་ནས་ལས་བྲེད་པའྒྲི་

 
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་
ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་ན་བགྲེས་ཡལོ་སྒྲི་མཚུངས་དྲུང་
ཆྲེའྒྲི་གནས་རྒྲིམ་གྒྲི་བགྲེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་
དང་། བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྲེད་པ་ཞྒྲིག་
ཡྒྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལ་ོ ༥ ཧྒྲིལ་པ་ོ
ལནོ་པ་ཞྒྲིག་ལ་བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
དྲེ་མྒྲིན་བགྲེས་ཤག་ག་ོསྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་
ཁ ང ་དོད ་དུས ་ནས ་དུས ་སུ ་ག ཏན ་
འབྲེབས ་ལྟར ་འཐོབ ་རྒྱུ ། འོན ་ཀང ་
གཞྒྲིས ་ཁང་དང་གླ་མྲེད་གཞུང་ཁང་། 
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགྲེས་
ཤག་དང་ཁང་གླའྒྲི་དདོ་ཐབོ་ཐང་མྲེད། 
   
 
 
 
ཕྒྲི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ ་ ༣ ཚེས ་ ༢༤ 
ཉྒྲིན༌ལས་བྲེད་འདྲེམས་ལྷན་གྒྲི་ཚོགས་
གཙོར་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྒྲིན་པ་དང་། དྲེའྒྲི་
རྲེས་ལས་བྲེད་པ་ཡྒྲིན་མུས་ཤྒྲིག་ལས་
བྲེད་འདྲེམས་ལྷན་གྒྲི་ཚོགས་གཙོར་བས་ོ
གཞག་གམ་འདྲེམས་ཐོན་བྱུང་རྒྲིགས་
ནས་ལས་བྲེད་པའྒྲི་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་
བདམས ་པ ་ཡྒྲིན ་ན ། བོད ་མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག ་
འཛུགས་ཀྒྲི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་
བག་ོའགྲེམས་ཀྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༢ 
པའྒྲི་ནང་གསྲེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་
བགྲེས་ཤག་མ་ཐོབ་བར་ཁང་དོད་གཏན་

 
 
བ ཟོ ་བ ཅོ ས ་
ཚིག་བརོད་སྱི་
མོ ས ་ཀྱི ས ་
གཏན་ལ་ཕབ། 
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ནས་ལས་བྲེད་པའྒྲི་བགྲེས་
ཡོལ ་ཐོབ ་ཐང་བདམས་པ ་
ཡྒྲིན་ན་རང་ཉྒྲིད་ད་ལྟའྒྲི་ལས་
ཁུར་ནས་བགྲེས་ཡོལ་ཐོན་
སབས་དྲེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་
རྒྲིམ་དྲེར་ད་ལྟ་སང་ཕོགས་ཇྒྲི་
ཐོབ་ཀྒྲི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་
ཟླ་རྲེ་བཞྒྲིན་བགྲེས་ཤག་གོ་
སྒྲིག ་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་
སོད་རྒྱུ་དང་། གཞྒྲིས་ཁང་
ཐོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་
པ་ཡོད་མྒྲིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་
ཐྲེངས ་གཅྒྲིག ་རྒྲིང ་གནས ་
རྒྲིམ་དྲེར་ད་ལྟའྒྲི་ལས་ཁུར་
འཁྱུར་སབས་བགྲེས་ཕོགས་
ཇྒྲི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྒྲི་
དངུལ ་འབོར་བགྲེས ་ཤག་
དོད ་དུ ་ཞུ ་སོད ་ཆོག ་ཅྒྲིང ་། 
འདྒྲི་རྒྲིག ས ་ལ ་དྲེའྒྲི ་རྲེས ་
བགྲེས་ཤག་གྒྲི་ཐོབ་ཐང་མྲེད་
པ་དང་། ཟླ་གཉྒྲིས་ནང་ཚུན་
ལས ་ཤག ་ཕྒྲིར ་འབུལ་ཞུ ་
དགསོ།  

བ གྲེ ས ་ཡོ ལ ་ཐོ བ ་ཐ ང ་
བདམས་པ་ཡྒྲིན ་ན། བོད ་
མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྒྲི་ལས་
ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་
འགྲེམས་ཀྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི་དོན་
ཚན་ ༡༢ པའྒྲི་ནང་གསྲེས་ 
༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ ་
སདོ་ཆགོ་རྒྱུ། 

འབྲེབས་བཞྒྲིན་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་དང་། 
གཞྒྲིས་ཁང་ཐབོ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་
པ་ཡདོ་མྲེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཐྲེངས་གཅྒྲིག་
རྒྲིང་གནས་རྒྲིམ་དྲེར་ད་ལྟའྒྲི་ལས་ཁུར་
འཁྱུར་སབས་བགྲེས་ཕོགས་ཇྒྲི་ཐོབ་ལ་ོ
བཅུས་བསྒྱུར་བའྒྲི་དངུལ་འབོར་བགྲེས་
ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སདོ་ཆོག་ཀང་མང་མཐའྒྲི་
ཚད་གཞྒྲི་གངོ་གསལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་དནོ་ཚན་ 
༡༢ པའྒྲི་ནང་གསྲེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་
ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགསོ། འདྒྲི་རྒྲིགས་
ལ་དྲེའྒྲི་རྲེས་བགྲེས་ཤག་གྒྲི་ཐོབ་ཐང་མྲེད་
པ་དང་། ཟླ་གཉྒྲིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་
ཕྒྲིར་འབུལ་ཞུ་དགསོ། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསསེ་ཏ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ པ། 
༄༅། །གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅསོ། 

བཙན་བལོ་བདོ་མྒྲིའྒྲི་སྒྲི་ཁྱབ་རྒྲིས་ཞྒྲིབ་ལས་ཁང་གྒྲི་རྒྲིས་ཞྒྲིབ་སྒྲི་ཁྱབ་པའྒྲི་ཕགོས་དང་། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ།  
ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། 
དནོ་ཚན། ཚིག་བརོད་རྒྲིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། བཟ་ོབཅསོ་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརདོ། 

བཅུ་དྲུག་པ། ལས་ཐནོ་བགྲེས་ཤག་ཐབོ་ཐང་།  ལས་ཐནོ་བགྲེས་ཤག་ཐབོ་ཐང་།  ལས་ཐོན ་བགྲེས ་ཤག་ཐོབ ་  
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ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་
ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་ན་བགྲེས་ཡོལ་སྒྲི་མཚུངས་
དྲུང་ཆྲེའྒྲི་གནས་རྒྲིམ་གྒྲི་བགྲེས་ཤག་
འཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་
མྲེད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་
ལ་ོ ༥ ཧྒྲིལ་པ་ོལོན་པ་ཞྒྲིག་ལ་བགྲེས་
ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དྲེ་མྒྲིན་སྒྲིག་གཞྒྲི་
འདྒྲིའྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་གསལ་
ཕོགས་འབབ་ཇྒྲི་ཐོབ་དྲེའྒྲི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ 
ཁང་གླའྒྲི་དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་
གཞྒྲིས་ཁང་དང་གླ་མྲེད་གཞུང་ཁང་། 
རང་བདག ་ཁང་པ ་ཡོད ་མཁན་ལ ་
བགྲེས་ཤག་དང་ཁང་གླའྒྲི་དོད་ཐོབ་
ཐང་མྲེད། 
   
 
 
ཕྒྲི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ 
ཉྒྲིན་སྒྲི་ཁྱབ་རྒྲིས་ཞྒྲིབ་ལས་ཁང་གྒྲི་
རྒྲིས་ཞྒྲིབ་སྒྲི་ཁྱབ་པའྒྲི་ལས་ཁུར་ཞུ་
བཞྒྲིན་པ་དང་། དྲེའྒྲི་རྲེས་ལས་བྲེད་པ་
ཡྒྲིན་མུས་ཤྒྲིག་སྒྲི་ཁྱབ་རྒྲིས་ཞྒྲིབ་ལས་
ཁང་གྒྲི་རྒྲིས་ཞྒྲིབ་སྒྲི་ཁྱབ་པར་བསོ་
གཞག་གམ་འདྲེམས་ཐོན་བྱུང་རྒྲིགས་
ནས་ལས་བྲེད་པའྒྲི་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་
ཐང་བདམས་པ་ཡྒྲིན་ན་རང་ཉྒྲིད་ད་
ལྟའྒྲི་ལས་ཁུར་ནས་བགྲེས་ཡོལ་ཐོན་
སབས་དྲེ་སྔ་ས་ོསོའ་ིགནས་རྒྲིམ་དྲེར་

 
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་ན་བགྲེས་ཡོལ་
སྒྲི་མཚུངས་དྲུང་ཆྲེའྒྲི་གནས་
རྒྲིམ་གྒྲི་བགྲེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་
དང་། བགྲེས་ཡོལ ་ཐོབ ་ཐང་
མྲེད་པ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་
ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྒྲིལ་པ་ོལོན་པ་
ཞྒྲིག་ལ་བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་
ཡོད། དྲེ་མྒྲིན་བགྲེས་ཤག་གོ་
སྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་དུས་
ནས་དུས་སུ ་གཏན་འབྲེབས་
ལྟ ར ་འ ཐོབ ་རྒྱུ ། འོན ་ཀ ང ་
གཞྒྲིས་ཁང་དང་གླ་མྲེད་གཞུང་
ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་
མཁན་ལ་བགྲེས་ཤག་དང་ཁང་
གླའྒྲི་དདོ་ཐབོ་ཐང་མྲེད། 
   
ཕྒྲི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༤ ཉྒྲིན ༌སྒྲི་ཁྱབ ་རྒྲིས ་ཞྒྲིབ ་
ལས་ཁང་གྒྲི་རྒྲིས་ཞྒྲིབ་སྒྲི་ཁྱབ་
པའྒྲི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྒྲིན་པ་དང་། 
དྲེའྒྲི་རྲེས་ལས་བྲེད་པ་ཡྒྲིན་མུས་
ཤྒྲིག ་སྒྲི་ཁྱབ ་རྒྲིས ་ཞྒྲིབ ་ལས་
ཁང་གྒྲི་རྒྲིས་ཞྒྲིབ་སྒྲི་ཁྱབ་པར་
བསོ་གཞག་གམ་འདྲེམས་ཐོན་
བྱུང་རྒྲིགས་ནས་ལས་བྲེད་པའྒྲི་
བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་
པ ་ཡྒྲིན ་ན ། བོད ་མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག ་

ཐང་།  
ལས་བྲེད་བགྲེས་ཡོལ་ཐོབ ་
ཐང ་ཡོད ་པ ་ཞྒྲིག ་ཡྒྲིན ་ན ་
བགྲེས་ཡོལ་སྒྲི་མཚུངས་དྲུང་
ཆྲེའྒྲི་གནས་རྒྲིམ་གྒྲི་བགྲེས་
ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགྲེས་
ཡོལ ་ཐོབ ་ཐང་མྲེད་པ ་ཞྒྲིག ་
ཡྒྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ 
༥ ཧྒྲིལ ་པོ་ལོན ་པ ་ཞྒྲིག ་ལ ་
བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དྲེ་
མྒྲིན་བགྲེས་ཤག་གོ་སྒྲིག་མ་
ཐུབ་བར་ཁང་དོད་དུས་ནས་
དུས་སུ་གཏན་འབྲེབས་ལྟར་
འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྒྲིས་
ཁང་དང་གླ་མྲེད་གཞུང་ཁང་། 
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་
ལ་བགྲེས་ཤག་དང་ཁང་གླའྒྲི་
དདོ་ཐབོ་ཐང་མྲེད། 
  ཕྒྲི ་ལོ ་ ༢༠༠༩ ཟླ ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༤ ཉྒྲིན༌སྒྲི་ཁྱབ་རྒྲིས་
ཞྒྲིབ་ལས་ཁང་གྒྲི་རྒྲིས་ཞྒྲིབ་སྒྲི་
ཁྱབ་པའྒྲི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྒྲིན་
པ་དང་། དྲེའྒྲི་རྲེས་ལས་བྲེད་
པ ་ཡྒྲིན ་མུས ་ཤྒྲིག ་སྒྲི་ཁྱབ ་
རྒྲིས་ཞྒྲིབ་ལས་ཁང་གྒྲི་རྒྲིས་
ཞྒྲིབ་སྒྲི་ཁྱབ་པར་བས་ོགཞག་
གམ་འདྲེམས་ཐོན་བྱུང་རྒྲིགས་
ནས་ལས་བྲེད་པའྒྲི་བགྲེས ་
ཡོལ ་ཐོབ ་ཐང ་བདམས ་པ ་

 
བཟོ་བཅོས ་
ཚིག ་བརོད ་
སྱི་མསོ་ཀྱིས་
ག ཏ ན ་ལ ་
ཕབ། 
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ད་ལྟ་སང་ཕོགས་ཇྒྲི་ཐོབ་ཀྒྲི་བརྒྱ་ཆ་ 
༤༥ འབབ་ཟླ་རྲེ་བཞྒྲིན་བགྲེས་ཤག་
ག་ོསྒྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་
དང་། གཞྒྲིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་རང་
བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྒྲིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ཐྲེངས་གཅྒྲིག་རྒྲིང་གནས་རྒྲིམ་
དྲེར་ད་ལྟའྒྲི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་སབས་
བགྲེས་ཕོགས་ཇྒྲི་ཐོབ་ལ་ོབཅུས་སྒྱུར་
བའྒྲི་དངུལ་འབོར་བགྲེས་ཤག་དོད་དུ་
ཞུ་སོད་ཆོག་ཅྒྲིང་། འདྒྲི་རྒྲིགས་ལ་དྲེའྒྲི་
རྲེས་བགྲེས་ཤག་གྒྲི་ཐོབ་ཐང་མྲེད་པ་
དང་། ཟླ་གཉྒྲིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་
ཕྒྲིར་འབུལ་ཞུ་དགསོ།  

འཛུགས ་ཀྒྲི ་ལས ་ཤག ་དང ་
བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྒྲི་
སྒྲིག་གཞྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྒྲི་
ནང་གསྲེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་
ལྟར་ཞུ་སདོ་ཆགོ་རྒྱུ།  

ཡྒྲིན ་ན ། བོད ་མྒྲིའྒྲི ་སྒྲིག ་
འཛུགས་ཀྒྲི་ལས་ཤག་དང་
བགྲེས་ཤག་བག་ོའགྲེམས་ཀྒྲི་
སྒྲིག་གཞྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྒྲི་
ནང ་གསྲེས ་ ༣  པ ་ནང ་
གསལ་ལྟར་བགྲེས་ཤག་མ་
ཐོབ ་བར ་ཁང ་དོད ་ག ཏན ་
འབྲེབས་བཞྒྲིན་ཞུ་སོད་ཆོག་
རྒྱུ ་དང་། གཞྒྲིས ་ཁང་ཐོབ ་
ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་
ཡོད ་མྲེད ་ལ ་མ ་ལྟོས ་པར ་
ཐྲེངས་གཅྒྲིག་རྒྲིང་གནས་རྒྲིམ་
དྲེར་ད་ལྟའྒྲི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་
སབས་བགྲེས་ཕོགས་ཇྒྲི་ཐོབ་
ལ་ོབཅུས་བསྒྱུར་བའྒྲི་དངུལ་
འབོར་བགྲེས་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་
སོད ་ཆོག ་ཀང་མང་མཐའྒྲི་
ཚད་གཞྒྲི་གོང་གསལ་སྒྲིག་
གཞྒྲི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྒྲི་ནང་
གསྲེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་
ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགོས། 
འདྒྲི ་རྒྲིག ས ་ལ ་དྲེའྒྲི ་རྲེས ་
བགྲེས་ཤག་གྒྲི་ཐོབ་ཐང་མྲེད་
པ་དང་། ཟླ་གཉྒྲིས་ནང་ཚུན་
ལས ་ཤག ་ཕྒྲིར ་འབུལ ་ཞུ ་
དགསོ། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསསེ་ཐ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༥ པ། 
 

༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ། 
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དང་པ།ོ བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ཉརེ་དྲུག་པའྱི་འགོ་སྱིད་སངོ་དང༌། བཀའ་བནོ་རྣམ་པའྱི་ཟླ་རའེྱི་ཕགོས་དང༌། ཟུར་ཕགོས། 
འགྱིམས་འགྲུལ་ཐབོ་ཐང་བཅས། 

མཚན་
གནས། 

ར་ཕགོས། ཡུལ་ཐང་
གུན་གསབ། 

ཕགོས་
བསམོས། 

གནས་རྱིམ་གངོ་
འགོ་གྱི་བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རའེྱི་ཟུར་
ཕགོས། 

ཟུར་བརདོ། 

རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་ཧྱིན་

སརོ། 

ཕྱི་རྒྱལ་
ནང་ཨ་
སརོ། 

སྱིད་སངོ༌། ༣༠༤༧༥་༠༠  ༣༠༤༧༥་༠༠ ༡༣༥ ༧༢༠ ༤༠ བསར་བཅོས། 
སྱི་མོས ་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་ཕབ། བཀའ་བནོ་

རྣམ་པ། 
༣༠༢༠༥་༠༠  ༣༠༢༠༥་༠༠ ༡༣༥ ༧༡༠ ༣༥ 

གཉྱིས་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ལྔ་བཅུ་པའྱི་འོག་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐངོ་དདོ་དང༌། ཉྱིན་རའེྱི་ལས་དདོ། ཉྱིན་དདོ་བཅས། 
མཚན་
གནས། 

མཚན་དདོ། ཉྱིན་རའེྱི་
ལས་དདོ། 

ཟླ་རའེྱི་མཚན་
དདོ་དང༌། ལས་
དདོ་བསམོས། 

གནས་རྱིམ་
གངོ་འགོ་གྱི་
བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རའེྱི་ཉྱིན་དདོ། ཟུ
ར
་
བ
རོ
ད
། 

རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་ཧྱིན་

སརོ། 

ཕྱི་རྒྱལ་
ནང་ཨ་
སརོ། 

སྱི་འཐུས་
ཚགོས་
གཙ།ོ 

༣,༠༠༠.༠༠ ༩༢༠.༣༣ ༣༠,༦༡༠.༠༠ ༡༣༦ ༧༢༠ ༤༠ 
བསར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 

སྱི་འཐུས་
ཚགོས་
གཞནོ། 

༣,༠༠༠.༠༠ ༩༡༡.༣༣ ༣༠,༣༤༠.༠༠ ༡༣༥ ༧༡༠ ༤༠ 

སྱི་འཐུས། ༣,༠༠༠.༠༠ ༨༩༧.༨༠ ༢༩,༩༣༤.༠༠ ༡༣༥ ༧༠༠ ༣༥ 
གསུམ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ར་ེལྔ་པ་དང༌། དནོ་ཚན་ག་ོབརྒྱད་པ། དནོ་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞྱི། དནོ་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ་ 
བཅས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང༌། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས། དབུས་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་རྣམ་པ། རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ། ལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་ཚགོས་ 
གཙ་ོབཅས་ཀྱི་ཟླ་རའེྱི་ཕགོས་དང༌། ཟུར་ཕགོས། འགྱིམས་འགྲུལ་ཐབོ་ཐང་བཅས། 
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མཚན་གནས། ར་ཕགོས། ཡུལ་ཐང་གུན་
གསབ། 

ཕགོས་
བསམོས། 

གནས་རྱིམ་
གངོ་འགོ་གྱི་
བར་ཁད། 

ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རའེྱི་
ཉྱིན་དདོ། 

ཟུར་
བརདོ། 

རྒྱ་བལ་
འབྲུག་
གསུམ་
ནང་ཧྱིན་
སརོ། 

ཕྱི་རྒྱལ་
ནང་ཨ་
སརོ། 

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆ་ེབ། ༣༠,༧༤༦.༠༠  ༣༠,༧༤༦.༠༠  ༧༢༠ ༤༠ 

བ ས ར ་
བཅོས། སྱི་
མོས ་ཀྱིས ་
ག ཏ ན ་ལ ་
ཕབ། 

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན། ༣༠,༢༠༥.༠༠  ༣༠,༢༠༥.༠༠ ༡༣༥ ༧༡༠ ༣༥ 
དབུས་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་དང༌། 
འགན་འཛིན་
ལས་འཕར། 

༣༠,༠༧༠.༠༠ 
 

༣༠,༠༧༠.༠༠ " ༧༠༠ ༣༥ 

ལས་བདེ་
འདེམས་བསྐ་ོ
ལྷན་ཁང་གྱི་
ཚགོས་གཙ།ོ 

༣༠,༠༧༠.༠༠ 
 

༣༠,༠༧༠.༠༠ " ༧༠༠ ༣༥ 

རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁབ་པ། ༣༠,༠༧༠.༠༠ 

 

༣༠,༠༧༠.༠༠ " ༧༠༠ ༣༥ 
ལས་ཐནོ་ཕགོས་ཐབོ་ཀྱི་ར་ཕགོས་གོང་གསལ་ལས་གནས་ས་ོསོའ་ིར་ཕགོས་ཐབོ་འབབ་གཞྱིར་བཟུང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ཐབོ་
ཐང་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་ཞབས་ལ་ོརྱིས་བསྐོར་གྱིས་ཐབོ་རྒྱུ། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚགོས་མྱིར་ལས་བཅར་
སྐབས་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་ལ་འདམེས་ལྷན་ཚགོས་གཙའོྱི་ར་ཕགོས་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ལ་རྱིས་བསྐརོ་གྱིས་ཉྱིན་རརེ་ཐབོ་ཆ་ཇྱི་
བདེ་ལས་དདོ་དུ་ཞུ་སོད་ཆགོ་རྒྱུ་དང་། ཟླ་རརེ་མཚན་དདོ་སརོ་ ༡,༣༠༠ འཐབོ་རྒྱུ། 
བཞྱི་པ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་རྣམ་པར་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ནམ་འཕར་སྐབས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ལའང་གཅྱིག་གྱུར་རང་ 
 བཞྱིན་གྱིས་འཕར་རྒྱུ་དང་། ད་ེཡང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ར་ཕགོས་དང་། མཚན་དདོ། ལས་དདོ་བཅས་ལ་རྱིས་སྐོར་

གྱིས་ཐབོ་རྒྱུ། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་མཚན་དདོ་དང་། ལས་དདོ། 
ཉྱིན་དདོ། འགྱིམས་འགྲུལ་ཟུར་ཕགོས་བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས། 
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ལྔ་པ། སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་རྣམ་པར་ཕགོས་རྱིམ་བསར་བཅོས་སྐབས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ཕགོས་ 
 ཀང་དུས་ནས་དུས་སུ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མུས་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནས་དང་། ད་ེམྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ནས་སྤར་ཆ་གནང་དགོས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱིས་སུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་སྐབས་གོས་ཚོགས་ནས་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགསོ། 

དྲུག་པ། ཚད་རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ར་འཛནི་ལག་བསྟར་ཞུ་དགསོ། 
 འནོ་ཀང་ཕགོས་བསདོ་ཉྱིན་རེའྱི་ཟུར་ཕགོས་སམ་ཉྱིན་དདོ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ 

ནས་ར་འཛནི་འག་ོའཛུགས་བ་རྒྱུ། 
བདུན་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསར་བཅསོ་ནམ་དགསོ་སྐབས་སྱི་འཐུས་མང་མསོ་ཀྱིས་བསར་བཅསོ་གནང་བར་སྱིད་སངོ་གྱིས་

ཆགོ་མཆན་མྱིང་རྟགས་འགདོ་དགོས་བཅས།། བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་བརདོ་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས་ཁག་ཡོངས་སུ་རྫགོས་པ་གྲུབ་ 
པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ལན་ 
འདབེས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་གནང་བ་དརེ་
ཐགོ་མར་ངས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚ་ོཉྱི་མ་དགུ་ཙམ་རྱིང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ནས་
ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་རེད། ཉྱི་མ་དང་པ་ོརང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ནང་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
ཐགོ་ལའང་ཆ་ཤས་བཞེས་ཡོང་སྐབས། གཏྱིང་ཟབ་པ།ོ དོན་དག་ཡོད་པ། དངསོ་གནས་རང་སོབ་གས་ོལེན་ཆགོ་པའྱི་དགོངས་པ་
བྱུང་སོང་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རསེ་ཉྱིན་མ་དགུ་རེས་སུ་ཡྱིན་ནའང་བསར་དུ་ད་ོསྣང་དང་ཚོར་སྣང་ཅྱིག་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞ་ེན། ད་
རསེ་གསོ་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསར་པ་ ༢༣ ཙམ་ཕེབས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། རྱིང་པ་ ༢༢ ཙམ་ཡོད་པ་
རདེ། དེའྱི་ནང་དངསོ་གནས་རང་ཆ་འཛོམས་པ་ོཞྱིག་ཕབེས་འདུག་སམ་པ་ཞྱིག་དང་། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚའོྱི་སབས་གནས་དག་ེའདུན་
གྱི་ས་ེཅེས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ བུད་མེད་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ ༡༡།༡༢ ཙམ་ཞྱིག་དརེ་ཕེབས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། གཞན་ཡང་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གངོ་འཕལེ་ཐགོ་ལ་ད་རསེ་ཆ་ཤས་ལནེ་མཁན་མང་ཙམ་བྱུང་བ་དརེ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
རྣམ་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
གསར་འབོར་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་རའྱི་བགོ་གེང་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། བྱུང་དགོས་ཀྱི་ཡང་
རདེ། གསར་དུ་འབོར་མཁན་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་དང་མ་བཟུང་ནའང་མཐོ་པ་ོགཅྱིག་དང་། དའེྱི་ནང་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོ
ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལ་ོཉྱི་ཤུ་མཚམས་ལ་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གསར་དུ་འབོར་མཁན་བཀའ་བནོ་ཞྱིག་དརེ་
བཀོད་བཞག་ཡོད། འདྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་དང་སྱིད་སོང་ངོས་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ཏེ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་མཚམས་ནས་ཏན་ཏན་
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རང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་ར་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ནང་ལ་གསར་འབོར་གྱི་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་བསམ་བ་ོབཏང་ཏེ་བསྐོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞན་ཡང་དམྱིགས་བསལ་ད་རེས་ད་ོསྣང་ལེགས་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་སོང་
ཟརེ་ན། ད་ེསྔ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་སྐོར་ལ་གསུངས་ཡོང་དུས། གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་བཞུགས་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ར་ེགཉྱིས་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་རདེ། ད་རསེ་ད་ོསྣང་བདེ་སྐབས་གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་གཏན་འཇགས་བཞུགས་མཁན་རང་
ནས་སྐུ་ཚབ་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་སྐོར་ནས་གསུང་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་རང་ཚོར་བ་
བདེན་པ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པ། དོན་དང་བདེན་པ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔེ་མཚོན་དངས་ནས་གསུང་
ཡོང་དུས། ཏན་ཏན་རང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་གཙོས་པའྱི་ན་གཞོན་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
ཕན་ཐགོས་རྒྱུའྱི་དགངོས་ཚུལ་གནང་ཐུབ་ས་རདེ་སམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པའྱི་
ཐགོ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་འཇོན་ལྡན་པ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་མོང་མཁན་རྱིགས་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་
དུས། སྱི་ཡོངས་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་རེད། རྡ་རམ་ས་ལ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོབྱུང་སོང་། གཞན་ཡང་ཕག་རོགས་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ང་
ཚསོ་དརེ་སན་སེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་བསོམས་ཕུལ་བ་གཞྱི་བཟུང་ང་ཚསོ་ད་ེནས་དགོངས་ཚུལ་ནརོ་བ། མ་འགྱིག་
པ། འགྱིག་པ་ལ་བསྔགས་བརོད། བཅས་ཕུལ་ཡོང་དུས། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཐོག་ནས་
ནརོ་འཁྲུལ་ཤོར་བ་དེར་དགོངས་གསལ་དང་སྦྲགས། ནོར་མེད་ན་ནོར་མེད་ཅེས་ཐད་ཀར་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་
ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ཁ་ནས་གཅྱིག་ཤོར་བ་རེད། བཤད་པ་ཡྱིན། ཡྱིད་ཆེས་བས་པ་ཡྱིན། དང་པ་ོསེབས་ཡོང་དུས་ང་ལ་ོལྔ་
ད་ེསན་པ་ོདང་འཇམ་པ་ོབཤད་ནས་འགོ་འདོད་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དང་པ་ོསེབས་དུས་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་གཅྱིག་པ་
རེད། སན་པ་ོའཇམ་པ་ོབས་ནས་ཕྱིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་ལ་བོད་མྱི་ལའང་དམྱིགས་དཔེ་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རེད། རྒྱ་ནག་
ནང་ནས་ལྟ་དུས་དངསོ་གནས་རང་མང་གཙ་ོདང་ཆེས་མཐངོ་ལྡན་པ་འདུག་སམ་ནས། རྒྱལ་སྱི་དང་རྒྱ་གར་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་བག་ོགེང་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་སན་པོ། འཇམ་པོ། མཐུན་པོ། མཐུན་
སྱིལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ཆྱིག་སྱིལ་རྣམ་པ་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འག་ོབཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཁ་སང་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམ་པ་
ལའང་ཞུས་ཡོད། ད་རེས་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་དང་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡྱིན། ནན་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཅེས་འགོ་བསད་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་
ལན་ད་ེཡང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ནས་མ་འགྱིག་པ་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོབདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོངས་གསལ་
ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནོར་འཁྲུལ་དེར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་པ་དེར་འགྱིག་མྱིན་འདུག་
ཞེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ནན་པ་ོབས་ནས་འགྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདག་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་པ་དེར་དངོས་གནས་རང་སར་ཡང་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོལ་ོལྔ་ནང་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། རྣམ་པ་
ཚ་ོཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་
ཤེས་འཇོན་ཉམས་མོང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་ལ། ཧ་ལས་པའྱི་སྐུ་ལས་
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བསནོ་གྱི་རདེ། ད་ེདག་ལ་ལབ་ལྷངོ་ཡྱིན་ནའང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱབ་སརོ་གནང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱིར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁག་ནས་གནད་དོན་གལ་ཆ་ེབ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་
ལྟར་ད་ག་རང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་དགསོ་པ་མེད་དམ་བསམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དུས་ཚོད་བཞེས་ནས་ཡྱིག་ཆ་དང་སྦྲགས་ཏ་ེའདྱི་བ་འགའ་ཤས་ཅྱིག་ཡར་གེང་སོང་བྱུང་སོང་། བྱུང་ཚར་
བའྱི་རེས་སུ་ང་ལོ་ལྔ་ཉམས་མོང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་འཁྲུགས་པ་ོཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་གཅྱིག་བཤད་
ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བཤད་ཚར་ལ་མ་ཚར་ལ་ཚགས་པར་ནང་དེ་མ་ཉྱིད་ལ་འདོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ལྷག་བསད་དུས། འཛིན་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་མཁན་བཟ་ོ
འད་པ་ོཞྱིག དང་པ་ོད་ེབཀའ་བནོ་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ནས་རདེ། ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་བཀའ་བནོ་
བསྐ་ོབཏང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ར་ེར་ེབས་ནས་འགེམས་སྤལེ་གནང་སོང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་སེར་གྱི་གསལ་བཤད་དུས་ཚོད་ཞུས་ནས། མར་ཞུས་བཞག་པ་དེར་ལན་དགོས་ཡོད་
ཅེས་ཞུས་མེད། འདྱི་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། མེད་དེ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་གཞྱི་བཟུང་འགོ་
དགསོ་དུས། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་བག་ོགེང་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། དོན་ཚན་ ༤༣ པའྱི་འོག་དརེ་དནོ་ཚན་དང་
པ་ོཀ ཁ། ག གཉྱིས་པ་བས་ཏ་ེཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ནང་ལ་དནོ་ཚན་དང་པ་ོདེར་གཞུང་འབལེ་དང་སྱི་འཐུས་སརེ་སུ་རུང་གྱི་གསལ་
བཤད་འགེལ་བརོད་བདེ་ཟྱིན་འཕལ་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱི་གཤམ་གསལ་གོས་འཆར་གང་རུང་འདནོ་ཆོག་ཞེས་བག་ོགེང་དགོས་
པའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདོན་པ་ཡྱིན་ན་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་
པ་རེད། དང་པ་ོདེར་ཀ་དེའྱི་ནང་བ་ོངེས་བྱུང་སོང་ཞསེ་གོས་ཆོད་གཅྱིག་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤོག་གངས་ ༤༨ ནང་ལ་
འདུག ཁ་པ་དེའྱི་ནང་གསལ་བཤད་འགེལ་བརདོ་ནང་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་བའྱི་དོན་གནད་དམྱིགས་བཀར་གང་རུང་ཐོག་བསར་དུ་
འགེལ་བརོད་དམ་ཡྱིག་ཆ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བནོ་ཞྱིག་གྱི་གསལ་བཤད་བདེ་དགོས་ཅསེ་དང་། སང་དརེ་དང་པ་ོརང་
ནས་གོས་འཆར་གང་རུང་འདོན་ཆོག་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག་གཱ འདྱི་གོས་འཆར་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་བཏོན་ནས་གསལ་བཤད་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ངས་འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་ཡོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེཕུལ་
བ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཚོགས་གཙོས་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ། གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་དའེྱི་ཕྱི་ལོགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་སངོ་ཙང་། ང་ལའང་དུས་ཚདོ་གཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་། ང་ལའང་དརེ་
བག་ོགེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཆ་རེན་
ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་འདྱི་རྱིགས་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་འད་ཅྱིག་ཕེབས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཅྱིག་གསུང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙའོྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་ལ། 
ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཚ་ོགནང་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་མྱིན་འག་ོསམ། འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དགངོས་དཔྱད་གནང་ཐུབ་ན། ལས་རྱིམ་འག་ོསྟངས་ཐགོ་
ནས་ཕན་ཐགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་བཀའ་གསལ་པ་ོཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་བཞག་པ་དརེ་ངའྱི་གསལ་བཤད་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། མ་གཏོགས་པས་ཁ་སང་ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་
ཚང་མ་འགེམས་སྤལེ་བེད་ནས། ཡང་སྱིད་སངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་
ལ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཁས་ལནེ་བ་རྒྱུ་མྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་དང་ཆ་ཚང་འགེམས་སྤལེ་བདེ་ནས་བདནེ་པ་ཡྱིན་
པའྱི་དཔང་རྟགས་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་ཐུགས་ཐག་ག་ར་ེཆདོ་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ད་ག་རང་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏགོས་ཡྱིག་ཆ་དང་ཆ་ཚང་དེར་ཁུར་ནས་སེབས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཡྱིག་ཆ་
གཅྱིག་ལས་འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་རསེ་ཡྱིག་ཆ་བཞྱི་འགེམས་སྤལེ་བ་རྒྱུ་ཡདོ། 
གཞན་ཡང་ཁྱིམས་དཔནོ་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགེམས་སྤལེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏོག་ཙམ་བཞུགས་དང་། མྱིང་བཏོན་མ་བས་བར་དུ་ཡར་བཞེངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་མ་གནང་བའྱི་གོང་ལ་གསུང་གྱི་འདུག  ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་གནང་
རགོས་གནང་། 
 



90 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་ལས་རྱིམ་འག་ོསྟངས་སང་ལ་མཚམས་ར་ེབ་ོགཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
རྱིགས་འདོན་མཁན་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག མཚམས་ར་ེཡང་སོ་སོའ་ིའདོད་ཕོགས་དང་མཐུན་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་རྱིགས་བཏོན་མཁན་འདྱི་འད་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་དང་ཏག་ཏག་མཐུན་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་སོ་སོའ་ི
དགོངས་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་རེད། ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་བཏོན་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ཐད་ཀར་ཚོགས་གཙོས་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཚོགས་གཙོས་བཀག་ས་ཡོད་
པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོགས་གཙོས་ལེན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་རྒྱུ་ལས་ས་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། 
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངས་ལུང་འདེན་ཞུས་ན། ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་
ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། དནོ་ཚན་དནོ་གསུམ་པ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་
བསམ་འཆར། 
དང་པོ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ལས་དོན་གོ་རྱིམ་དང་སྟངས་འཛིན་བེད་ཕོགས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། སྱིག་གཞྱི་
ཁག ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སོལ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དོགས་པ་བྱུང་ཚ་ེལས་རྱིམ་གང་ཡྱིན་ད་ེའག་ོའཛུགས་བ་
ཉའེམ་བས་མ་ཐག་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་འདནོ་ཆགོ 
གཉྱིས་པ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ལ་སྔནོ་བརྡ་མ་དགསོ་ཤྱིང་། ཐད་ཀར་ཚགོས་གཙའོྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་
བསམ་འཆར་འདནོ་འཐུས། 
གསུམ་པ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ནང་ཚོགས་གཙསོ་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་སམ། 
སྱིག་གཞྱི། ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སལོ་ལུགས་གང་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་། དའེྱི་ཚབ་ཏུ་ལས་
རྱིམ་ཇྱི་འད་དགསོ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གསལ་པ་ོབསམ་འཆར་འདནོ་མཁན་གྱིས་མདརོ་བསྡུས་སུ་བརདོ་དགོས། 
བཞྱི་པ། བཅའ་ཁྱིམས་སམ། སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་གང་དང་འགལ་བའམ་འགལ་བར་དོགས་པ། ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སོལ་
ལུགས་གང་དང་འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་། མྱི་འགལ་བའྱི་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་ཡྱིན་གསལ་པ་ོ
མེད་རྱིགས་ལ་ངསོ་ལནེ་མྱི་དགསོ་ཤྱིང་། ཚགོས་གཙའོྱི་ཐག་གཅདོ་ད་ེརདེ། 
ཀ བསམ་འཆར་ངསོ་ལནེ་མྱི་འསོ་པས་ལས་རྱིམ་སྔནོ་མ་རང་འཇགས་བ་རྒྱུ། 
ཁ བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་གྱིས་ལས་རྱིམ་བསར་བཅོས་བསམ་འཆར་བཞྱིན་བ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་
 གང་རུང་ཚགོས་ཐངེས་དརེ་རྱིས་མདེ་བ་རྒྱུ། དའེྱི་འགན་དབང་ད་ེཡང་ཚགོས་གཙ་ོལ་ཡདོ་པ་རདེ། 
ག བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་འོས་མྱིན་རྟོག་ཞྱིག་ཆེད་འབེལ་ཡོད་ལས་རྱིམ་གནས་སྐབས་ཕར་འགངས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་
 འགོ་མ་འག་ོའཛུགས་བ་རྒྱུ། 
ལྔ་པ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ཐགོ་ཚགོས་གཙསོ་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ལ་ཆ་འཇོག་བ་རྒྱུ་ལས་བག་ོགེང་མྱི་
ཆགོ ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙསོ་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་དནོ་
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གནད་ཆ་ཚང་གསུང་གནང་རོགས་གནང་། དེའྱི་རེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ག་ོསྐབས་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་མར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ལ་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་
ངའྱི་ངོས་ནས་ཡང་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་བཀའ་བོན་འསོ་མྱི་བསྐོས་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་སྦྲགས་བཀའ་འདྱི་གང་གནང་བ་རེད་ཅེས་ཟེར་ན། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་འདྱི་བ་དེ་རང་རེད། ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དགོས་པ་རེད། ད་ེསྔ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་བཀའ་བོན་བསྐོས་པའྱི་
སྐབས་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་དགོས་པ་རེད། ད་རེས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་མྱི་འདུག་ཅེས་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་
གསུང་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ད་ེརེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ལའང་
དརེ་ཡྱིག་ཆུང་གཅྱིག་སབེས་པ་རདེ། ཡྱིག་ཆུང་སེབས་རྒྱུ་ད་ེང་ལ་སེར་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་སེབས་པ་རདེ། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་འོས་མྱི་བཏོན་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་འོས་མྱི་བཏོན་སྟངས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་
འག་ོབ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་འསོ་མྱི་བཏནོ་སྟངས་ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་
ནས་འག་ོབ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སྔོན་ལའང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པ་འག་ོབ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་
པའྱི་སྐབས་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཕུལ་མེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་སྐབས་ད་ེདུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་བོན་འོས་མྱི་བཏོན་མཁན་སྱིད་སོང་ད་ོབདག་རང་ཡྱིན། ད་ེདུས་སྐབས་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཕུལ་
ཡོད་པ་མ་རེད། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་སྐོར་ལ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། མཚན། 
འཁྲུངས་ལོ། འཁྲུངས་ཚེས་མ་རེད་དཱ་འཁྲུངས་ལོ། ད་ལྟའྱི་བཞུགས་ཡུལ། ད་ལྟའྱི་ཕག་ལས་དང་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས། བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་ལ་འདྱི་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་
སྐབས་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདུས་སྐབས་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ཡདོ་པ་མ་རདེ། དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་
དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུང་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་གཏན་འབེབས་བས་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་
པའྱི་འོས་མྱི་བཏོན་ཡོང་དུས། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དགོས་པ་རེད། ག་ར་ེགསུང་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བོན་
རྣམ་པ་འོས་མྱི་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཟུར་ལ་ཁེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེསྔ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་
སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་འདུག་ཅེས་ཁ་ོརང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་སྦྲགས་དརེ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་
དང་ཚང་མ་བཏོན་གནང་བ་རེད། ད་ེངས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་དེར་ལངས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་སེབས་པ་
རེད། ངས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་གོ་སྱིག་བེད་མཁན་སེར་དྲུང་གྱི་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་གྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
བཞྱི་ལ་མྱིན་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་ལ་མྱི་འདུག སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ལ་མྱིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ད་ེ
དུས་ཀང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ངས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དཱ། ཡྱིན་ནའང་འག་ོསྟངས་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་འསོ་མྱི་
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ཁུར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ག་ར་ེགནང་འདུག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་
སྔོན་ད་ེལྟ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ལ་ོབཅུ། ལྔ་བཅུ་དེད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་བསྐོས་སྟངས་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པར་ཁུར་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པར་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེའདྱི་རེད། དེའྱི་ནང་
ལ་མཚན། འཁྲུངས་ལོ། ད་ལྟའྱི་ཞུགས་ཡུལ། ད་ལྟའྱི་ཕག་ལས། ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས། ད་ག་རང་རེད། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་
པ་མ་རདེ། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་འདྱི་ད་ེཁུར་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་ཐུག་ས་ད་ེག་པར་རག་ལུས་བསད་ཡོད་པ་
རེད་ཟེར་ན། བར་མཚམས་དང་མ་བཟུང་ནའང་ཐག་གཅོད་བེད་མཁན་ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པར་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་འོས་མྱི་བསྣམ་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་
བསྐོས་འདུག འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་འདུག་དང་མྱི་འདུག འགོ་མྱི་འདུག་ཟེར་དུས། དེའྱི་སྔོན་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་འགོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་༸ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆསེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ཁུར་ཡོང་བའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེགསུངས་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དང་པོ། མཚན། འཁྲུངས་ལོ། ད་ལྟའྱི་བཞུགས་ཡུལ། ད་ལྟའྱི་ཕག་ལས། ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས། དཔྱ་ཁལ་
ལག་དེབ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེས་
བཀའ་བོན་བསྐོས་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་མྱི་འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་ག་ར་ེགསུང་པ་རེད་ཅ་ེན། 
དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དགོས་པ་རེད། ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པར་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པར་མྱི་འདུག ད་ེསོང་ཙང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པར་
མེད་པ་བས་ནས་སེབས་པ་རེད། ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བས་ཏེ་འགོ་བསད་ཡོད། ད་ེདུས་སྐབས་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔྱ་
ཁལ་ལག་དེབ་ཐགོ་ལའང་དགོས་གཟནོ་ཁོན་ནས་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འདྱིར་བཀའ་བནོ་འོས་མྱི་གསུམ་དྲུང་ཆ་ེལས་ཐོག་རེད། 
དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ཕོགས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཞྱི་གཅོག་ནས་ཟླ་བ་ར་ེརེར་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་སྱི་
འཐུས་འསོ་མྱི་ཡང་ན་སྱི་འཐུས་གནང་ཚར་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ལས་ཐགོ་གསུམ་ད་ེརདེ། སྱི་འཐུས་འསོ་མྱི་ཡྱིན་དུས་དཔྱ་ཁལ་
ལག་དེབ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་འོས་མྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་མྱིན་པའྱི་ཐོག་འོས་མྱི་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། བདུན་པ་ད་ེད་ེསྔ་
བཀའ་བནོ་གནང་བཞག་པ་ད་ལྟ་བཀའ་བནོ་འསོ་མྱིར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་དུས། ཡང་ཟླ་བ་ར་ེར་ེལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་
བཞྱི་ཕུལ་ཡོང་དུས། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཕུལ་མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོཤོས་ད་ེལས་བདེ་པ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔྱ་ཁལ་
ལག་དབེ་ཡོད་པ་རང་ངསོ་འཛིན་རགོས་གནང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དྲུང་ཆ་ེགསུམ། སྱི་འཐུས་གསུམ། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་བོན་གནང་
མོང་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། དོགས་པ་དགོས་པ་མ་རདེ་ཅེས་ད་ག་རང་དགོས་ཟནོ་ཁོན་ནས་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབ་རདེ། ད་ེ
ནས་སང་ཉྱིན་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེལངས་པ་རདེ་ཟརེ་ན། བཀའ་བནོ་འོས་མྱི་གཅྱིག་གྱི་འཁྲུངས་ཚསེ་སྐོར་ནས་འག་ོབ་རདེ། 
ད་ེདུས་གོས་ཚོགས་ལ་དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཟརེ་ན། དབུ་སྐོར་ར་བ་ནས་མྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངོས་
གནས་རང་ང་ཚསོ་ནརོ་འཁྲུལ་རང་ཤོར་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ལ་ོབྱིས་འདུག་
མ་གཏོགས་པས། འཁྲུངས་ཚསེ་བྱིས་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་༸ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆསེ་དརེ་བཀའ་
བོན་འོས་མྱི་སྐབས་ལའང་འཁྲུངས་ལ་ོབྱིས་འདུག་མ་གཏོགས་འཁྲུངས་ཚེས་བྱིས་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་
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ནང་ལ་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པའྱི་འཁྲུངས་ཚསེ་འདུག འདྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་གནང་འདུག འདྱི་
བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་གནང་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་ནང་ལ་འཁྲུངས་
ལ་ོབྱིས་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཚེས་མེད་མཁན་གྱི་འོས་མྱི་འདུག འཁྲུངས་ཚེས་ཡོད་མཁན་འདུག་ལ་མེད་མཁན་ཡང་འདུག 
འདྱི་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ལ་ོབྱིས་ཡོད་ན། ད་ེརང་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
བཞྱི་པས་འཁྲུངས་ལོ་བྱིས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་འཁྲུངས་ལ་ོབྱིས་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་
སྐོར་ར་བ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཁྲུངས་ཚེས་བྱིས། ད་ེསྔ་ནས་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་ལ་བྱིས་ཡོད་ན། 
གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚསོ་འབྱི་ཡྱི་རདེ་མ་གཏགོས་སས་གསང་བདེ་དགོས་པ་ར་བ་ནས་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལར་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་དགོས་པ་རེད། འཁྲུངས་ཚེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། གལ་སྱིད་ད་ེགསུང་གྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པར་གསུངས་དགོས་པ་རེད་པཱ། བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་གསུམ་གྱི་འོས་མྱིའྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ལོ་ལས་མྱི་འདུག་གཱ བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པས་བཏོན་པའྱི་སྐབས་ལ་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་དགོས་པ་རདེ། འཁྲུངས་ཚསེ་དགོས་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། 
སྐབས་བཅ་ོལྔ་སྐབས་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ག་ར་ེརདེ། དང་བདནེ་དང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་དང་ད་ེདག་
ཐོག་ནས་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱི། བཅོ་ལྔ་ཚང་མ་ལ་དང་བདེན་གནང་
དགསོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་མ་འགྱིག་པ་དང་། ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་ལ་འགྱིག་པ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་པཱ། ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཅ་ོམཆགོ དུས་ཚོད་ཀྱི་རནེ་པས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། 
 ད་ེནས་གཞན་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེགསུང་པ་རེད་ཟརེ་ན། འདྱིར་ཁྱིམས་དཔོན་གྱི་འསོ་མྱི་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འསོ་
བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་རོགས་ཀྱི་འོས་མྱི་ཁུར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིད་སོང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་འདེགས་ལོག་སང་ལ་ཡྱིག་ལོག་ད་ེ
བཞག་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་མ་གཏོགས་ཚོགས་གཙ་ོལ་
ཡྱིག་ལོག་ཕུལ་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརེད། འོས་མྱི་གང་འད་ཞྱིག་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ཚོགས་ཆུང་ནང་སུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁྱིམས་དཔོན་ཆ་ེབ། ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་མྱི་བཞྱི་བས་
པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ར་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ག་ར་ེག་ར་ེབེད་དགོས་པ་དང་གང་འད་
བདེ་དགོས་མྱིན་ར་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་ཡདོ་པ་རདེ། ར་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཡྱིན། ཚགོས་ཆུང་ནང་སུ་དང་སུ་བསྐོས་
ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ཚོགས་ཆུང་ནས་ག་ར་ེག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ཆ་ཚང་གཅྱིག་དང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་ལ་ཐད་
ཀར་འགན་ཅྱིག་སད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། (དེའྱི་ནང་འོས་གཞྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ལས་
དནོ་གྲུབ་མཚམས་གསང་གནས།) བས་ཙང་། ཁ་སང་ངས་ཡྱིག་ལགོ་ད་ེགསང་བ་རདེ་ཟེར་དུས། གསང་བ་ག་ར་ེབས་ནས་རདེ་
ཟརེ་གྱི་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་གསང་གནས་ཞེས་ལབ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། གསང་གནས་ཐོག་འོས་གཞྱི་མཚན་གཞུང་ཡྱིག་ལགོ་
ཆུང་བའྱི་ནང་དམ་སར་དང་། ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཡྱིག་ལོག་ཆ་ེབའྱི་ནང་འཐུམ་སྱིལ་དམ་དམ་སར་གྱི་སོ་སོར་སྱིད་སོང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་
ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་སུ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ལོག་ད་ེཐད་ཀར་སྱིད་སོང་ལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
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པ་རདེ། བཀའ་དྲུང་ལ་ཕུལ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། སེར་དྲུང་ལ་ཕུལ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གསང་གནས་རེད། གསང་བ་
ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ངས་རྒྱུ་མཚན་ཞུ་ཆོག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེའྱི་ནང་ལ་འསོ་མྱི་བསྐོས་ཡོད་པ་རདེ། འོས་མྱི་ད་ེསུ་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཕྱི་
ལོགས་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འོས་བླུགས་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་གསང་བ་ཉར་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་ཚོགས་དྲུང་ཁ་ོརང་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་སྱིད་སོང་རང་ཐུག་ནས་ཡྱིག་
ལོག་ད་ེགནང་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། སུ་གང་ལ་གནང་གྱི་མ་རེད། སྱིད་སོང་ལ་འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་
འསོ་མྱི་ད་ེཡྱིག་ལོག་ནང་ལ་བླུགས། འདྱི་སྱིད་སོང་ལ་མ་གཏོགས་སྱིད་སོང་ལས་གཞན་པས་སུ་གང་ལ་ཕུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། སྱིད་སངོ་གྱི་སུ་ལ་ཕུལ་དགསོ་པ་རདེ་ཟེར་ན། གསན་རགོས་གནང་། སྱིད་སངོ་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྦྲལེ་པོར་ཕུལ་རྒྱུ་ཅེས་ཡདོ་
པ་རེད། སྱིད་སོང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོར་ཕུལ་རྒྱུ་ཞེས་ཡོད་པ་རདེ། སྱིད་སངོ་གྱི་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ཚོགས་གཙོར་
ཕུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོབཀའ་བསྡུར་ཡང་བྱུང་སོང་། གང་བས་ནས་རེད་ཟེར་དུས། ཡྱིག་ལོག་ད་ེགསང་བ་རེད། ཡྱིག་
ལོག་དེའྱི་ནང་འསོ་མྱི་ཡོད་པ་རདེ། འསོ་མྱི་སྱིད་སངོ་གྱི་ཚོགས་གཙརོ་གནང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་གསང་བ་བས་ནས་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་
གསུམ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བདུན་ཕག་གཉྱིས་གསུམ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གསང་བ་བས་ནས་ཉར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིག་ལགོ་ད་ེ
བརླག་པ་ཡྱིན་ན་དཔེ་བསག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་གྱི་ཧ་གོ་འགོ་ཡྱི་རེད། ཡྱིག་ལོག་ད་ེམྱི་གཅྱིག་གྱི་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་
དཔ་ེབསག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཚོགས་དྲུང་ལ་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟརེ་ནས་ལས་ས་མདགོ་ཁག་པ་ོགསུང་སོང་། 
ཚོགས་དྲུང་ལ་ཕུལ་བ་ད་ེཡང་ད་ལྟ་ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ངོ་ཤེས་པ་དང་། ཡྱིད་ཆེས་ཆ་ཚང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་དེར་བཀའ་
གནང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོར་ཕུལ་ཅེས། ཚོགས་དྲུང་ལ་ཕུལ་ནས་ཡྱིག་ལོག་ད་ེབར་ེཔ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། 
དངེ་སང་སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་མཁན་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིག་ལོག་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ནས་དརེ་ཚོགས་གཙསོ་ཡྱིག་ལོག་ནརོ་
བ་ཞྱིག་མར་ཀོག་སྟེ་ང་ཚ་ོཚང་མ་ཕག་རྡེབ་ནས་ཁྱིམས་དཔོན་གཅྱིག་བསྐོས་ནས་ཕག་བརྡབ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་སྐར་མ་གཉྱིས་
ནང་གནས་ཚུལ་འཛམ་གྱིང་ནང་ཐོན་ཚར་བ་རེད། ཐོན་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་འདྱི་མ་རེད། ཡྱིག་ལོག་ནོར་འདུག་ཅེས་རོག་ད་ཆགས་
ན། དེས་རེན་གྱི་སྱིད་སོང་གྱི་ཡྱིག་ལོག་ད་ེགསང་བ་ཉར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚགོས་གཙ་ོལ་ཕུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ག་ར་ེ
གསུང་སོང་ཟརེ་ན། ཁ་སང་ཚགོས་དྲུང་ལ་ཕུལ་སོང་ཞསེ་གསུངས་པ་རདེ། ངས་ཚགོས་དྲུང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རདེ་དཱ། ཡག་པ་ོ
གསན་རགོས་གནང་། ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་དྲུང་ལ་ཡྱིག་ལོག་ད་ེབཞེས་རགོས་ཅེས་ལབ་སོང་། ང་ཡར་ལངས་ཚར་བ་རདེ། ང་
ད་ག་རང་ཕུལ་རྒྱུ་རེད། ངའྱི་འགན་ད་ག་རང་རེད། ཚོགས་གཙསོ་ཚོགས་དྲུང་ལ་ལེན་ཤོག་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་གཙོས་
གསུང་པ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ངའྱི་འགན་ད་ེཚོགས་གཙ་ོལ་ཕུལ་རྒྱུ་རང་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
འདྱི་སྱིད་སངོ་དང་ཚགོས་གཙ་ོབར་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་ལག་པར་ཤོར་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འག་ོསྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིད་
སོང་གྱི་ཡྱིག་ལོག་ད་ེཚོགས་གཙོར་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཚོགས་གཙོས་འཕལ་དུ་ཁ་བསྔོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་བཀླུགས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་ཁ་སང་ང་ཚ་ོཁྱིམས་དཔོན་འསོ་ཤོག་བླུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ ལ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། 
ལས་འགན་གཞན་ཅསེ་ཁྱིམས་དཔནོ་བསྐ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་འཁདོ་ཡདོ་པ་རེད། ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ ལ་ངའྱི་ལས་འགན་ད་ེཕར་ཕུལ་རྒྱུ་
ད་ེརེད། ང་དེར་ནས་བསད་པ་ཡྱིན། འདྱི་སོང་ཙང་དེར་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རེད། ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
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༢༤ ལ་གཏན་འབེབས་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་ནང་མཚན་རྟགས་བཞྱི་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། མཚན་རྟགས་བཞྱི་སུ་
དང་སུ་རདེ་ཟེར་ན། ཚགོས་གཙའོྱི་མཚན་རྟགས་ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་གཞོན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཡདོ་པ་རདེ། ཁྱིམས་དཔནོ་ཆ་ེབའྱི་
མཚན་རྟགས་ཀང་ཡོད་པ་རདེ། སྱིད་སོང་གྱི་མཚན་རྟགས་ཀང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་གྱི་ང་ལ་བཀའ་གནང་དགོས་པ་རེད་པཱ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཁེད་རང་ཚོགས་དྲུང་
བརྒྱུད་ནས་མ་གཏོགས་ཚོགས་གཙ་ོལ་ཐད་ཀར་ཕུལ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་དཱ་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་ན། ངས་ད་ག་རང་བེད་ཀྱི་རེད། 
ཡྱིག་ཐོག་རང་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོར་ཕུལ་རྒྱུ་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་ངས་ཕུལ་བཞག་
ཡོད། ངས་འགན་ཁེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིག་ལགོ་ད་ེབརླག་པ་དང་བར་ེཔ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེབསག་གྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཐགོ་
ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཁེར་བཞག་ཡོད་མ་གཏོགས་པས། ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ད་ེསྔ་ཡང་གསུངས་
སོང་། ངས་ད་ེསྔནོ་ལན་མང་བ་ད་ེག་ར་ེབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁྱིམས་ལ་ད་ོསྣང་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་སོང་། འདྱི་ལ་ངས་ལན་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ངས་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལ་ོཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཁྱིམས་ཀྱི་སོབ་སོང་རང་བེད་མཁན་
གཅྱིག་ལ་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཁྱིམས་ཀྱི་སོབ་སོང་གནང་མ་མོང་མཁན་གྱི་གཅྱིག་གྱི་ཁེད་རང་ཁྱིམས་ལ་ད་ོསྣང་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་རྒྱ་གར་ཁྱིམས་ལ་ད་ོསྣང་བས་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་ཁྱིམས་ལ་ད་ོསྣང་བས་པ་
ཡྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ལའང་ད་ོསྣང་བས་པ་ཡྱིན། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁྱིམས་ལའང་ད་ོསྣང་བས་པ་ཡྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་
ཁྱིམས་ལའང་ད་ོསྣང་བས་པ་ཡྱིན། བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ངས་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་ཁེར་ད་ེཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཙན་བོལ་གཞུང་དང་མང་གཙོའྱི་ཐོག་ལ་བྱིས་ཡོད། མང་གཙོའྱི་སང་ལ་བྱིས་ཟྱིན་པའྱི་
རེས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྔོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ོསྣང་བས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ལ་ད་ོསྣང་བས་པའྱི་
ཐོག་ནས་འག་ོབསད་ཡོད། འདྱི་འད་མ་གསུངས་རོགས་གནང་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན། ངས་དུས་ཚོད་མང་པ་ོམ་འགོར་
བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱིང་བསྡུས་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་བག་ོགེང་བདེ་དགོས་བྱུང་ན་བག་ོགེང་བདེ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཁ་སང་སེར་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བ་རདེ། ངའྱི་ར་ེབ་ལ་སེར་གྱི་གསལ་བཤད་ག་ར་ེ
སང་ལ་གནང་གྱི་རེད་བསམ་སོང་ཟེར་ན། ད་ེསྔ་གནས་ཚུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡར་ལངས་པ་རེད། བཀའ་ཟུར་དང་ཚོགས་ཟུར་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེདུས་སྐབས་ལ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེདུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུངས་སོང་། མྱི་གསུམ་
དེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་ཤས་ཞུ་མཁན་ད་ེདག་ལ་མོས་མཐུན་མེད། ཁོ་ཚོ་ནོར་བ་རེད་དེ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་སྐད་ཆ་
བཤད་སྟངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཟུར་དང་ཚོགས་ཟུར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་བཀྲམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ེལ་རེན་བལྟས་ནས་ཡོང་གྱི་
འདུག་དཱ་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གཙང་མ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་རེན་ག་ར་ེལ་བལྟས་ནས་སུ་མྱི་
དགོས་སུ་ག་རེ་འཕད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་རེན་ལྟ་ཡྱི་མྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་ཤས་ཞུས་པ་ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། 
༸གོང་ས་མཆགོ་གངོ་ཕུད་རདེ། ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་གཙང་མ་བཟོས་ནས་འག་ོབའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ད་ེདུས་
ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན། རེན་ལ་བལྟ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། རེན་ལ་བལྟ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་དུས། བཀའ་
ཤག་བེད་མ་ཤེས་མཁན་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ཡང་བསྔོག་ཤོག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་པཱ། གཙང་མ་བས་ནས་འགོ་འདུག 
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བཤད་མཁན་གྱི་བཤད་ཚར་བ་རེད། མོས་མཐུན་མེད། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་ཡོད་ཟརེ་དུས། རེན་ལ་བལྟ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རེན་ལ་བལྟ་དགོས་པ་རེད་དམ། གོས་ཚོགས་གོལ་ཁ་ལ་རེན་ལ་བལྟ་དགོས་པ་རེད་དམ། རེན་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་གསུམ་དེར་བཤད་མཁན་གསུམ་གྱི་བཤད་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་གྱི་གསལ་པ་ོབཤད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཟུར་
དང་ཚོགས་ཟུར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། 
བཀའ་ཟུར་དང་ཚོགས་ཟུར་གྱི་ཡྱི་ག་ེརདེ་ཟརེ་བའྱི་ཡྱི་ག་ེད་ེདངསོ་གནས་རང་ཡར་བཅད་མར་བཅད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་རེ་གཉྱིས་རེ་བཟུང་མར་དོན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཡོང་དུས་སེམས་ཚབས་ས་ེདགསོ་པ་ཞྱིག་རེད། ༸གོང་ས་མཆགོ་ལའང་མཛད་དཀའ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཚང་མ་བཤད་མ་དགོས་པ་གཙ་ོའདོན་བདེ་ཀང་ཡང་རནེ་ལ་བལྟ་དགསོ་པ་རདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
རེན་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་འདུག་དཱ། ཁ་ོཚ་ོགསུམ་ཀར་ནོར་བ་རེད་དཱ། གཞྱི་ར་ནོར་ཀོག་རེད། ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིད་སོང་
ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་མདགོ་མདགོ་བས་ནས་༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་དཱ། སྱིད་སངོ་ལ་ང་ོརྒལོ་ཡདོ་
མདགོ་མདགོ་བས་ནས་༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་མཛད་དཀའ་བཟསོ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་དཱ། ༸གོང་ས་མཆགོ་ཁ་ལ་ཁེར་ནས་༸གོང་
ས་མཆགོ་ལ་མཛད་དཀའ་བཟསོ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་དཱ། ཚང་མ་མཚམས་འཇགོ་གྱིས་ཅསེ་ཞུས་བཞག་ཡོད། ང་ཚསོ་དབ་ེབ་ཕ་ེ
ཡྱི་མེད། རེན་ལ་བལྟ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་རེན་ལ་བལྟ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་རེན་ལ་བལྟ་དགོས་
པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཟུར་དང་ཚགོས་ཟུར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེགང་འད་བས་ནས་སབེས་པ་རདེ། ག་ར་ེབས་ནས་བཀྲམས་པ་རདེ། 
འདྱི་ལ་ཡར་བཅད་མར་བཅད་བེད་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་པ་རེད། སྱིད་སོང་དང་ཚོགས་གཙོ། 
ཁྱིམས་དཔོན་རྣམ་པ་གནས་སྐབས་མཇལ་ཁ་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་རེད། འདྱི་བར་ལ་བཀའ་ཟུར་ཚོགས་ཟུར་
ཟརེ་མཁན་ཁ་ོརང་ཚ་ོཕབེས་ནས་མཇལ་ཁ་གནང་བ་རདེ། བཀའ་གནང་བ་རདེ། བཀའ་ག་ར་ེགནང་བ་སུ་གང་གྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རདེ། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་སྱིད་སངོ་མཇལ་ཁར་བཅར་བ་རདེ། སྱིད་སངོ་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་རདེ། ཐངེས་གཅྱིག་མ་ཚད་ཐངེས་
འགའ་ཤས་ཞུས་པ་རེད། གསལ་པ་ོཆགས་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གསལ་པ་ོཆགས་ཙང་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
རག་པ་རེད། ད་ེསྔ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་མང་བ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དཱ། ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་བཅར་ནས་ཕོགས་གཞན་
ད་ེགསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། ཆ་ཚང་ཞུས་པ་རེད། ཞུས་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ། ཨ་རྱི་ Los Angeles ལ་ཕེབས་ནས་ག་ར་ེ
གསུངས་པ་རེད་ཟརེ་ན། ཉ་ེཆར་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐལ་ཚུབ་ལངས་པ་རེད། ད་ནས་བཟུང་ཐལ་ཚུབ་འཇགས་པ་ཡྱིན་དཱ་
ཅེས་གསུང་ཡོད་པ་རེད། གནམ་ཁ་གཡའ་དག་དང་། ས་གཞྱི་རྡུལ་དག་ཅེས་གཙང་མ་ཡྱིན་དཱ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ནང་ལ་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ད་ེམཉམ་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མྱི་མང་ནང་ལ་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ཁག་མྱི་
འདུག་གཱ ང་ལ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡྱིན། ཁག་མྱི་འདུག་གཱ བཀའ་ཟུར་ཚོགས་ཟུར་མཇལ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་
གསན་ཡདོ་པ་རདེ། སྱིད་སངོ་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་ལ་ཕགོས་གཉྱིས་ཀར་གསན་པ་རདེ། ད་ེནས་དའེྱི་ནང་ལ་ཐལ་
ཚུབ་ལངས་པ་རེད། ད་ཆ་ཐལ་ཚུབ་ཚང་མ་འཇགས་པ་ཡྱིན་དཱ། འཇགས་པ་རེད། འདྱི་ཁག་མྱི་འདུག་གཱ་ཟེར་དུས། སུ་ལ་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་སོང་ལ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཆ་ཚང་རག སྱིད་སོང་གྱི་ཞུས་པ་ད་ེཆ་ཚང་མཁེན་པའྱི་
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ཐགོ་ནས། གཞན་པ་ནས་ཀང་ཞུས་ཡོད་མདགོ་ཁག་པ་ོརདེ། ཁག་མྱི་འདུག་གཱ ད་ཆ་གཙང་མ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུངས་ཚར་བའྱི་
རསེ་སུ་ཡྱི་ག་ེད་ེམར་སྱི་ཚགོས་ལ་སབེས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ན་བཀའ་ཟུར་ཚགོས་ཟུར་ནང་ལ་སུ་ཡོད་པ་རདེ། བག་ོགེང་
བ་རྒྱུ་རེད། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ཟུར་པ་ཟུར་པ་ཡྱིན། ལས་ཐོག་ལས་ཐོག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་ལས་ཐོག་ཟུར་
པ་བས་ནས་ཕབེས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་འགྱིག་གྱི་འདུག ཟུར་པའྱི་ག་ོགནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་བཀའ་ཟུར་དང་
ཚགོས་ཟུར་གནང་ཡོད་ན་ཟུར་པ་ཟུར་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་དའེྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལནེ་མཁན་དང་
ཆོག་ཤེས་གནང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བོན་ཟུར་པ་དང་ཚོགས་གཙ་ོཟུར་པ་བར་འདུམ་བེད་མཁན་ཡྱིན། དང་བདེན་
བདེ་མཁན་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སངོ་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དང་ཆགོ་ཤེས་ལནེ་མཁན་གྱི་གང་འད་བས་
ནས་དང་པ་ོབེད་ཀྱི་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་བ་ད་ེདག་ཚིག་ཐོར་མར་བཀའ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ཕབ་མཁན་སུ་རདེ། ག་ར་ེབས་ནས་ཕབ་པ་རདེ། ཀུན་སོང་ག་ར་ེརདེ། ཕབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ནས་ད་ེསྔ་གནད་ཡོད་
གཅྱིག་གྱི་གསུངས་པ་རེད་དེ། ད་ེསྔ་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀྲམ་རྒྱུ་དང་
ཕར་བཞག ཕབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕབ་པ་རདེ། ཕབ་མཁན་ད་ེསུ་རདེ། གནད་འགག་ཡོད་པ་རདེ། ག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། ཁྱིམས་ལ་
ད་ོསྣང་བདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁྱིམས་ཞུ་ཆགོ ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕབ་མཁན་དེར་རག་ལས་
ཀྱི་རདེ་དཱ། 
 རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱི་ག་ེསུས་ཕབ་པ་རདེ། དང་པ་ོདའེྱི་ནང་ལ་ཀྲབེ་ཐག་ཡོད་པ་རདེ་དམ། 
ཀྲབེ་ཐག་མེད། ང་ཚསོ་དན་པ་ཡདོ་པ་ད་ེཕབ་པ་ཡྱིན་ལབ་དུས། ཁུངས་བདནེ་དཔག་རྟགས་ཡྱིན་ནའང་མར་མཐངོ་དང་མ་བཟུང་
ནའང་ལྱིད་ཁགོ་ད་ེཡང་རུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། ཀྲབེ་ཐག་ཡོད་པ་མ་རདེ་པཱ། དན་ཤེས་ཐགོ་ནས་ཕབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་པཱ། ཕབ་མཁན་
ད་ེསུ་ཡྱིན། ཕབ་མཁན་ད་ེའསོ་བསྡུའྱི་སང་ལ་ཆ་ཤས་ལནེ་མཁན་ཆགོ་ཤེས་ཡྱིན་ལབ་ཡོང་དུས། inadmissible evident 
འདྱི་རདོ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཆགོ་ཤེས་ཡདོ་མཁན་གཅྱིག་གྱི་ཕབ་པ་རདེ་པཱ། ཆགོ་ཤེས་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་གྱི་
བཀྲམ་པ་རདེ་པཱ། ཆགོ་ཤེས་ཡདོ་མཁན་ཞྱིག་གྱི་བཀྲམ་གྱི་རདེ་མ་གཏོགས་ཆགོ་ཤསེ་མདེ་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ག་པར་བཀྲམ་གྱི་རདེ། 
ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ལའང་ད་ག་རང་རདེ། jury select བས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁྱིམས་ཐག་གཅདོ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁྱིམས་དཔནོ་དང་ 
jury select བདེ་ཀྱི་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ཁདེ་རང་མྱི་གཉྱིས་ང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཅེས། ང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་མར་ཕུད་ཀྱི་
རདེ། ང་ོམ་ཤེས་མཁན་དང་དང་བདནེ་བདེ་མཁན་ཡར་བསྐསོ་ཀྱི་རདེ། འསོ་བསྡུའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལནེ་མཁན་དང་ཆགོ་ཤསེ་
བདེ་མཁན་གཅྱིག་གྱི་བར་འདུམ་དང་དང་བདནེ་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་པ་རདེ། མར་ཕབ་ནས་བཀྲམ་མཁན་གང་འད་བས་ཏ་ེ
ཆགས་པ་རདེ། ཁྱིམས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ inadmissible evident ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཁས་མ་ལེན་རྒྱུའྱི་
ཡྱིག་ཆ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ེརྱིང་ང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་༸གངོ་ས་མཆགོ་ཕལ་ཆརེ་གོས་ཚགོས་ར་བ་དའེྱི་ནང་ལ་མཇལ་ཁ་
ཕལ་ཆརེ་མང་ཤོས་སྱིད་སངོ་ལ་རག་ཡདོ་པ་རདེ། ང་རང་གྱི་འསོ་འགན་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་བསྐལ་པ་བཟང་པ་ོཡྱིན། མྱི་མང་གྱི་
འགན་སད་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། མཇལ་ཁ་མང་ཤསོ་རག་ཡོད་པ་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ག་ར་ེགནང་བ་དང་། འཕལ་དུ་
ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཕབ། འཕལ་དུ་མར་བཀྲམ་བཞག་པའྱི་རྱིགས་ལམ་ལུགས་སལོ་ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་ལའང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། བཀའ་
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ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་ལའང་མདེ། སྐབས་བཅ་ོལྔ་པ་ལའང་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་གནང་བ་ད་ེདག་ཡྱིད་
ལ་བཅངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བས་ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས། ཚགི་ཐ་ོལ་མར་ཕབ་ནས་བཀྲམ་རྒྱུ་རྱིགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
བཀའ་ཟུར་དང་ཚགོས་ཟུར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་བཀྲམ་པའྱི་ས་ོནས་༸གངོ་ས་མཆགོ་དགོངས་པར་ག་ར་ེཡདོ་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དཱ། 
དགངོས་པར་ག་ར་ེཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དགངོས་པར་ག་ར་ེཡོད་མདེ་ད་ེད་རསེ་གསོ་
ཚགོས་ར་བ་དརེ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གསང་བ་ཟརེ་མཁན་ད་ེཉར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་དགངོས་པ་ད་ེར་བ་ཆནེ་པ་ོ
རྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ངས་མར་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་གེང་སོང་མང་རགོས་རདེ་མ་གཏགོས་ཆ་ོཡོད་པ་
མ་རདེ། འདྱི་སོང་ཙང་ས་ོས་ོལ་གོང་ཡྱིན་ནའང་ཁེར་རྒྱུ་རེད། ད་ེལྟར་བས་ཏ་ེཞབས་ཕྱི་ཞུས་དགོས་པ་རདེ་མ་གཏགོས་པས། 
མར་བཀྲམ་ཆགོ་ཆགོ བཤད་ཆགོ་ཆགོ་བས་ན་ག་པར་འགྱིག་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་བཀྲམ་རྒྱུ་ད་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་མཁནེ་གྱི་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། མ་མཁེན་པ་དང་བཀའ་འཁལོ་མདེ་
པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀྲམ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ད་ེདང་འབལེ་ཁ་སང་ངས་༸གངོ་ས་མཆགོ་ལ་མཚན་
སྨད་ཞུ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཅསེ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོདངས་པ་ཡྱིན། མང་གཙ་ོདང་ཁྱིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཐགོ་ནས་དང་ང་ཚའོྱི་ར་བའྱི་
བ་མ་ཐགོ་ནས་ཀང་དངས་པ་ཡྱིན། ད་ེསྔ་བསྔགས་བརོད་མ་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གནང་སངོ་། བསྔགས་བརོད་གནང་བ་
དརེ་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྔགས་བརདོ་དང་སྦྲགས་ཡང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཚགི་སན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་པཱ། འགོ་དརེ་
མདུད་པ་གཅྱིག་མཐུད་བཞག་གྱི་འདུག ད་ལན་༸གངོ་ས་མཆགོ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དརེ་ཟེར་མཁན་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག 
དརེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངས་ཁ་སང་སྔནོ་མ་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་ངས་ད་ེསྔ་ནས་མྱི་མང་ལ་ཞུས་མོང་། ཚགས་པར་ནང་ལ་
ཡོད་པ་རདེ། རླུང་འཕྱིན་ནང་ལ་ཡོད་པ་རདེ། བརན་འཕྱིན་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རདེ་དཱ། གལ་སྱིད་ད་རསེ་ཐསོ་པ་དང་པ་ོཡྱིན་ན། 
འདྱི་ངའྱི་འགན་མ་རདེ་པཱ། जब मैं बोलता था आप देखता भी नहीं, तो आप सुनता भी नहीं, तो 

मैं अब क्या करूँ  ཧྱིན་རྡྱི་ལ་ཡདོ་རདེ་པཱ། ངའྱི་བཤད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁེད་རང་ང་ལ་གཟྱིགས་རགོས་བདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
གསན་རགོས་བདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག དཱ་ང་ག་ར་ེབདེ་དགོས་པ་རདེ། जब इस बार बोला आपने मेरे को देख 

ललया और सुन ललया आपका ददल छू गया बस यह मेरा सौभाग्य ह ै ཧྱིན་རྡྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེ
ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ད་ལན་གཟྱིགས་བྱུང་། གསན་བྱུང་། ཁེད་རང་སྱིང་ལའང་ཐུག་འདུག འདྱི་ངས་བསོད་ནམས་ཆནེ་
པ་ོརདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན།  यह हम नहीं परम पावन दलाई लामा जी का कररश्मा ༸གོང་ས་
མཆགོ་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་རེད། ༸གོང་ས་མཆགོ་སྐོར་ནས་གཅྱིག་བཤད་བཤད། ཚང་མ་ག་ོཡོང་གྱི་འདུག་གཱ ये हमरा परम 
पावन दलाई लामा जी का शलि ह।ै ཁངོ་གྱི་ནུས་པ་རདེ། ཁངོ་གྱི་བྱིན་རླབས་རདེ། འདྱི་གསུང་ཡོད་དུས། 
ཡང་དངེ་སང་འགན་བསྡུར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག ༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་དད་པ་སུས་མང་བ་བདེ་ཀྱི་ཡདོ་མདེ་ཐགོ་འགན་བསྡུར་ཞྱིག་
འདུག ངས་ནམ་རྒྱུན་ག་ར་ེངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་ན། ༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་ང་ལས་ལྷག་པ་དད་པ་བདེ་མཁན་དང་བརྱི་
བཀུར་བདེ་མཁན་མདེ་བསམ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད། གོས་ཚགོས་ར་བ་དའེྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དགའ་ལྡན་ཕ་ོ
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བང་གྱི་ལས་བདེ་ཚང་མ་རྱིས་པ་རདེ་དཱ། ཚང་མ་ལས་ལྷག་པ་༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་དད་བཀུར་བདེ་མཁན་ང་
ལས་ལྷག་པ་མེད་བསམ་གྱི་ཡོད། བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་ཁུངས་བསལ་བ་རྒྱུ་ཡདོ་དཱ། དཔརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ལོར་ང་ 
Harvard མཐ་ོསོབ་ནས་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་ཁེར་རག་པ་རདེ། ང་ལ་སྐད་ཆ་བྱིས་པ་རདེ། ཁེད་རང་ག་ར་ེབསམ་གྱི་འདུག་
ཅེས་དྱིས་པ་རདེ། ད་རསེ་ང་ལག་ཁརེ་རག་རྒྱུ་ད་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དྱིན་དང་བོད་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྱིན་དང་། ཕ་མའྱི་
བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་རག་པ་ཡྱིན་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏགོས། ང་རང་གྱི་འཇནོ་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཚགི་གཅྱིག་ཀང་ཞུས་མེད། 
ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ངས་བཀའ་དྱིན་ཞསེ་ཞུས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ངས་ག་ར་ེབདེ་དགོས་པ་རདེ། བཀའ་དྱིན་
གསསོ་དགསོ་པ་རདེ་པཱ། ༸གངོ་ས་མཆགོ་དགུང་ལ་ོ ༨༡ ལ་ཕབེས་པ་རདེ། དྱིན་ལན་གས་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དརེ་བཅར་བ་ཡྱིན། 
བོད་གཞུང་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཙང་དྱིན་ལན་གས་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དརེ་བཅར་ཡོད། ཕ་མ་
བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། ཕ་མའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་ནས་དརེ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་དརེ་བཅར་བ་ཡྱིན། ང་རང་བཟའ་ཟླ་དང་བུ་
མ་ོཡྱིན་ནའང་དརེ་ཁྱིད་ཡདོ། རྒྱུ་མཚན་ད་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བདོ་སྐད་དང་བོད་པའྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་དགོས་
པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་གྱི་བུ་མ་ོད་ེཡང་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭར་ཕྱིན་ནས་བདོ་ཡྱིག་དང་ནང་ཆསོ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་
ཤེས་ནས་བོད་པ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་བསམ་བསད་ཡོད། ཁ་ར་ེཁ་ཐུག་ཡྱིན་དཱ། ངས་ཞུས་སོང་ང།ཱ ང་ཚ་ོད་རསེ་བཀའ་
ཤག་དང་པ་ོཡྱིན། ནན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཅསེ་ཞུས་ཡོད། ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་ཡྱིན་དཱ། གོས་ཚགོས་ར་བ་དརེ་ཡདོ་མཁན་ཚ།ོ ས་ོསོའ་ིབུ་
ག་པར་བཏང་གྱི་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཏང་གྱི་ཡོད་པཱ། ང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ལགོས་ཏ་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་དརེ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རུ་སབེས་
བསད་ཡདོ་དཱ། བུ་མ་ོག་པར་བཏང་གྱི་ཡོད། ཨ་རྱི་ལ་བཏང་གྱི་ཡདོ་པཱ། སྤུན་མཆདེ་ཆ་ེབ་ག་པར་བཏང་གྱི་ཡོད། སྤུན་མཆདེ་ཆུང་
བ་ག་པར་བཏང་གྱི་ཡོད། ཨ་ཅཱ། ཨ་ཁུ། པཱ་ལགས། ཨ་མ་ལགས། སྤ་ོལགས། རྨའོ་ོལགས། ག་པར་བཏང་གྱི་ཡོད། ད་དུང་ས་ོ
སོའ་ིབུ་བོད་ནས་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ཡྱི་ག་ེརྫུན་མ་བཟསོ་ཏ་ེཨ་རྱི་ལ་བཏང་གྱི་ཡོད་པཱ། ང་དརེ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་ལོགས་སབེས་ཡོད། 
༸གོང་ས་མཆགོ་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ན། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རུ་བཅར་དགོས་པ་རདེ་དཱ། གོས་ཚགོས་ར་བ་ནང་ལ་དྭང་ཞབས་པ་ 
Tibet Corp ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་མྱི་འདུག ག་ཚདོ་ཡདོ་ཅསེ་འདྱི་བ་བསྐུལ་གནང་གྱི་འདུག ངས་ལན་དང་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ད་
ལན་ ༢༠ བྱུང་སོང་། ༡༥ བྱུང་སོང་། སམེས་ནང་ལ་ང་སྔནོ་མ་སན་པ་ོདང་འཇམ་པ་ོབཤད་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པཱ། ད་ེལྟར་
ཉན་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། སེམས་ནང་ཕན་བུ་གད་མ་ོཤོར་གྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིབུ་དང་བུ་མ་ོཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཏང་། ཕྱི་
རྒྱལ་ནས་ཚུར་སྐད་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། Tibet Corps ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ་པཱ། Tibet Corp ལ་ཞབས་
ཕྱི་ཞུ་མཁན་དང་ཞབས་པ་ཉུང་བ་ཡོང་དགསོ་རྒྱུ་ད།ེ ས་ོསོའ་ིསྤུན་མཆདེ་ད་ེདག་ཚུར་སྐད་བཏང་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རུ་ཡངོ་བ་
ཡྱིན་ན་མྱི་མང་རུ་འག་ོཡྱི་རདེ། འག་ོབཙུགས་རྒྱུ་ང་ཚ་ོགསོ་ཚོགས་ར་བ་ནས་འག་ོབཙུགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན་ང་ཚ་ོའག་ོཁྱིད་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འགན་ཁརེ་མཁན་མྱི་མང་གྱི་བདམས་བཞག་པ་རདེ་པཱ། མྱི་མང་ལ་མར་ཁ་
བལྟས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ་པཱ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགསོ་པ་རདེ་དཱ། ༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་
ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་པ་རདེ། དང་པ་ོམར་དཔ་ེད་ེས་ོསོའ་ིབུ་ས་ོསོའ་ིབུ་མ།ོ ས་ོསོའ་ིསྤུན་མཆདེ། སྱིག་འཛུགས་དརེ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་
ཏ།ེ ངས་བདེ་སངོ་ང།ཱ དཱ་ཁེད་རང་ཚསོ་བདེ་ཤོག་ཅསེ་མྱི་མང་ལ་ཁ་གཏད་དགོས་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ༸གོང་ས་མཆགོ་དང་། 



100 
 

༸གོང་ས་མཆགོ ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞསེ་ས་ོསའོ་ིནང་མྱི་སྤུན་མཆདེ་ཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ག་པར་
འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ། འདྱི་སོང་ཙང་༸གོང་ས་མཆགོ་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། ཁངོ་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་ང་དརེ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་
རུ་བཅར་བསད་ཡདོ། གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། ད་ེམཚུངས་དད་བཀུར་ཆ་ེཤོས་ང་ཡྱིན་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་ཁུངས་བསལ་
ཡོད་དཱ། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་པཱ་ལགས་དམ་པ་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་ཐངེས་བཅུ་གསུམ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ལྷ་ས་ནས་བས་ནས། རྒྱ་
གར་ནས་བས་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ལོར་ཁ་ོརང་སྙུང་བ་རདེ། བཤགས་བཅསོ་ཆནེ་པ་ོབས་པ་རདེ། Toronto ལ་དུས་འཁརོ་
དབང་ཆནེ་༸གངོ་ས་མཆགོ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། པཱ་ལགས་ཁ་ོརང་ཐག་བཅད་ནས་ཚང་མས་ཁདེ་རང་ནད་ལོག་བརྒྱབ་
ཀྱི་རདེ། ར་བའྱི་བ་མས་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་ཞུས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ང་ཤྱི་ནའང་
འགོད་པ་མེད་ཅསེ་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་ལ་བཅར་ནས་ཞུས་པ་རདེ། ངའྱི་པཱ་ལགས་ཀྱི་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་མཐའ་མ་རདེ། 
འདྱི་དད་པ་རདེ། ངའྱི་ནང་མྱིའྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་ཚང་མས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་དང་བ་
ཕྱུགས་འགའ་ཤས་ཅྱིག་ལས་མདེ་པའྱི་ནང་མྱི་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་པཱ་ལགས་ཀྱི་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་ཐངེས་བཅུ་གསུམ་
ཞུས་པ་རདེ་ཟེར་དུས། ང་ཡང་ཡ་མཚན་གྱི་འདུག པཱ་ལགས་ལ་དངུལ་ག་འད་བས་ཏ་ེརག་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་ནས། ང་སོབ་གྲྭ་
འག་ོདུས་ངའྱི་ས་ཁུག་ནང་ལའང་དངུལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། པཱ་ལགས་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་ཐངེས་བཅུ་གསུམ། དའེྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་
བརྟནེ་ནས་ངའྱི་ཨ་མ་ལགས་ཐངེས་དགུ་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་ཞུས་མངོ་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཐངེས་བདུན་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་
ལན་རྡ་ོར་ེགདན་ལ་ཐེངས་བརྒྱད་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དད་པ་ཡོད་ན་གོས་ཚགོས་ར་བ་དའེྱི་ནང་ལ་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་ཐངེས་
བཅུ་གསུམ་ཞུ་མཁན་ཕར་བཞག ཐངེས་བརྒྱད་ཞུ་མཁན་སུ་ཡོད་དམ། ས་ོསོའ་ིར་བའྱི་བ་མ་ལ་དད་པ་ཡོད་ན། ད་ཆ་ང་ཚ་ོཚད་
གཅྱིག་ཟྱིན་དགོས་པ་རདེ་པཱ། འདྱི་སོང་ཙང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགོས་ཚགོས་ར་བ་དང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ལས་བདེ་ཚང་མ་རྱིས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ང་༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་དད་པ་བདེ་མཁན་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན། བརྱི་བཀུར་བདེ་མཁན་ཆ་ེཤསོ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་དགསོ་དནོ་ད་ེ
རདེ། ཆསོ་ཕོགས་ཐགོ་ནས་ཁུངས་བསལ་ཏགོ་ཙམ་བ་རྒྱུ་ཡདོ། འདྱི་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ༸གོང་ས་མཆགོ་
དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མང་པ་ོཕབེས་པ་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་ད་ང་ད་ེཞུས་བཞག་ནའང་འགྱིག་ས་རདེ། ངས་མ་
ཞུས་དགསོ་བསམ་སངོ་ཏ།ེ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་ཤེས་ཡནོ་ད་ེའཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག ངས་ཕལ་སྐད་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དཱ། དང་པ་ོལ་ོ
བཅུ། ཉྱི་ཤུ་ནང་ལ་ང་ཚ་ོའཐམོ་མ་གསང་བར་ལྷག་པ་ཡྱིན་འགོ ཉ་ེབའྱི་ལ་ོསུམ་བཅུ་ཙམ་རྱིང་ལ་ཤསེ་ཡནོ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག 
༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་བཀའ་ཕབེས་པ་རདེ། འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐགོ་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་ཤསེ་
ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཚགོས་ཆུང་བསྐོས་ནས། སན་ཐ་ོགྲུབ་སྟ་ེགནང་ཡོད་པ་རདེ་དམ། གནང་ཡོད་པ་མ་རདེ། བསར་དུ་
ཡང་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆནེ་སྐབས་ལ་ང་རང་ཚགོས་བཅར་བ་ཡྱིན། བསར་དུ་༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་གསུང་སོང་། ལ་ོ
གསུམ་བཅུ་ཙམ་མན་ལ་ཤསེ་ཡནོ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག ངའྱི་སམེས་ནང་ལ་ཚ་གཏྱིང་ང་ེབས་སངོ་། འ་ོརྫྱི། དངསོ་གནས་ཤེས་
ཡོན་ཆདེ་དུ་གཅྱིག་བདེ་དགསོ་པ་འདུག ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རུ་ཡངོ་དགོས་པ་འདུག་བསམ་སོང་། དའེྱི་སྔནོ་ནས་སེམས་ནང་ལ་ཡོད་
ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཛ་དག་གྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལ་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚགོས་ཆནེ་སྐབས་སུ་
བཀའ་སོབ་གནང་བར་བརྟནེ་ནས། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པའྱི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ། ཤསེ་ཡནོ་
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ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་དམ་འབུལ་སྐབས་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་༸གོང་ས་མཆགོ Switzerland དང་ Europe 

ལ་ཕེབས་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ གྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༨།༩ གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་ས་ཡོད། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ད་རྒྱ་ནང་ལ་གཟྱིགས་རགོས་
གནང་། ག་ར་ེགསུང་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། བཀའ་བནོ་ཁྱི་པས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན་ཞསེ་བརྱི་རྒྱུ་དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་ཅསེ་
གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལ་ཤསེ་ཡནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་
མཆགོ་ནས་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པས་ཤསེ་ཡནོ་གལ་ཆ་ེཤོས་བརྱི་ཡྱི་ཡྱིན་ཟརེ་བ་དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཅསེ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ པ་ལ་བདོ་ཁྱིམ་ལ་ཉ་ེབའྱི་ཆ་ནས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་འག་ོབའྱི་རྣམ་པ་འདུག་ཅསེ་ཤསེ་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཡདོ་སར་གསུངས་པ་རདེ། ད་ལྟ་ལས་ཐགོ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་རདེ། ༸གོང་
ས་མཆགོ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཤསེ་ཡོན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག་ཟརེ་དུས། ཤསེ་ཡནོ་སང་ལ་འབད་
བརནོ་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་མྱི་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་ཆདེ་དུ་ཕྲུ་གུ་མང་རུ་བཏང་དགསོ་པ་
འདུག་ཅསེ་ Washington ལ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། གསུངས་པ་དང་ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་བཀའ་མོལ་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། 
འཕལ་དུ་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་སསེ་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན་དཱ། སོབ་ཡནོ་དམྱིགས་བསལ་
ཡྱིན། མཐ་ོསོབ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དག་ེབཤསེ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔ་ནས་༸གངོ་ས་མཆགོ་ནས་བཀའ་
གནང་བསད་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་འཕལ་དུ་ང་ཚསོ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་
༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ལ་བརྱི་དགསོ་པ་རདེ་ལ་ལག་བསྟར་བདེ་དགོས་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་ཚངོ་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་ནང་ལ་ millionaire དང་ billionaire དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་གསུངས་པ་དང་། 
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ Entrepreneurship ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་ལས་གཞྱི་སྤལེ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༩ ཡྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེཙམ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅསེ་འདྱི་ག་ར་ེབས་པ་
རདེ། ངས་ལ་ོསུམ་བཅུ་ཙམ་རྱིང་ལ་༸གངོ་ས་མཆགོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་བསད་པ་ད་ེག་ར་ེབས་པ་རེད་ཟརེ་
དུས། བཀའ་ཤག་རེད། ལས་བདེ་རདེ། བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་མར་མྱི་མང་ཡདོ་སར་ཐང་གདྱིང་ལ་ཐོན་ཏ།ེ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༦ པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོརྟགོ་སྤལེ་བསད་ཡདོ། ད་ེདག་ཚང་མ་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་
གནང་བ་དང་བཀའ་སྒྲུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་སྐུ་
བཞུགས་གནང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བག་ོགེང་ཟྱིན་པར། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གསོལ་ཇ་བར་གསེང་རེས་ལ་གསོལ་ཇ་ཚ་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། ཡང་ངས་ད་གྱིན་
ཞུས་ཟྱིན་པ་ད་ེདག་བསམོས་གཅྱིག་བརྒྱབ་ན་བསམ་སོང་། མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པ་གཙ་ོའདནོ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོད་ེསྱིད་སངོ་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་གསལ་བཤད་མ་བས་ཐབས་མེད་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཞྱི་རའྱི་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མ་ཆལོ་ཁ་ཁག་
རེད། ཆོས་བརྒྱུད་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་མྱི་མང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་བོས་འཁེལ་བས་ཏེ་སྱི་པའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་
བདམས་བཞག་པའྱི་མྱི་སྣ་རང་རང་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་ར་་ཆེན་པ་ོརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོསོའ་ིཞབས་བཀག་
ལ་ད་ེལ་ཆེས་མཐོང་དང་བརྱི་མཐོང་བེད་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གཞན་ཡང་སྱིད་སོང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོལ་
ཁ་གསུམ། ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས། གཞན་ཡང་བང་ཨ་རྱི། ཡུ་རོབ། ཨ་ོསྱི་ཌལ་ཨ་ེཤ་ེཡ་བཅས་མྱི་
མང་ཚང་མས་འོས་འཕེན་ནས་སྱིད་སོང་གྱི་ཞབས་བཏེགས་དེའྱི་ཐགོ་ནས། ༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའྱི་བོད་མྱིར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་རྒྱབ་སོར་དང་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་སྱིད་སོང་གྱི་ཞབས་
བཀག་དང་སྱིད་སོང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆེས་མཐོང་རེད། བཀའ་ཤག་དེས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོས་འདྱི་ལ་བརྱི་སྲུང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འད་སོང་ཙང་འདྱི་ལ་སོན་བརོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་ལན་
གཅྱིག་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། སོན་བརོད་དེར་ལན་མ་བརྒྱབ་ན་སནོ་ཟུག་པ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ཆ་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་བཀའ་ཤག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་
ལ་རྱིས་སོད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྱིས་སད་པའྱི་སྐབས་ལ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་སུ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་
གཱ སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་དངསོ་གནས་རང་ད་ེསྔ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་གྱི་ཆེས་མཐོང་ལྡན་པ་ཡོད་བཞག་པ་ད་ེ
ལ་ཆེས་མཐོང་ལྡན་པ་འདུག་ཅེས། སོན་བཙུགས་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟེ་སོན་ཟུག་བཞག་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེཙམ་གྱི་གདེང་
སྤོབས་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་ང་ཚོས་རྱིས་སོད་རྒྱུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་ད་ལན་གསལ་བཤད་དེ་མ་ཞུ་
ཐབས་མེད་ཐུག་སྟེ། བེད་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དུས་རྒྱུན་ནས་ང་སན་པ་ོདང་འཇམ་པ་ོབཤད་ནས་འག་ོབཞག་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོརེད། གཞན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་
དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེདག་ཚང་མ་དུས་རྟག་ཏུ་
གསུང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚ་ོལ་དན་གསོས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ང་ཚོས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ད་ེང་ཚོས་གལ་ཆ་ེཤོས་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། རྱིས་པ་
གཞྱི་བཟུང་གཙ་ོབོ་ཆེ་ཤོས་ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མ་རེད། ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྱི་ཐོག་ལ་ངས་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་མེད་དམ་བསམ་
སོང་སྟ།ེ ཁ་སང་རང་ཕག་རགོས་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་གསུངས་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ངས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་སྣོན་
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ཞུ་མ་དགོས་པ་ཡྱིན། ལྷ་ཆསོ་སོང་སྲུང་མའྱི་བཀའ་དྱིན་རདེ། ད་ེནས་གཙ་ོབ་ོཆ་ེཤོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་མྱི་ཆ་དང་འཕྲུལ་ཆ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་
རེན་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོསར་ཡོད། མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་མེ་མདའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་མཁན་
རྱིགས་བྱུང་སོང་སྟ།ེ རདེ་ཕུད་རང་རང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་མངའ་སའེྱི་གཞུང་རདེ། དབུས་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་ཕ་ོབང་ནས་བཟུང་གནམ་གྲུ་ཐང་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྡ་
ཤོད་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལམ་ཁ་ཡྱིན་ནའང་ ACC CEMENT ཨར་འདམ་རང་གྱི་ལམ་ཁ་བཟོས་ཐུབ་པ་
དརེ་ཡང་མངའ་སེའྱི་གཞུང་དང་དབུས་གཞུང་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་
རེད། གནམ་གྲུ་ཐང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཆར་ཤོད་ཆེན་པ་ོརེད། གནམ་གྲུ་བབ་ཐུབ་དང་
མ་ཐུབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆར་པ་དཀྱིལ་ལ་གནམ་གྲུ་བབ་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཉེན་ཁ་ཕན་བུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ DVUR ཞསེ་པའྱི་གནམ་གྲུ་བབ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་མཐུན་རནེ་གནང་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ སམ་ཡང་
ན་རེས་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡ ཙམ་ལ་སར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནམ་གྲུ་བབ་རྒྱུ་ད་ེཀྱི་ལོ་མྱི་ཌར་ ༥ ཙམ་ནས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་བབ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། Manually བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་མྱིག་གྱི་མཐོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་བགར་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་འཕྲུལ་ཆ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆར་པ་དང་ག་ར་ེབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་
གནམ་གྲུ་ཕྱིར་ལོག་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གཙོ་བོ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སེའྱི་གཞུང་
གཉྱིས་ཀར་ནས་སྐུ་ཕྱྭར་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ད་ེདག་གནང་བ་དེར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་ཨ་རྱི་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭར་གལ་ཆེན་པ་ོ
བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བརྱི་རོགས་གནང་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོཆ་ེཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་
དྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞག་པ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་
བ་གཅྱིག་ག་ར་ེགེང་སོང་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གྱི་ཐགོ་ནས་བོད་མྱི་ཚོས་ག་ར་ེགནང་དགོས་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་
གེང་སོང་བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག གཞན་ཡང་དག་ེདང་སོན་ཐོག་བས་པ་དང་མ་བས་པ་
ཡྱིན་ན་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཐོག འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་བ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུས་བཞག་ཡོད། 
ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བས་དང་མ་བས་
གསུང་རྒྱུ་ད།ེ ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༠ ནས་ ༡༩༨༧ བར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སསེ་བཞག་པ་ཡྱིན་མཁན། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༧ རསེ་སུ་ཕ་
མ་གང་རུང་གཅྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་རེད་ཅེས་བསགས་ཡོད་པ་དང་། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་མྱི་
སེར་གྱི་ Passport ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་ལ་བོད་པ་ཡོད་མཁན་ཚ་ོཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༠ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༧ བར་དུ་
རྒྱ་གར་ནང་ལ་འཁྲུངས་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༠ ནས་ ༡༩༨༧ བར་དུ་
ཟེར་བ་ད་ེབོད་པ་ཁེར་རང་ལ་མ་རེད་དཱ། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཡོངས་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ 
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ནས་ ༡༩༨༧ བར་དུ་རྒྱ་གར་ལ་སེས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཡོངས་རེད། སབས་བཅོལ་བ་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡོངས་
ལ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་རེད། འདྱི་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབེད་དགོས་པ་རེད་
ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིན་ཙང་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ནས་མྱི་སེར་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་ལ་མྱི་སེར་རེད་ཅེས་ཐག་ཆོད་
ཟྱིན་པ་དེར། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་འད་སོང་ཙང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ནས་མྱི་སེར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་དགག་བ་མེད། No Objection Letter ད་ེཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་སེར་བེད་དགོས་ཟེར་ནས་ནམ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད་དཱ། གང་ཡྱིན་
ཟེར་ན་ང་མྱི་སེར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་སེར་བེད་དགོས་ཅེས་ནམ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད་དཱ། 
གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ང་མྱི་སེར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགག་བ་ཡོད་དང་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་
རགོས་གནང་ཞསེ་ཟརེ་ཡངོ་དུས། ང་ཚསོ་དརེ་དགག་བ་མེད་ཅསེ་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞན་ཡང་ང་ཚསོ་མྱི་སེར་བདེ་
ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། མྱི་སེར་བདེ་དགསོ་ཅེས་ཞུ་མྱི་དགསོ་དནོ་གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེབཙན་བལོ་ལ་
ཡོད་པའྱི་གཙ་ོབ་ོཆ་ེཤོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ར་དནོ་རདེ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོཆ་ེཤོས་
འགན་ད་ེརེད། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་བད་ེསྡུག་དང་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེརེད། མཉམ་དུ་བཙན་བོལ་ལ་
ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་བཅོལ་བ་ཚོའྱི་བད་ེསྡུག་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། ཕྱི་ནས་རོགས་
དངུལ་གནང་ཡོང་དུས་ང་ཚ་ོབོད་པ་སབས་བཅོལ་བ་ཡོད། ད་ེདག་ལ་རོགས་དངུལ་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚ་ོསབས་བཅོལ་
བ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་བས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཙུགས་རྒྱུ་རེད། སོབ་གྲྭ་
བཙུགས་རྒྱུ་རདེ། སྨན་ཁང་བཙུགས་རྒྱུ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་རགོས་དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེསབས་བཅོལ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལྟ་ཡྱི་རདེ། ཁེད་རང་ཚོར་རོགས་
དངུལ་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་གཱ་ཅེས་ཟེར་གྱི་རེད་པཱ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་བ་རྒྱུ་ད་ེསབས་བཅོལ་བ་ལ་རེད། འདྱི་
སོང་ཙང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུས་ཅེས་ལམ་སྟོན་ནམ་ཡང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འདྱི་འད་སོང་ཙང་ད་ོ
བདག་སོ་སོས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། གཞན་ཡང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཏེ་ད་ོབདག་གཅྱིག་གྱི་རྒྱ་གར་མྱི་
སེར་རམ་ Passport ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། འགའ་ཤས་དེའྱི་རྱིགས་གསུང་གྱི་འདུག་ལ་ད་ལྟ་
ཡྱིན་ནའང་གོ་ནོར་བྱུང་བསད་ཡོད་ས་རེད། Passport ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  RC ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད། IC དེ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་
རེད། ཚང་མ་ཉར་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ང་རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བླུགས་ཆོག་རྒྱུའྱི་ ID གམ་ལག་དེབ་ད་ེབཟོས་པ་ཡྱིན། ད་ཆ་ང་ 
IC ཡར་བསྡུས་ཤོག་ཟེར་གྱི་འདུག འདྱི་རེད་དམ། འོས་བླུགས་རྒྱུའྱི་ལག་དེབ་དེ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ 
Passport  བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུས་ན་ཨ་ཅང་ཅང་ RC དང་ IC གཉྱིས་ཡར་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ཡྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཁེད་རང་ལ་བོད་པའྱི་ RC དགོས་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པ་ RC ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། ཁེད་རང་བོད་པ་ཡྱིན་ཟེར་དུས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བསད་ཆགོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གནང་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ཟེར་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ད་ེནུས་མེད་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོརྒྱུར་ 
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IC ཡྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་ Passport འོས་བླུགས་རྒྱུའྱི་ལག་དེབ་ད་ེབཟོས་པ་ཡྱིན་
ནའང་ RC དང་ IC གཉྱིས་བསྡུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དཱ། གཉྱིས་ཀར་ཉར་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱིམས་འགལ་རདེ། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་འོས་ཤོག་བླུགས་རྒྱུ་ད་ེརྒྱ་གར་མྱི་སེར་ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་
རྒྱ་གར་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། Overseas Citizen of India ( OCI ) ག་
ར་ེལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད། ཐོབ་
ཐང་གཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། འོས་འཕེན་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འོས་བཞེངས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ལ་མ་
གཏོགས་མེད། འདྱི་སོང་ཙང་འསོ་འཕེན་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་འསོ་འཕེན་རྒྱུའྱི་ལག་ཁེར་ལེན་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ཁདེ་རང་གྱི་ RC 
དང་ IC ཉར་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁེད་རང་རྒྱ་གར་ཆགས་ཚར་བ་རེད། འདྱི་ཐུགས་ལ་ཉར་རོགས་གནང་། འདྱི་ནས་ 
Passport ཞུས་ན་ཨ་ཅང་ཅང་། Passport དང་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུས་ནས་དགེ་དང་སོན་ནམ་ཡང་ན་ཕན་དང་གནོད་ག་ར་ེ
ཡོད་མེད་ད་ེད་ོབདག་ས་ོསོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚ་ོའདྱིའྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཆགོ་གྱི་རདེ། དཔེར་ན། ས་ོས་ོལ་
ཚངོ་ཁང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་མགོན་ཁང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོང་རྱིགས་གནང་རྒྱུར་ཕན་
བུ་སྟབས་བད་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བོད་མྱི་སབས་བཅལོ་བ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་ཉ་ོཆགོ་པའྱི་ཚངོ་བརྒྱབ་
ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་འཁོལ་ད་ེཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོ 
IC ནང་བཞྱིན་རེད། IC དེབ་སེར་པ་ོནང་བཞྱིན་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོཆོག་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གནང་བཞག་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལྡྱི་ལྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནས་གཙོས་པའྱི་འགོ་ཡོང་དུས། ངོ་མ་ཤེས་པར་དེབ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཡྱིག་ཆ་གནང་ནས་ཁེད་རང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོཆགོ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་གནང་བསད་ཡདོ་པ་རེད་ད།ེ རྒྱ་གར་
ལས་བེད་འགས་ཧ་མ་གོ་བར་འདྱི་ག་ར་ེརེད་ཅེས་བརད་གཅོད་བས་ཏེ་མྱི་གཞན་པ་སྐར་མ་ལྔ་ལངས་བསད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ གཅྱིག གཉྱིས་ལངས་དགོས་པ་ད་ེརྒྱ་གར་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ལས་བེད་ཚོས་གོ་རྟོགས་ཆ་ཚང་མེད་
པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཁང་པ་དང་ས་ཆ་ཉ་ོཆོག་རྒྱུ་དང་ཚོང་རྒྱབ་ཆོག་རྒྱུའྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་རེད་ད་ེཡྱིན་ནའང་ཞུ་རུ་འགོ་དུས། IC ལ་གོ་རྟོགས་དང་མ་སོང་ནའང་ཆ་ཚང་མེད་པ་ལྟར་
ཚོང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་ནང་བཞྱིན། ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་བེད་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པ་ོརེད། ག་ོརྟོགས་མེད་པའྱི་
ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་རེད་ལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་མྱི་
སེར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྟབས་བད་ེབ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོམཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ Passport ཁེར་བ་ཡྱིན་ན་
སྟབས་བད་ེབ་ཡོད་པ་རེད། གནམ་གྲུ་ཐང་ལ་དུས་ཚོད་སྒུག་མྱི་དགོས་སྟབས་བད་ེབ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེས་འཕོས་པའྱི་རྒྱ་གར་
མྱི་སེར་བས་པ་ཡྱིན་ན། སབས་བཅོལ་རྦད་ད་ེསེལ་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན། སེལ་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱི་ལས་ཀ་རག་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་མ་རེད། 
UP མངའ་སེས་ Postman ཡྱིག་སེལ་གྱི་ལས་ཀའྱི་ས་མྱིག་ ༡༥༠ ཙམ་ཡོད་ཅེས་གསལ་བསགས་བས་པ་རེད། UP མངའ་
ས་ེནས་སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་རདེ། འབུམ་གཅྱིག་ནང་ Phd དང་ Engineer བེད་མཁན་དང་། 
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གཞན་ཡང་ལག་ཁེར་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ང་ལས་བེད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་བྱུང་ཡོད་ནའང་། 
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་སེལ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དང་ང་ལ་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཅེས་
རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཡྱིན་ཞསེ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་གཅྱིག་དང་ལྷག་ཙམ་ནང་ལ་སན་ཞུ་ཕུལ་ཏ་ེའགན་བསྡུར་བདེ་ནས་འག་ོདགསོ་
པ་རེད་མ་གཏོགས་པས། ཁེད་རང་མྱི་སེར་རེད་ཅེས་འཕལ་མ་ཉྱིད་དུ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་མ་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱི་འདྱི་འད་ཡང་
གསུང་གྱི་འདུག མྱི་སེར་བེད་དགོས་པ་འདུག་མ་གཏོགས་སབས་བཅོལ་བ་བས་ན་ལས་ཀ་རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་
དཀའ་ངལ་དཔེ་འདུག ང་ Police Station ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ Police officer དེས་བོད་པ་ལ་འགམ་ལག་གཞུས་
སོང་། དངོས་གནས་རང་དཔ་ེབ་ོཕམ་སོང་། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཡྱིན་ན་འགམ་ལག་གཞུ་ཡྱི་མ་རེད་པཱ། འདྱི་འད་མ་རདེ་ད།ོ རྒྱ་གར་
མྱི་སེར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཐག་གཅོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ Police ཡྱིས་ཉེས་བརྡུང་བཏང་གྱི་རེད། ཉེས་བརྡུང་ག་ར་ེབཏང་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཁྱིམས་གཞྱི་བཟུང་བཏང་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། མྱི་སེར་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚ་ོབརན་འཕྱིན་ནང་མཐངོ་གྱི་འདུག་
གཱ ཐོབ་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ནས་ད་རེས་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་མྱི་སེར་འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཐར་འགོ་ཡྱི་རེད་
བསམ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འདའྱི་ཐར་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའདུག ཐོབ་ཐང་ག་ར་ེའདུག 
འདྱི་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་འག་ོདགསོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས་མྱི་སེར་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཐབོ་ཐང་དམྱིགས་བསལ་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོརག་
རྒྱུ་འགའ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རསེ་སུ་མྱི་སེར་ཞུ་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་དམ་མེད། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་སོབ་གྲྭ་དང་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་མང་ཆེ་བ་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བར་ཐོབ་ཐང་བསྐྲུན་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མཐུན་རེན་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་
དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་སབས་བཅོལ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་རེས་སུ་མང་དུ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། སྐད་ཆ་ད་ེཆ་ེརུ་ཆ་ེརུ་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེདུས་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ལངས་ཕགོས་དང་མ་བཟུང་ནའང་གསལ་
པ་ོབཟ་ོདགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། འདྱི་གསུངས་ཡོང་དུས། མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱི་བསམ་བོར་ང་དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་འོས་བླུགས་
རྒྱུའྱི་ལག་ཁེར་ལེན། ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ Passport གཅྱིག་ལེན། འདྱི་ནས་ཡང་སབས་བཅོལ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་ལེན་རྒྱུ་
ཚང་མ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་ན། འདྱི་རྱིགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉུང་ཤས་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། 
གནས་ཚུལ་ད་ེཙམ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁ་ཐརོ་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཆུང་བ་ཞྱིག་རེད། མང་རུ་མང་རུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་
ན་གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་ཆནེ་པ་ོཡོང་སྱིད་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ལངས་སྱིད་ཀྱི་རེད་ལ་ལངས་དགོས་ཀྱི་ཡང་
རདེ། ད་ེདུས་ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་གཏན་འབེབས་བདེ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་ཡང་ཐོབ་ཐང་ག་
ཚོད་ཡོད་མེད་ད་ེས་ོསོས་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེས་རེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་
རེད། ཡ་ོརོབ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚ་ོདྱིལ་བསགས་ནང་ལ་ Brussel ལ་ཤོག་བུ་ནག་པ་ོཡྱིག་ཆ་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དཀའ་ངལ་
འཕད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ངས་གོ་རྒྱུར་བས་པ་ཡྱིན་ན། Canada ལ་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་ཚོར་ Canada 

ལ་ད་ེསྔ་ནང་བཞྱིན་མེད་པར་ཧ་ཅང་དམ་རུ་ཕྱིན་འདུག ཁྱིམས་དཔོན་ཡན་ཆད་ཀྱི་དཔེ་ག་རེ་དངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། RC ཡྱིན་ནའང་ལ་ོལྔ་སདོ་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕྱི་
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ལོ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་རེད། Tibetan Rehabilitation Policy Act 2014, དེའྱི་ནང་ལ་བོད་པར་ཐོབ་ཐང་མང་པོ་
ཞྱིག་འདུག་གཱ ཁེད་རང་ཚ་ོདམྱིགས་བསལ་ལོ་ལྔ་བསད་ཆོག་གྱི་འདུག་གཱ དེའྱི་ཐོག་ལ་དེང་སང་མྱི་སེར་དང་ Passport ཞུ་
མཁན་ཚོར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཁབ་བསགས་མང་པ་ོཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གཱ ཁབ་བསགས་མང་པ་ོབས་པར་བརྟེན་
ནས་ཚགས་པར་མང་པརོ་འདོན་ཚར་ཡོད་ཙང་། ཁྱིམས་དཔོན་གྱི་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཁེད་རང་ཚོར་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་
ཞུ་རྒྱུ་འདུག་གཱ རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུས་འདུག་གཱ Karnataka ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཞུས་འདུག རག་འདུག རྡྱི་ལྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནས་
ཞུས་འདུག རག་འདུག རག་ཡོང་དུས་ཁེད་རང་ཚོར་མྱི་སེར་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་འདུག འདྱིར་སབས་བཅོལ་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཁྱིམས་དཔོན་ཚོས་དཔེ་དངས་རྒྱུ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ཐོབ་ཐང་བཟང་དུ་ཕྱིན་འདུག ཁེད་རང་ཚོར་ Passport 
འདུག ཐོབ་ཐང་འདུག འདྱི་ཚ་ོགསུངས་པར་བརྟེན་ནས། ཡང་ད་ོབདག་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡང་ཁབ་བསགས་བས་པར་
བརྟེན་ནས་གཞན་ལ་གནདོ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་འདྱི་བདེན་པ་རེད་པཱ། བདནེ་པ་ཡྱིན་པ་ད་ེཕྱི་
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ནས་ཕར་ལོག་ཕེབས་མ་ཐུབ་མཁན་བྱུང་བར་བརྟནེ་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ལོར་བཀའ་ཤག་ནས་བསར་ཞྱིབ་བདེ་ཡངོ་དུས། ང་ཚ་ོ
གཅྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཐག་གཅོད་རེད་འདུག ལོག་ཕེབས་ལབ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚ་ོ
ཚང་མ་སྔ་རེས་མ་གཏོགས་ལོག་འགོ་རྒྱུ་རེད། རྱིང་འབོར་ཡྱིན་ནའང་ལོག་འགོ་རྒྱུ་རེད། གསར་འབོར་ཡྱིན་ནའང་སྔ་རེས་མ་
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འདུག་ཅེས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་ལོ་ ༥ ནས་ལ་ོ ༨ བར་དང་། འཛིན་གྲྭ་ ༥།༨།༡༠།༡༢ བཅས་ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་
སུ་མཐོ་སོབ་ལ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ། ལག་ཤེས་སོང་རྒྱུ་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་ལག་ཁེར་ལེན་དགོས་པ། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཁ་སང་ད་ེའད་ཞྱིག་གསུང་གནང་སོང་། ཨ་མད་ོགཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་དངུལ་དང་ཤོས་རག་པ་
དང་ཧམ་ཉ་ོཡྱི་རེད། ད་ེནས་ Adha ཉ་ོཡྱི་རེད། དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུང་སོང་། འདྱི་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་
ནས་ལམ་སྟནོ་གསལ་པ་ོཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་རྱིགས་ Mcleod Ganj ལ་སུ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་བསར་དུ་ཕེབས་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོགཉྱིས་དང་ལ་ོབརྒྱད་བར་དུ་བཞུགས་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་སོང་བདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལག་ཤེས་སང་
ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕ་གྱིར་བཟའ་རྒྱུ་དང་འཐུང་རྒྱུ་བསད་རྒྱུ་བཅས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རདེ། ཕ་གྱིར་མཐུན་རནེ་བསྐྲུན་བཞྱིན་དུ་ང་
ལ་ཧམ་མེད་ Adha མེད་ཟེར་བ་ད་ེངས་ཕན་བུ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག མཐུན་རེན་སར་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུང་གནང་སོང་། སྱིད་སོང་མོ་ཊ་ནང་གོག་དམར་པོ་བགར་ནས་རྫྱིག་པོ་བས་ཏེ་དེ་ནས་ 
Mcleod Ganj ཡར་མར་འག་ོམ་བསད་པར་ཨ་མད་ོགཞྱིས་ཆགས་ལ་འག་ོདགོས་འདུག་ཞེས་གསུངས་སོང་། ང་གཞུང་གྱི་མ་ོ
ཊ་ཡར་མར་བཏང་ནས་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་རྫྱིག་པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད་བསམ་གྱི་མེད་ད།ོ སེར་གྱི་མ་ོཊ་ཡར་མར་བཏང་འག་ོདུས། ངས་
རྫྱིག་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཨ་མད་ོགཞྱིས་ཆགས་ལ་འགོ་མོང་ཡོད། གསར་འབོར་དཀའ་ངལ་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངས་ད་ེསྔ་ནས་ཞུས་མོང་། ང་རང་ནང་མྱི་དང་སྤུན་མཆདེ་ཡོད། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། 
ཁེད་རང་ད་ེནས་མ་འདོན་ཨ། Mcleod Ganj ལ་འཁམ་མ་བསད་ཨ་ཟེར་གྱིན་ཟེར་གྱིན་ལ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་
ནས་མར་འདནོ། Mcleod Ganj ལ་ཡར་ཡར་འཁམ། མར་མར་འཁམ། ད་ཆ་ཁ་ོག་ར་ེབདེ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། ཁ་ོཡར་འཁམ་
མར་འཁམ་ནས་བསད་འདུག ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་འདུག དངུལ་ཏོག་ཙམ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བསག་ལར་ཤོར་ཏེ་
དངུལ་རང་བཟས་ཡར་ཡར་འཁམ། མར་མར་འཁམ། ད་ནས་བཟུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས། ཁེད་རང་སེར་མ་འཁྲུ་རུ་རྒྱུག་
ཟརེ་དུས། ཧ་ཡང་འཁྲུས་ཤོག ལས་ཀ་བེད་ཤོག་མ་གཏོགས་དངུལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ང་རང་ང་ོཤེས་པ་ད་ེཚོར་དངུལ་བཅད་
དགོས་བྱུང་སོང་། རེས་ལ་ལྷ་བྱིས་བས་པ་དང་ཚང་མ་བྱུང་། ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱི་འདྱི་འད་གསུང་གྱི་འདུག གསར་འབོར་ཚོར་
ལས་ཀ་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། སེར་མ་འཁྲུ་རྒྱུ་རདེ། ཧ་ཡང་འཁྲུ་རྒྱུ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རེད་ད།ོ གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་མཁན་
གཞོན་སེས་མང་ཆ་ེབ་སརེ་མ་དང་ཧ་ཡང་འཁྲུ་མཁན་ཡོད་པ་རདེ་ད་ོཅེས་ཞུ་མོང་ཡོད། ཁང་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁང་ག་སད་ནས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡྱིན་པ་ཁང་ག་སོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ་དཱ། ང་
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ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་སྟངས་དེ་གསར་འབོར་དང་རྱིང་འབོར་བས་ཏེ་གཞྱི་རའྱི་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པ་སྱི་
ཡོངས་ལ་སེར་མ་འཁྲུ་མཁན་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། གསར་འབོར་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་སོབ་
སོང་ཡག་པ་ོབས་ཏ་ེསྱི་འཐུས་ནང་ལའང་ཕེབས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བོན་ནང་ལའང་ཕེབས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དྲུང་ཆེ་
ནང་ལའང་ཕེབས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། གསར་འབོར་རྱིང་འབོར་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་སྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྱི་མཚུངས་
འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་རདེ། ས་ཆའྱི་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུའྱི་རྱིགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་
ནས་ཀང་ང་ལ་སྤབོས་པ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ད།ེ འགོད་པ་མེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅ་ོལྔ་པའྱི་ཐགོ་
ནས་ཡྱིན་ནའང་གསར་འབརོ་ཚརོ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བདེ་ཀྱི་ཡདོ། སེམས་ཁལ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་ལས་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། 
གྲུབ་འབས་ཡྱིན་ནའང་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་སྨྱིན་གྱི་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། གཞན་མ་གཏོགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་སོ་བརྒྱབ་འདུག ད་ེ
ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་སོ་བརྒྱབ་ནས་བསད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཐག་གཅོད་བཅད་ཚར་བ་ཞྱིག་རེད། སྟབས་བདེ་ཤོས་དེ་རེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་ཀང་གསུང་གནང་སོང་། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་རྡ་རམ་ས་ལར་བསད་དགོས་ཀྱི་
རདེ། རྡ་རམ་ས་ལར་བསད་ན་སེམས་ཏོག་ཙམ་སྱིད་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་གསུང་གནང་སོང་། སེལ་ཀོབ་ལའང་གསར་འབོར་འདུག མོན་གོ་ལའང་གསར་འབོར་འདུག ཧོན་སུར་ལའང་གསར་
འབོར་འདུག ཀ་ོལྱི་གལ་ལའང་གསར་འབོར་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འག་ོམཁན་ཡོད་ན་གསར་འབོར་འག་ོཐུབ་ཀྱི་འདུག 
ཡང་རྡ་རམ་ས་ལ་རང་ལ་བསད་ནས་སེམས་པ་ཏགོ་ཙམ་སྱིད་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོརྒྱུ་རག་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་
སེང་འག་ོབཞག་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྔོན་མ་ང་ཚ་ོལས་གཞྱི་གཅྱིག་སྤལེ་བ་རདེ། ར་ཇ་སྤུ་ལ་
ས་ཆ་གཅྱིག་ཉོས་ནས་ཁང་པ་བརྒྱབ་ན་ཟེར་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོས་ཧ་ལས་པའྱི་སྐུ་ལས་བསོན་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་
བཞུགས་རྒྱུ་གཅྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ག་པར་ག་པར་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཐག་རྱིང་པ་ོམ་ཕུད་
རགོས་གནང་། དངསོ་གནས་རདེ་དཱ། ང་ཚ་ོ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཉ་ེའགམ་ལ་བསད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བོད་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ང་རྒྱ་གར་ནས་འཚར་ལོངས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ནས་མྱིས་འདྱི་
འད་གསུངས་ཡངོ་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་བསྡུས་བསྡུས་ཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
ནས། ཚིག་གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང་། ཟེར་ཡོང་དུས། དང་པ་ཚོར་སྣང་སེས་སོང་། རེས་ལ་ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡར་
ཕབེས་བཞག་པ་རེད་པཱ། བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་བར་ཐག་རྱིང་བ་ཞྱིག་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ཚང་
མ་མ་རེད། ད་ེརྱིང་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན། ཏན་ཏན་རང་ཨ་མད་ོགཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་གསར་འབོར་
གྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཐ་ོམྱི་དང་བཅས་པ་བཀའ་ཤག་ལ་རྱིས་སོད་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་ཆོག 
སྔོན་མ་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བ་རེད། ལས་གཞྱི་ལམ་ལོང་མ་ཡོང་བ་ད་ེང་ཚོས་ལས་གཞྱི་མ་སྤེལ་བར་བརྟེན་ནས་མ་རེད་དཱ། ཁ་སང་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ལག་ཁེར། ཡྱི་ག་ེསོང་རྒྱུ། ཡ་གྱིར་ཟླ་བ་གསུམ་དང་དྲུག་གྱི་ཟབ་སོང་སད་
པ་རེད། ཟླ་བ་ར་ེརེར་སོར་མ་ོསྟོང་ཕག་གཉྱིས་གཉྱིས་ཕུལ་བ་རདེ། ང་རང་རང་ལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དང་པ་ོཉྱི་ཤུ་གསུམ་བཅུ་འདུག 
ཟླ་བ་གཅྱིག་འག་ོདུས་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ཆགས་འདུག རེས་ལ་ལྔ་དྲུག་ལས་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། རེས་མ་ང་ཚ་ོསྱིན་བདག་རོགས་
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དངུལ་གནང་མཁན་ཚོས་ག་ར་ེབས་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚ་ོགཞནོ་སསེ་ལས་མེད་མང་པ་ོཡོད། ཟབ་སོང་སད་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་པ་ོ
བྱུང་ས་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ཆ་མྱི་ཁ་ོརང་བཏནོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གཱ་ཟེར་དུས། མཐའ་མ་ལས་གཞྱི་ད་ེས་ོབརྒྱབ་དགོས་བྱུང་བ་
རདེ། བསར་དུ་འག་ོབཙུགས་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་འགན་ཁུར་རགོས་གནང་། གསུང་རྒྱུ་
གསུང་གྱི་འདུག་ཀང་འགན་ཁུར་རོགས་གནང་། ངས་མྱི་སུམ་བཅུ་ཁེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། དེར་ལས་གཞྱི་སྤེལ་རོགས་གནང་། ཡྱིན་
ནའང་ཁ་ོཚ་ོཟླ་བ་དྲུག་ཆ་ཚང་བསད་ཀྱི་རེད། ངས་ཁས་ལེན་ཆོག་ཅེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་ཐུབ་ས་རེད། 
བསར་དུ་སྤེལ་དགོས་ཟེར་ན་སྤེལ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་དཱ། འདྱི་སོང་ཙང་གསར་འབོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེངས་ངོས་འཛིན་གྱི་
ཡོད། གསལ་ཐབས་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་ཐགོ་ནས་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་མང་པ་ོམ་བཀག་པའྱི་ཐོག་ནས་དེར་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཆེས་
མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་ལ་སན་ཐ་ོརེད། འཕོད་བསྟེན་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་གཞྱི་རའྱི་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་ལ། ང་ཚ་ོདརེ་ཉམ་ཐག་ཐགོ་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡང་རྫུན་མ་ཁབ་མཁན་རྱིགས་ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་མྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་གྱི་སོབ་གསོ་ལེན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག ཏན་ཏན་རང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངོས་འཛིན་སྟངས་ད་ེང་ཚོས་ག་ར་ེངོས་འཛིན་
གྱི་ཡོད་ཟརེ་ན། ཉམ་ཐག་ཚགོས་ཆུང་གཞྱི་བཟུང་ཉམ་ཐག་ཡོད་བཞག་པ་ད་ེདག་བརྒྱ་ཆར་བཀདོ་ན། ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་
བཅུ་བདནེ་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་ར་ེབ་ལ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཉམ་ཐག་རང་གྱི་རོགས་དངུལ་གནང་གྱི་ཡོད་པར་
ངསོ་འཛནི་བེད་ཀྱི་ཡོད། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་ཉམ་ཐག་ལས་གཞྱི་ཁ་ོརང་
མ་དང་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཅེས་དགོངས་པ་བཞེས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་སེམས་འཚབ་
ཆེ་བ་དེ་ག་རེ་ཡོད་ཟེར་ན། རྫུན་མ་བཤད་ནས་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་ལེན་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་མ་འགྱིག་པ་རང་རེད། ལས་བེད་
གཉྱིས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བསྐོས་ཚར། ཁ་ོརང་ཚོ་བསྐོར་བསོད་ཕྱིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུར་འགོ་ཡྱི་རེད། གལ་སྱིད་འདྱི་
རྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་མར་ཕྱིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཆེ་བ་ག་ར་ེཡོད་ཟེར་ན། ཉམ་ཐག་
གསར་པ་ཉམ་ཐག་ཉམ་ཆུང་འདྱི་ཚོ་འཚོལ་ནས་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཚོར་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་སྤེལ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་མེད་པ་བཟ་ོརོགས་བགྱིས་ཟེར་སོང་། 
ཉམ་ཐག་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་འགོ་སྟངས་རེད། ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀར་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་ནས་དང་
ནང་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རནེ་པས་ཉམ་ཐག་ད་ེཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རྱི་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡ་ོརབོ་ལའང་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་ཉུང་བ་ཞྱིག ཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོདང་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ད་ེང་
ཚོའྱི་འགན་རེད། འདྱི་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ནས་ཀང་ད་ེལྟར་ཡྱིན། མངོན་ལོག་གྱི་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་བ་དང་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཐུབ་ཡོད་ལ་སན་ཐ་ོའབོར་ཐུབ་ཡོད། ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་འག་ོ
བཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་གནང་སོང་། དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་
གསུངས་གནང་སོང་། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ེསྔ་ང་ཚོས་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་གཉྱིས་ཚགོས་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཚིག་ཐོ་ཡོད་པ་རེད། 
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ཚགོས་ཆུང་བསྐོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས། དནོ་ཚན་བརྒྱད་བས་པ་ཚང་མ་བསར་ཞྱིབ་བས། གཞན་ཡང་བུད་མེད་དུས་ཆནེ་ཕྱི་
ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ ལ་ཡྱིན་ནའང་ལས་འགུལ་འགའ་བ་རྒྱུ་འདུག་གམ། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་ནང་ཚང་མས་
གལ་ཆེན་པ་ོབརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ལའང་གཅྱིག་བ་རྒྱུ་འདུག་གམ་ཟརེ་ནས་ང་ཚ་ོདེར་རྟགོ་ཞྱིབ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོགཅྱིག་
སེབས་ཡོང་གྱི་རེད། སན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་པ་ད་ེདག་བ་རྒྱུ་རེད། ད་ེནས་ཚོགས་ཆེན་གཅྱིག་བསྐོང་དགོས་
བྱུང་ནའང་བསྐོང་རྒྱུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཕེབས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འདྱི་བ་
གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟརེ་ན། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་ན་ཆགོ་གྱི་རེད་ཟེར་སངོ་། ལས་འགུལ་གང་དང་
གང་སྤལེ་ན་ཆགོ་གྱི་རདེ། ཚང་མ་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་གྱི་རདེ་དམ། རགོས་དངུལ་གནང་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་གསུང་སོང་། 
འདྱི་ངས་ནང་གསེས་འགའ་ཤས་ཅྱིག་དབ་ེབ་ཕ་ེན་བསམ་སོང་། གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ལོར་བཀའ་ཤག་གྱི་
ཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་པ་རདེ་ཟེར་བ་དེ། ག་ོནརོ་ཐེབས་ནས་ང་རྒྱ་གར་མྱི་སྣ་ཐུག་མོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་ང་ Jawaharlal 

Nehru University ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ག་ར་ེགསུང་སོང་ཟེར་ན། ད་ཆ་ང་ཚ་ོལས་འགུལ་སྤེལ་
ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མར་ཐནོ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ། ཁ་སང་སྔོན་མ་ཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་ཟརེ་སོང་། ཉ་ེཆར་
རང་ Brussel ལ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་གཅྱིག་ཐུག་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོ Free Tibet ཅེས་འབོད་ནས་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
པ་རེད་དམ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་པ་མ་རེད་དམ་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིགས་ཞུ་
མཁན་འདུག སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་འད། འདྱི་དང་པོ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་འདུག་གསུང་འདུག་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་
ཕྱིར་འཐེན་བས་ཚར་འདུག ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེམྱི་འདུག ད་ེསྔའྱི་བཀའ་ཤག་ལའང་མྱི་འདུག་ལ་ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་ལའང་མེད། འདྱི་ལག་པ་ཕྱིས་ནས་ལས་འགུལ་མ་སྤེལ་བ་ལྟ་བུ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། སུས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་འགུལ་སྤེལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ན་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་གང་འད་བས་ནས་
སྤལེ་དགོས་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། འདྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེརདེ། ལས་འགུལ་ད་ེགང་འད་སྤེལ་དགོས་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། 
གཞྱི་རའྱི་ས་ོསོས་གང་འད་ཞྱིག་སྤེལ་ནའང་འདོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལམ་སྟོན་ག་ར་ེརེད་
ཟེར་ན། ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁྱིམས་མཐུན་དང་ཆེས་མཐོང་ལྡན་པ་གསུམ་སྤེལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་
ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཙང་ཞྱི་བའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ཁྱིམས་མཐུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔརེ་ན། ནྱིའུ་ཡོག་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ switzerland ལ་བྱུང་ཡོད་ས་ཡོད། 
ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐགོ་ནས་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་མདུན་རང་ལ་སྐད་འབོད་རྒྱབ་ཏུ་
འག་ོཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་འགའ་ཤས་ཅྱིག་གྱི་རྡ་ོགཞུས་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ཤེལ་ཀ་ོབཅག་པ་རདེ། ཁ་ོ
རང་བ་ོབད་ེཔ་ོཆགས་ཡོད་འགོ  ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེལམ་ཁ་ཕ་ཕགོས་ལ་ཕུད་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཁེད་རང་ཚ་ོཁྱིམས་འགལ་བེད་
ཀྱི་འདུག་ཅེས། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ན་ཕར་ཚུར་མ་ོཊ་འག་ོདུས་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ་ཅྱི་ཤེས། སྔནོ་མ་
ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་པཱ། འདྱི་སོང་ཙང་ཁྱིམས་མཐུན་བདེ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ནུས་པ་ལྡན་པ། ཆེས་མཐོང་ལྡན་པ་ཟརེ་བ་

https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimv-bM18_QAhVBpY8KHR8iDyQQFggjMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.jnu.ac.in%2FCSS%2FCourses.asp&usg=AFQjCNH2_Em1NtbBrtxQmYDe9Kvl-g678g
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimv-bM18_QAhVBpY8KHR8iDyQQFggjMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.jnu.ac.in%2FCSS%2FCourses.asp&usg=AFQjCNH2_Em1NtbBrtxQmYDe9Kvl-g678g
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ད་ེག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་རོད་རྒྱུ་ད་ེད་ེག་རང་རེད་པཱ། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསྲུང་སོབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོར་ཆེས་
མཐངོ་དགསོ་ཡོད། ཆསེ་མཐངོ་ནང་ལ་མང་གཙོ། རང་དབང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཐབོ་ཐང་། བཅས་ད་ེདག་ཚང་
མ་དགོས་ཡོད་ཅེས་ང་ཚ་ོཆེས་མཐོང་དགོས་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་ལས་འགུལ་ཡྱིན་ནའང་ཆེས་མཐོང་ལྡན་པ་
སྤེལ། སྔོན་མ་གན་རྡྱི་ཇྱི་ཡྱིན་ནའང་ Satyagraha ལ་ Salt March ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ kurta pajama 
གཙང་མ་གཙང་རང་གོན་ནས་ Tobi གོན་ནས་ཆེས་མཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱི་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ Civil Right Movements ཡྱིན་ནའང་ Suit,Boot,Tie གོན་ནས་རསེ་གཟའ་ཉྱི་མ་ལ་ཆསེ་མཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ཆེས་མཐོང་ལྡན་པའྱི་མྱི་རེད་པཱ། ང་ཚོར་ཆེས་མཐོང་དགོས་ཡོད་ཅེས་
རདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་པཱ། རང་ལང་ཆང་ལང་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། ཆསེ་མཐངོ་ལྡན་པ་ལ་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། 
ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱལ་དར་མེ་ལ་བསེགས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་
དང་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆསེ་མཐངོ་ལ་གནདོ་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་དར་ཁེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། འགའ་ཤས་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ག་ོརྟོགས་སྤལེ་ནས་ད་ནས་བཟུང་ང་ཚ་ོདབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་དུས། མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་དར་ད་ལྟ་རང་ཁེར་ན་ཟེར་བ་ད་ེམ་རེད་ད།ོ དང་པ་ོབཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་རག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རག་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་དང་
པ་ོརང་ནས་རྒྱ་མྱི་ལ་མགོ་བཏགས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་དུས་རྒྱ་མྱི་ལ་མགོ་བཏགས་མཁན་མ་རེད་དོ། 
རྒྱལ་དར་མ་ེབསེགས་བཏང་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། རྒྱལ་དར་ཁེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ཆེས་མཐོང་ལྡན་པ་ཟེར་ཡོང་དུས། 
ང་རང་ཚའོྱི་རྒྱལ་དར་ཁེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚོས་སྐད་འབོད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ཆསེ་མཐོང་ལྡན་པ་སྤལེ་ཤོག་
ཟེར་བ་ད་ེརེད། ལེའུ་གཉྱིས་པ་ད་ེརེད། ལེའུ་གསུམ་པ་དེ། ལས་འགུལ་སུས་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་བཀའ་ཤག་ནས་རོགས་
དངུལ་གནང་གྱི་རེད་དམ་མཐུན་རེན་སར་གྱི་ཡྱིན་གསུང་སོང་། མཐུན་རེན་སར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་
ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབེལ་
དངུལ་རྱིས་བརྒྱུད་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ར་བ་བརྒྱུད་ནས་འཛམ་གྱིང་
ནང་ལ་མཐུན་རནེ་སར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ོ འདྱི་སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོས་ལས་འགུལ་གཅྱིག་སྤལེ་
དགོས་པ་རེད། གཉྱིས་སྤེལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་གཱ ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ལས་འགུལ་སྤེལ་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
གཞུང་འབལེ་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད་པ་རདེ་ལ། མ་འོངས་
པར་ཡྱིན་ནའང་སར་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་མས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ན་མཐུན་
འགྱུར་སར་གྱི་མ་རེད། སར་རྒྱུའྱི་ནུས་པའང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་ཡང་ལངས་ཕོགས་ག་རེ་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། 
ལངས་ཕོགས་དབེ་བ་ཕེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་འགུལ་དེ་ལས་འགུལ་རང་རེད། ཞྱི་བ། ཁྱིམས་
མཐུན། ཆེས་མཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ལམ་སྟོན་དེའྱི་འོག་ལ་ཤར་བསོད་བ་རྒྱུ་རེད། འགོ་སོང་སོ་
སོས་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་བཞག་ན་བསམ་སོང་། ད་ེནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་
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ཐགོ་ནས་སྐུ་ཚབ་བསྐོས་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱི་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆ་ེཙམ་བས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རེད། 
ད་ེསྔ་ཞུས་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔ་ལྷག་མེད་ནའང་ད་ེསྔ་ནང་བཞྱིན་བས་ཏེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་
ཞུས་བསད་པ་ཕྱིར་འཐེན་ནམ་ཡང་མེད། ད་ག་རང་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ཁ་སང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གྱི་སྔོན་མ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གཅྱིག་རེད་ཟེར་སོང་། ད་ལྟ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་དང་ལྱི་ཁེ་ཆྱིན་གཅྱིག་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཙམ་ཡོད་ས་མ་རེད་ཅེས་གསུང་སོང་། འདྱི་འད་གང་ཡང་མ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་བས་ནས་
འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་འདུག རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་བ་གང་འད་བས་ནས་འག་ོཡྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཙོས་པའྱི་ལྷ་ོཨ་ེཤ་ེཡ་ནང་ལ་
འགྱུར་བ་གང་འད་འགོ་ཡྱི་འདུག ཆ་ཚང་མཚུངས་བསྡུར་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསྡུར་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་ཏེ་ང་ཚོ་
སྐབས་དང་དུས་ལ་ག་ོསྐབས་ག་ར་ེའདུག་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ད་ེརྒྱ་ནག་ལ་གལ་ཆ་ེཤོས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། མྱི་བདུན་ནས་
མྱི་ལྔ་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་ལྟ་བུ་མ་བཟུང་ནའང་འག་ོཁྱིད་ལྟ་ེདཔནོ་ལྔ་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ Standing Committee ནང་ནས་མྱི་ ༢༣ ཡོད་པ་རེད། མྱི་ ༢༣ ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་བརེ་པོ་
བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་ ༣༠༠ ནས་ ༩༨ ཙམ་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཕ་ོའགྱུར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། དའེྱི་
ནང་སུ་སེབས་ཀྱི་འདུག ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་ཕོགས་གཏོགས་ག་ཚོད་སེབས་ཀྱི་འདུག གཞན་ཕོགས་གཏོགས་ག་ཚོད་སེབས་ཀྱི་འདུག 
ཕོགས་གཏོགས་སེབས་པ་ལ་དཔག་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
སོང་ཙང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ རེས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཀྱི་ཟླ ༣ པ་ལ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་
ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་གསར་པ་ད་ེདག་སུ་ཡྱིན་དང་མྱིན་མར་དོན་ཡོང་གྱི་རདེ། འདྱི་གཞྱི་བཟུང་འགྱུར་བ་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་འདུག 
ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེརེད་འདུག ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་འདུག ག་ར་ེགནང་གྱི་འདུག ཁབ་བསགས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་འདུག ཕྱི་
ལ་ག་ར་ེབདེ་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་རྟགོས་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་
གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིད་སོང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་འགའ་ཤས་ཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་ཅེས་པ་འདྱི་སུ་དང་
སུ་རེད་ཅེས་མྱིང་འབོད་དགོས་ཡོད་གསུང་སོང་། ངས་ད་ེསྔ་ནས་ཐད་ཀར་ཞུས་བསད་ཡོད། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཐོག་ནས་བཀའ་
མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་མ་གནང་རོགས་གནང་། བཀའ་འདྱི་གནང་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་མ་བཤད་ན་བཤད་མ་སོང་བས་ཏེ་ཡང་དེང་
སང་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་བཀྲམ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོའདུག བཤད་ཚར་ན་ཡང་བཤད་གགས་སོང་བས་ནས་སནོ་བརདོ་གཅྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚགོས་ཆུང་ཡདོ་པ་རདེ། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དནོ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་འགན་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། 
སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་མ་རེད་དཱ། གོས་བསྡུར་བ་རྒྱུ་རེད། Brain Storm བ་རྒྱུ་ད་ེརེད། Brain Storm ག་ར་ེབས་
པ་དང་། མཐངོ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་ཕ་གྱིར་བཅར་མཁན་སུ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཟེར་ན། སྱིད་སོང་། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
བནོ། བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་ཡོད་པ་རདེ། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འདྱི་བེད་དགོས་པ་འདུག་ཅསེ་མང་མོས་ཀྱི་ཐག་གཅདོ་པ་
ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་མེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་མེད་པ་རང་རེད། Brain Storm བ་རྒྱུ་རང་རེད། གོས་བསྡུར་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། 
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མདོར་ན། ཐག་གཅོད་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་བཅད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་པཱ། 
ཕ་གྱིར་ཁ་ོབཀའ་བསྡུར་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གནང་གྱི་རེད། མྱི་དགོས་པ་ད་ེགནང་གྱི་མ་རེད། གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་སུ་
དང་སུ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ཞུ་མྱི་དགོས་གཙ་ོའདོན་བེད་དགོས་བསམ་སོང་ཏེ། མ་ཞུས་ན་ཡང་ཞུས་མ་སོང་ཟེར་
སྱིད་པ་རེད། བས་ཙང་གཅྱིག་དེ་སྱིད་སོང་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་འབེལ་ཡོད་དྲུང་ཆེ་དེ་རེད། དེ་དག་
གསུམ་གྱི་ཆ་ཚང་མཁེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན་ཙང་། ངས་ཟེར་གྱི་ཡོད། ང་འདྱི་ཞུ་དགོས་
ཡོད་ན་མེད་ན་ཐ་ེཚོམ་ཆེན་པ་ོའདུག གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གཅྱིག་གྱི་འདྱི་བ་བསྐུལ་ཡོང་དུས། མཁེན་མཁན་གྱི་མཁེན་གྱི་ཡོད་ཤག་
བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ད་ེཡང་བཤད་ན་མ་འགྱིག་མཁན་ཞྱིག་དང་། མ་བཤད་ན་ད་ེབས་མ་འགྱིག་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག མདརོ་
ན་མ་བཤད་ཐབས་མེད་ཆགས་ཏ་ེབཤད་དགོས་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་དགོས་པ་རདེ་དམ་མ་རེད་ཟེར་དུས། 
འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་རྒྱལ་ཞེན་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་འདུག དགོས་པ་རདེ་དམ་མ་རེད་ཟེར་དུས། ཏན་ཏན་རང་རདེ། རྒྱལ་ཞནེ་ནང་ལ་
དབ་ེའབེད་ཕ་ེརྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་མཁེགས་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་ཞེན་ཟེར་དགོས་པ་རེད་པཱ། རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་གང་འད་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་ཤ་ཞེན་བེད་མཁན་དང་སྤོབས་པ་བེད་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་ད་ེག་ར་ེ
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་མེད་གཞན་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ང་
ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ལས་མེད་གཞན་གྱི་ད་ེལྟར་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུམ་ཡོད། Nazism དང་ Fascism ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་
ན། German མྱི་རྱིགས་དང་ Aryan མྱི་རྱིགས་ལས་མེད། གཞན་ཚ་ོང་ཚོའྱི་འོག་ལ་འག་ོདགོས་པ་རེད་ཅེས་རྒྱལ་ཞེན་རྩུབ་
ཤོས་ད་ེརདེ། རྒྱལ་ཞེན་གཉྱིས་པ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། ཡ་ོརབོ་ནང་ Trump ནང་བཞྱིན་རདེ། ང་ཚ་ོཡ་ོརབོ་ད་ེཡ་ོརབོ་རང་གྱི་མྱི་
མ་གཏོགས་ཕྱི་མྱི་ཡོང་ཆགོ་གྱི་མེད། ཕྱི་མྱི་ང་ཚ་ོནང་བཞྱིན་བེད་དགོས་དང་ང་ཚོའྱི་བཙན་དབང་འགོ་ལ་འག་ོདགོས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཕྱི་མྱི་ཡོང་ཆགོ་གྱི་མེད་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། གསུམ་པ་ད་ེས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་སྤོབས་པ། འདྱི་བོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཞེན་
བེད་དགོས་པ་རེད་པཱ། སོ་སོ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་རེད། བོད་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཞེན་བེད་དགོས་དང་དགོས། 
རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྤབོས་པ་དང་སེམས་ཤུགས་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོལས་ལྷག་པ་མེད་ནའང་གཞན་པ་ལ་མཐོང་ཆུང་
དང་དབ་ེའབེད་བ་རྒྱུ་ད་ེམ་རེད། ང་ཚ་ོནང་བཞྱིན་གཞན་ལའང་མཐོང་ཆུང་དབ་ེའབེད་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་
པཱ། འདྱི་བདེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཚ་ོནང་བཞྱིན་གཞན་དག་བདེ་དགསོ་པ་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ འདྱི་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་ཡྱིན་
དུས་རྒྱལ་ཞེན་ནང་ལ་དབེ་འབེད་བ་རྒྱུ་དང་ད་ལྟའང་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་འགོ་བསད་རྒྱུ་དེ། དམག་ཆེན་དང་པོ་གཉྱིས་པ་ནང་
བཞྱིན་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག གཞན་ཟརེ་བ་ཞྱིག་སབེས་བསད་ཀྱི་འདུག་བཅས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་དགངོས་
པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཞུས་བསད་པ་དེ་རེད། ང་ཚོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་དགོས་པ་རེད། ལ་ོལྔ་ནང་ལ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེག་རང་ལ་འབད་བརནོ་བས་ཏ་ེང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་སར་
དགོས་པ་དང་འབད་བརོན་བ་དགོས་པ་གཙོ་བོ་ད་ེག་རང་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་བོད་ནང་གྱི་
མངོན་འདོད་གྲུབ་རྒྱུ་རྱིགས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། མཉམ་དུ་ལྔ་བཅུ་འཆར་གཞྱི་འགྱིག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
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འཛུགས་གཏན་པ་ོཡོང་རྒྱུ། མྱི་རྱིགས། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་མྱི་ཉམས་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ། གཞན་ཡང་ཐོབ་ཐང་རོད་
རྒྱུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུ། བོད་མྱི་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་ལྡན་པ། དཔལ་འབོར་ཡོད་པ། 
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཡྱིན་པ་ད་ེརྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྔ་བཅུ་ད་ེག་ཚོད་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི་ལྟ་ཡོང་དུས། བོད་མྱི་ཚ་ོལས་ས་པ་ོམྱི་འདུག་དཱ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡུན་རྱིང་པ་ོགནས་རྒྱུ་རདེ་འདུག བོད་
མྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ནུས་སྟབོས་ལྡན་པ་ཆགས་རྒྱུ་རདེ་འདུག དརེ་བརྟནེ་ད་ཆ་ང་ཚ་ོསྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པ་འདུག་ཅསེ། ལྔ་ལ་ཕན་
གྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་
ལགས་སོ། འདྱི་སོང་ཙང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། མཐའ་དོན་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་དགོངས་གཞྱི་བཟུང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཏ་ེའག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་ཡོང་
འགྱུར་ལ་ོལྔའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བས་ཏ་ེའག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ནང་གྱི་མངནོ་འདོད་གྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་འབད་བརནོ་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་གནང་ཡདོ། ཕག་རགོས་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་
གསུམ་ལས་འག་ོཡོད་པ་མ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་སན་སེང་ཞུ་སྟངས་རེད། ལན་འདེབས་གནང་བཏང་རདེ། འདྱི་ཚ་ོ
ཚང་མ་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་གཟྱིགས་ཡདོ་ཀྱི་རདེ། ད་ེསྔ་ཉམས་མོང་ལྡན་པ་ཡྱིན་དུས། ཕག་ལས་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོ
གནང་གྱི་ཡོད། གང་ལྟར་བུད་མེད་ཀྱི་བཀའ་བོན་འོས་མྱི་གཅྱིག་ད་རེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཏན་ཏན་རང་ད་རསེ་བཀའ་ཤག་དའེྱི་ནང་ལ་
དག་ེའདུན་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ། བོད་ནས་གསར་དུ་འབརོ་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ། ཤེས་འཇནོ་གཉྱིས་ལྡན་ཡདོ་པ། བུད་མདེ་
གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་བས་པ་ནང་བཞྱིན་ཏན་ཏན་རང་ང་ར་ེབ་མུ་མཐུད་ནས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་
གཞྱི་རའྱི་བག་ོགེང་ཡོང་མདོག་ཁག་པ་ོརདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་བག་ོགེང་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་
སྟངས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་མཐ་ོཔ་ོརེད་འདུག དགོངས་ཚུལ་ཕོགས་
ཚང་མ་ནས་རེད།  དཔེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་ནས་རེད། དག་ེའདུན་པ་ནས་རེད། གསར་འབོར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་
ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མ་ནས་ཡོང་བའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་འག་ོཡོང་དུས་ཏན་ཏན་རང་འཛནི་སངོ་ཡྱིན་ནའང་ཚགས་
ཚུད་དུ། བགོ་གེང་ཡྱིན་ནའང་ཚད་མཐ་ོརུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་འདུག  འདྱི་སོང་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆ་ཤས་
གནང་བ་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མ་ད་རེས་ཚོགས་འདུ་གོལ་ནས། 
གོས་ཚོགས་གོལ་ནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཕར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕེབས་ལམ་ལ་བད་ེཔ་ོཡོང་བ་དང་། འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚ་ོད་ོསྣང་གནང་རགོས་གནང་ཅེས་ཁ་སང་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། གཞན་
ཡང་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་
འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པ་སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

སྔནོ་གངེ་། 
༄༅། །ད་ལམ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་
གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་གནད་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགོ་གེང་ཞྱིབ་ལྷུག་གནང་ཐོག་སར་ཡང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་འགལེ་བརདོ་གནང་བར་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་མཐོང་། 

གསོ་ཆདོ། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་དནོ་གནད་རྣམས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བ་ོངསེ་བྱུང་བའྱི་གོས་ཆདོ་དུ། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༩ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡདོ་དམ། དགག་བ་རདེ་དམ། གསུང་དགསོ་པ་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་བར་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགག་བ་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། 
སྱིར་བཏང་ད་བར་ད་ེརྱིགས་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད་དེ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ད་ེལ་དགག་བ་གཅྱིག་རང་བྱུང་ཡོད་པ་
མ་རདེ། ད་རེས་ངས་དགག་བ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་དསེ་སྔོན་གེང་
ནང་ལ། བར་ལམ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་བཀའ་
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ཤག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བག་ོགེང་ཞྱིབ་ལྷུག་ཐོག་སར་ཡང་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་འགེལ་བརོད་གནང་བར་གོས་ཆོད་གཅྱིག་འཇོག་དགོས་མཐོང་ཞེས་ད་ེབཀོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ལས་རྱིམ་དེའྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་ཕེབས་པ་རེད། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གསལ་བཤད་ད་ེལས་རྱིམ་གཞན་གཅྱིག་རེད། 
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ད་ེལས་རྱིམ་གཞན་གཅྱིག་རེད། ལས་རྱིམ་གཉྱིས་སེབ་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་སོང་ཙང་། བ་ོངེས་བྱུང་
ཟེར་བ་ད་ེངས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་གྱིན་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གསལ་
བཤད་གནང་བ་ད་ེདེའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་པ་སོང་ཙང་། ང་ལས་རྱིམ་ད་ེདང་འབེལ་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་། ང་མར་དྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་
ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཕེབས་པ་དང་ང་ཡར་འཛུལ་བ་ཡྱིན། བས་ཙང་བ་ོངེས་བྱུང་ཟརེ་བ་ད་ེངས་ངོས་ལེན་ནམ་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ས་
མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དགག་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དང་པ་ོགོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། ༢༧ ཡྱིན་
དུས་མང་མོས་ཀྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་གཏན་འབེབས་བས་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། ༥ བྱུང་སོང་། འདྱི་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། ལས་དོན་འཕ་ོསོང་དགོས་རྱིགས་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་
རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དགོངས་འགལ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་
གསུང་གནང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེརྱིང་འདྱི་ལ་གསལ་པ་ོགཅྱིག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ལ། དུས་ཚདོ་འདང་ངེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། དང་
པ་ོདེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བྱུང་
ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཚགོས་པ་ནས་བཟུང་ཏ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་གནང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོཟུར་པ་ཞྱིག་རེད། སྱི་འཐུས་རྒན་པ་གཅྱིག་རེད། ཡར་གཅྱིག་བཞེངས་ན་
རོག་ག་བསངས་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་མ་གཏོགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོ་སྐབས་འདྱི་མ་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད། 
འདྱི་མ་གཏོགས་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཚང་མ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཚུན་ཆད་ནས་མཁས་མདོག་དང་སན་མདོག་འད་པ་ོརང་རང་
གསུང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག ཡག་རྟགས་གཅྱིག་རདེ་མྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་འགོ་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙ་ོལ་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་ཞུས་ཡོད། སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་རུང་བ་རྱིས་མེད་གཏངོ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་མ་ཡྱིན་པས། འདྱི་ཏག་ཏག་
བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལས་འཕོས་པའྱི་དོན་གནད་མ་གསུང་ན་མ་གཏོགས་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། གོང་དུ་གསལ་
བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལའང་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ནས་བཟུང་ཏེ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
ཕེབས་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། འབེལ་བ་མ་
གསུངས་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་འོང་། འདྱི་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད། ལན་ཚང་མ་
བཀག་གནང་ཚར་བ་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་གྱི་མྱི་འདུག་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ནས། བཀག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གསུང་གྱི་མྱིན་ཞེས་འདྱི་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གནང་བ་རེད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཞུ་དགོས་པ་གཅྱིག་འདུག་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལས་དོན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་
རོགས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། ད་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ད་ེལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གནང་མཁན་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ག་རང་རེད། ད་ེདུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་དང་
ཚོགས་དྲུང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་འདྱི་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་གནང་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་བ་རེད། 
འདྱི་གསུངས་དུས་ངས་ཡང་བསར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་བཏོན་ནས། སྔོན་མ་ཡྱིག་ཆ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་ཞུས་
པ་རདེ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་འདྱིར་རྫགོས་པ་རདེ། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་བག་ོགེང་གནང་ཡངོ་དུས། ངས་ད་ེསྔ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་
ལག་དབེ་ཀྱི་ང་ོབཤུས་ད་ེལྟར་གནང་ཡོད་པ་རདེ། གནང་བ་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་
ཞེས་འདྱི་ཞུས་པ་རེད། འདྱི་ཞུ་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ངས་ཁེར་ཤོག་ལབ་ཀྱི་
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ཡྱིན་ཞེས་འདྱི་གསུང་གནང་བ་སོང་། འདྱི་གསུང་དུས་ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ཆ་ཚང་ལ་གནང་བ་བྱུང་མེད་ཙང་། ངས་དརེ་ཨུ་
ཚུགས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཨུ་ཚུགས་ཞུས་མེད་པ་སོང་ཙང་། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀྲམ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་བཀའ་བོན་ད་ེ
དག་གྱི་མཚན་དང་ལ་ོརྒྱུས་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་གཟྱིགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
ངས་དེར་རོག་ག་བསང་གྱི་ཡོད་དང་མེད་ཚང་མས་གཟྱིགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་རེས་ལ་བག་ོགེང་ད་ེསེབས་པ་རེད། བག་ོ
གེང་ཕྱིར་འཐནེ་བས་པ་དང་འདྱིའྱི་བག་ོགེང་ད་ེསེབས་པ་རདེ། ད་ེདུས་ནས་ངས་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཟརེ་ན། དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
ཀྱི་ཤོག་བུ་ཨང་གཉྱིས་ད་ེགནང་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཕྱིར་འཐནེ་ཞུ་དགསོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་ཅསེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་གནང་རགོས་གནང་། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མདང་དགོང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རདེ། ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་བཏོན་གནང་བ་
རདེ། ཡང་ད་ེརྱིང་བསར་དུ་གསུང་དགོས་དནོ་མེད་ད་ེཚགོས་གཙོས་སྟངས་འཛནི་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མདང་དགོང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། འདྱིའྱི་བར་
ཐག་ལ་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕ་ལྷམ་མེར་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་ནའང་རདེ། གལ་སྱིད་ཡོད་ན་ར་ེགཉྱིས་ ཤྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་ན་
མ་གཏོགས་ཡང་མདང་དགོང་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་འགོ་ནས་བསར་བཤད་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཆ་
ཚང་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཕབ། བརན་འཕྱིན་བཟསོ་ནས་ཚང་མ་འཇོག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་དཔྱོད་འད་བཏནོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན་
མ་གཏོགས། དུས་ཚོད་འཕ་ོབརླག་ལྟ་བུ་རདེ་འདུག་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་འངོ་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ལ་གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་གནང་རགོས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆ་ཚང་
གསུང་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞན་རྣམས་ལ་གསེད་བཀྲོལ་དགོས་རྱིགས་དག་གསུང་གནང་ན་ཡག་པ་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་
ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་གནང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ ཐུགས་ཁལ་གནང་མྱི་དགོས། ངས་འདྱི་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོ
རང་མེད། ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་དེར་མར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཁ་སང་
གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད།ེ སྐབས་བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱི། བཅ་ོལྔ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ད་ེགསུང་
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ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེདུས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ངས་ཡྱིག་ཐོག་ལའང་ད་
ག་རང་ཡོད། བས་ཙང་ངས་ཁ་སང་ག་ར་ེཞུས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅ་ེན། སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱི། བཅ་ོལྔ་
ཆ་ཚང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མ་ད་ེལྟར་བཀྲམ་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་གསུང་དུས། ཁུངས་
དངས་ས་ད་ེབཅུ་གཉྱིས་ལ་ཡར་དངས་པ་རདེ་པཱ། བས་ཙང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བཅུ་གཉྱིས་སྐབས་ལ་ད་ེལྟར་
བཀྲམ་འདུག བཅུ་གསུམ་སྐབས་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སེས་ལོ་སེས་ཚེས་འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག མེད་པ་ད་ེདག་ ༥༨ ཡར་ཟྱིན་
ཚར་མཁན་ད་ེདག་རདེ། དགོས་གཞྱི་མེད་པ་ད་ེདག་རེད་འདུག ཁ་སང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་བཅུ་
གཉྱིས་ནང་ལ་བཀྲམ་འདུག་དང་མྱི་འདུག སེས་ཚེས་ཆ་ཚང་འདུག་དང་མྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོངས་འདྱི་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གཉྱིས་པ་དེར་ད་ོསྣང་གནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་བསྐོར་རེད། ད་ོསྣང་གནང་ཡོད་ཅེས་འདྱི་གསུངས་པ་རེད། ཁ་
སང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའདྱི་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ོསྣང་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ ༣༥ ཧྱིལ་པ་ོལོན་ཟརེ་བ་ད་ེམ་བྱུང་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་
ཟུར་ད་ེདམ་འབུལ་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས། བཀའ་ཤག་ནས་མྱིང་བཏོན་གནང་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེག་པར་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་རེད་དམ་མ་རེད། ཁྱིམས་ལོ་ ༢༠ ཐམ་པ་དང་སྐུ་ཚ་ེ
ཧྱིལ་པ་ོསོབ་སངོ་གནང་བ་ཡྱིན། ང་དརེ་ལངས་བསད་མཁན་དརེ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལག་ཁེར་བཏནོ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ་ཅེས་གསུང་གནང་བ་
རདེ། མེད། མཁས་དབང་མྱིང་ཐོབ་མེད། འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་ཁེར་ཡང་མེད། ཁྱིམས་ཀྱི་སོབ་སོང་ལ་ོ ༢༠ གནང་ཟྱིན་མཁན་
དེས་སྔོན་མ་ག་ར་ེབཏང་འདུག དེར་གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེའདུག འདྱིར་གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་
རེད། ཁྱིམས་ནང་ལ་ལོ་ ༣༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་ཡོད་དུས། ཁྱིམས་ཀྱི་སོབ་སོང་གནང་བཞག་མཁན་དེས་འདྱི་ལ་
གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། འདྱི་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་
བནོ་གྱི་མཚན་གནས་ལ་སེབས་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཁྱིམས་དང་འགལ་མེད་པ་
ཡྱིན་ན། ག་ར་ེབས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་འགལ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་རེད། བས་ཙང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརེད། 
ཁྱིམས་དང་འགལ་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ོསྣང་གནང་ནས་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་རེད་པཱ། ད་ོསྣང་གནང་ནས་ཁྱིམས་དང་འགལ་
བ་ཡྱིན་ན་ཚབས་ཆེ་ཆུང་དེ་གང་མཚམ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ངས་དེའྱི་ནང་ལ་ཞུས་བསད་རྒྱུ་དེ། དོན་ཚན་ ༢༡ ནང་ལ་གསལ་
བསད་པའྱི་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་ཆསོ་ཆ་ཚང་ཚང་ཡོད་ཅེས་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ཚང་མས་གསན་ཡོད་པ་རདེ་
ལ་ད་ལྟ་དེར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་གནང་མཁན་ནས་ཀང་གསན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་ཚང་འདུག་དང་མྱི་འདུག ཁྱིམས་
དང་འགལ་འདུག་དང་མྱི་འདུག ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ད་ེརེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
ཡོད་ན། ཁྱིམས་དང་མ་འགལ་བ་རདེ་ཅསེ་འདྱི་གཅྱིག་གསུང་དང་། ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་གནང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་མཁས་པ་མྱིན་པ་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འབོད་
ས་ད་ེཚགོས་གཙ་ོལ་སར་དགོས་ཀྱི་རདེ་དམ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་བ་ེབག་པ་ལ་སར་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཕྱི་བལྟས་རང་རང་སོག་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་གནང་རོགས་གནང་། གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་
གནང་རགོས་གནང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
ཐུགས་ར་ེཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཟུར་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཕྱིར་བལྟས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་བལྟས་སོག་
མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་དོན་དག་ཡང་སྱིང་འད་པ་ོདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་
གནང་རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། མར་བསྡུས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། བར་ལ་ཚགོས་གཏམ་དང་འཁྲུག་པ་འད་པ་ོ
མང་པ་ོབརྒྱབ་པ་ད་ེདག་ལ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་བསྔོག་པ་ཡྱིན། བལྟས་པ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ། 
བཅུ་བཞྱི་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན། སྐབས་བཅ་ོལྔ་ལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡོད་ཅསེ་འདྱི་གཅྱིག་གསུང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ལ་ཟླ་
བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚོས་རྟོགས་མ་ཐུབ་པ་རེད། རྟོགས་མ་ཐུབ་པ་ཟེར་དུས་ཁྱིམས་ད་ེརྟོགས་མ་ཐུབ་པ་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཁྱིམས་ད་ེརྟོགས་མ་ཐུབ་མཁན་དེ་ཁྱིམས་ད་ེལོ་ ༢༠ ཐམ་པ་སོབ་སོང་གནང་མཁན་དེས་རྟོགས་མ་ཐུབ་པ་རེད་དམ། 
ཡང་ན་གཞན་པ་གཅྱིག་གྱིས་རྟོགས་མ་ཐུབ་པ་རེད་དམ། འདྱི་སོང་ཙང་ངས་ཞུ་དོན་སྱིང་པ་ོའད་པ་ོད་ེགོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་
བཏང་འདུག བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དེའྱི་ནང་གྱི་ལ་ོ ༣༥ ཧྱིལ་པ་ོལོན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཅའ་ཁྱིམས་
ནང་ལ་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ད་ེཚང་ཡོད་ཅེས་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ཐངེས་མ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་གསུང་གནང་སོང་། འདྱི་གསུངས་པ་ད་ེ
འགལ་བ་དང་མ་ཡྱིན་པ་དེ་སྱི་ཟུར་ཁོང་བཀའ་བོན་ནས་མར་ཕྱིར་འཐེན་གནང་བ་དེས་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
ཐུགས་སྣང་གནང་མདེ་པ་ད་ེརང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ཐུགས་སྣང་གནང་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་དའེྱི་
ནང་གྱི་ལོ་ ༣༥ ཧྱིལ་པ་ོལོན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེས་འགལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། འགལ་བའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་པ་སོང་ཙང་། ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་ད་ེརདེ། ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་དབུ་བསྐོར་བཏང་བ་ལ་འག་ོ
ཡྱི་རདེ་ཅེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་ངོས་ཤེས་གནང་ནས་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དབེ་ཐེར་ནང་ལ་ལྷག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 
ལྷག་བསད་པ་དེས་ཐོག་ནས་གྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་གནས་བས་ན་ད་ེནས་མར་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དནོ་དག་རྡོག་རྡགོ་ད་ེགོས་ཚོགས་དབུ་བསྐོར་བཏང་འདུག བཏང་མེད་པའྱི་གྲུབ་ཆེད་ད་ེརང་ནས་གྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་
རེད། བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་དེ། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་དབུ་བསྐོར་བཏང་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རང་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུང་པའྱི་ཚིག་རེད། ཚིག་ད་ེདོན་ལ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་
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བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་དའེྱི་ནང་གྱི་ལ་ོ ༣༥ ཧྱིལ་པ་ོལོན་དགོས་པ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེདང་འགལ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་དགསོ་པ་དསེ་ཐུགས་སྣང་གནང་མེད་པ་ད་ེགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། འདྱི་སོང་ཙང་དབུ་བསྐོར་བཏང་འདུག་ཞསེ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརང་ལ་འཇོག་ན་ཕལ་ཆེར་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རེད། གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཞུས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་
ཡང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་རྒྱུའྱི་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་དེར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། ལས་དོན་འཕ་ོསོང་ཚང་མ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བདུན་པ། ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས། 
དགངོས་ཞུ་ཁག་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཚུངས་མེད་ཚགོས་དྲུང་མཆགོ དགངོས་ཞུ་ཁག་སན་སནོ་གནང་རགོས་གནང་། 
 
མཚུངས་མདེ་ཚགོས་དྲུང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་ཞུ་ཁག་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ནས་ 
༢༩ བར་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཚོགས་བཅར་ཐུབ་མྱིན་ལ་དགོངས་ཞུ། གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་མཆགོ ཕྱི་
ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་དགུ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྐབས་བདུན་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆནེ་དབུ་འབདེ་མཛད་སོར་བཅར་དགོས་པར་བརྟནེ་
སྔ་དོའ་ིཚོགས་ཐེངས་དང་པ་ོདགོངས་ཞུ། གསུམ་པ། ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་མཆོག བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་
གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་བདུན་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་བཅར་དགོས་པར་བརྟེན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ དང་ ༢༩ ཉྱིན་གཉྱིས་
རྱིང་ཚགོས་བཅར་ནས་དགོངས་ཞུ། བཞྱི་པ། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་གྱི་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་མཆོག སྱི་དནོ་
གལ་ཆ་ེཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་སྔ་དོའ་ིཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་ོདགོངས་ཞུ། ལྔ་པ། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་
གྱི་སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག སྱི་དོན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་སྔ་དོའ་ིཚོགས་ཐེངས་
གཉྱིས་པ་ོདགོངས་ཞུ། ཁ་སང་བདུན་ཕག་སྔོན་མའྱི་དགོངས་ཤོག་ཁག་སན་སོན་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་ནས་གཅྱིག་ཡར་སན་སོན་ཞུ་
རྒྱུ་ཆད་ལུས་འགྱུར་འདུག དགངོས་འགལ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོམཆགོ འཆམ་ཚས་ལྟ་
བུས་ལུས་ཁམས་བདེ་མྱིན་ལ་བརྟེན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་དགོངས་ཞུ་གནང་སོང་བ་བཅས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
དགངོས་ཞུ་ཁག་སན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བརྒྱད་པ། ཚགོས་གཙའོྱི་མཇུག་བསམོས་གཏམ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༢ པའྱི་ཚགོས་གཙའོྱི་མཇུག་བསམོས་གསུང་བཤད། 

༄༅། །ད་རེས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པ། ལས་ཉྱིན་
དགུའྱི་རྱིང་ལ་བསངས་ཡདོ་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་གཅྱིག་
དང་། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར། ད་ེནས་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཁག བཀའ་
ཤག་གྱི་གསལ་བཤད། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཁག ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་ལས་ཉྱིན་གྱི་དུས་ཚོད་མང་བ་ད་ེལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་
བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཏང་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང། བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མས། འགན་ཁུར་
མཉམ་བཞེས་ཀྱིས་མང་གཙའོྱི་འག་ོསྟངས་དང་ཆ་ཤས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཞསེ་གནང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་གོས་
ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་ཚང་མར་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བརངས་པའྱི་སྐབས་སུ། མཚམས་མཚམས་ཏོག་ཙམ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ཏག་ཏག་བསད་དང་མ་བསད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཆ་མཚནོ་ན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནང་ཕན་
ཚུན་ཚགི་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་མོལ་གསུང་དུས་དང་པ་ོབཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་དའེྱི་ཞལ་ལ་བལྟས་ནས་ཐད་
ཀར་གསུང་པ་སོགས། ད་ེལྟ་བུའྱི་སོད་ལམ་སྟོན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙ་ོལ་སེམས་འཚབ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ང་
རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རེད། གང་ཟག་དེས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཟེར་ནས་དམ་བཅའ་བཞསེ་པ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚའོྱི་བསམ་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་
ཕགོས་ཀང་གཏམ་བཤད་གཅྱིག་གྱུར་མྱི་ཡོང་བ་ཚོགས་གཙསོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོབོད་སྱི་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས། ང་རང་ཚོས་ལས་དོན་གང་ཞྱིག་བསངས་པ་ཡྱིན་རུང་མཐའ་མ་ད་ེབོད་མྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། འབྱུང་
འགྱུར་མ་འོངས་པའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་གསར་པ་ཚོས་ང་རང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཕྱིར་མྱིག་བལྟ་དུས། ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེདངོས་གནས་
ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་། དངོས་གནས་ཡྱིད་ཆེས་ཆ་འཇོག་ཞུ་ས་ཞྱིག་རེད་འདུག་སམ་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་སྟོང་ཆ་ད་ེསྐོང་དགོས་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོསྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པ་རདེ། ད་དུང་
དུས་ཚོད་མང་བ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་གས་དེར་འགན་འཁུར་བཞེས་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཚད་དང་ལྡན་
པ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེབོད་མྱི་མང་གྱི་འགན་བསྐུར་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་
གཏོགས། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གང་དན་གནང་སའྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་མྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་གས་དེར་ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོམྱིན་ནམ་སམ་ནས་ཚོགས་གཙསོ་ད་ེརྱིང་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཕེབས་པ་རེད། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཕེབས་ཆོག་པ་
ད་ེཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ག་ོསྐབས་ཕུལ་བ་རེད། དའེྱི་རེས་སུ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལའང་འཛནི་སངོ་གྱི་དཔལ་ལྡན་
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སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཀྱི་འཕོས་ད་ེལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེདང་
མཉམ་དུ་མར་གཅྱིག་གསུང་ཡོང་དུས། ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་བ་རྒྱུའྱི་ཟང་ང་ེཟྱིང་ང་ེཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་
གཙོའྱི་སྟངས་འཛིན་བེད་ཕོགས་ད་ེབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དོན་
བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་ཏག་ཏག་ཕྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་བས་ན་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་མེད་
འགོ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང། དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆགོ་ལ་དད་པ་བདེ་མཁན་ང་ལས་ལྷག་པ་སུ་ཡོད་ཅསེ་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སངོ། ད་ེཚགོས་གཙསོ་ཏག་ཏག་
བསད་མ་སོང་བསམས་བྱུང། ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་ས་ོས་ོས་ོསོས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཕགོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོས་ོས་ོསོར་བསམ་བ་ོ
གཏོང་ཕགོས་ཤྱིག་ཀང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་གཙ་ོསངོ་བདེ་མཁན་གྱི་ཚགོས་གཙའོྱི་ངསོ་ནས་ཀང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མྱི་
ཕེད་པའྱི་དད་པ་ཡོད། དད་པ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ངས་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་རྨྱི་ལམ་
ཚུན་ཆད་དུའང་རྨྱིས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྨྱི་ལམ་དུ་རྨྱིས་པ་ཙམ་མ་རདེ། རསེ་སུ་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་བཞག་པ་ད་ེ
འདའང་ཡོད། བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེམཚམས་ར་ེཡར་དན་ཡོང་དུས། མྱིག་ཆུ་ཤོར་བ་ད་ེའད་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག  ད་ེཡྱིན་དུས་
ད་ེནང་བཞྱིན་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མར་ཚོར་བ་ད་ེལྟར་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེབཀའ་མོལ་
གསུང་ཡོང་དུས་ར་བའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྱི་མོས་དང་མང་མོས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གནང་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་
ཁུར་དགོས་རྒྱུ་དང་། འཛིན་སོང་གྱི་འགན་ཁུར་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ར་ེའགའ་བ་གཅྱིག་
དང་བཀའ་བོན་ར་ེའགའ་བ་གཅྱིག་གྱི་གཏམ་བཤད་དེ། ང་ཚོས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཏམ་
བཤད་གནང་མཁན་གང་ཟག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོས་ཁུངས་བསེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང། 
 ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་དེའྱི་ཐགོ་ལའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་
བཤད་ཐོག་ལའང་བག་ོགེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་འདུག་ཞསེ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང། 
ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཀང་རེད། ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གཞུང་འབེལ་
གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུར་འཛིན་སོང་གྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡང་ང་ཚོར་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུར་བང་སྱིག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་
དང་། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས། ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞེས་ཆ་རེན་གསུམ་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེད་ེ
སྔནོ་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་སྐབས་སུ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀ་ལྷན་འཛོམས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་རེན་གསུམ་པོ་དེར་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་རེད། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀས་མོས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་གནང་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚསོ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབལེ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེམ་
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ཡྱིན་པའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་དེའྱི་ཆ་རེན་གསུམ་པ་ོད་ེལྡན་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས། དེ་འད་བའྱི་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དང་དུས་ལ་ད་ེཚོའྱི་གས་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། ལས་
འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་བང་སྱིག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་རལ་དུ་
བཏོན་པ་སགོས་ད་ེཙམ་གྱིས་བསམ་ཤེས་བདེ་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོང་ཚསོ་
བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ་དང་། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ད་ེཚ་ོགཞྱི་ལ་བཞག་སྟ་ེང་རང་ཚསོ་
ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚ་ོ
བསར་དུ་འཛོམས་རྒྱུ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ནས་
བང་སྱིག་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆབ་སྱིད་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་གཏན་
འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་ཉེ་ཆར་རང་སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ལྡྱི་ལྱིར་ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གྱི་
འཐུས་མྱི་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོན་ཆེན་ཁག་མཇལ་བ་དང། མཇལ་བ་ཙམ་མ་ཟད་དེའྱི་རེས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་
རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པ་དང་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་ཚ་ོཕབེས་ནས་ཚགོས་འདུ་རང་ཚགོས་ཏ།ེ རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་ང་
ཚོའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཡག་པ་ོབཏྱིང་ཐུབ་ཡོད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་མངའ་ས་ེཁག་སོགས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ལས་
འགུལ་སྤལེ་དགོས་ངསེ་ཅན་ཡྱིན་དུས། སྐབས་དང་དུས་ལ་བལྟ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ། ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ར་བའྱི་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་
ལ་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་མང་པ་ོཞྱིག་བཞེས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ཀང་ལས་
འགུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ལ། 
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞྱིག་བསེབས་དགོས་པ་ད་ེང་ཚསོ་རྟགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྟགོས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ང་རང་
ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སོང་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཡང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ལྟ་གཙོ་སོང་གནང་མཁན་འདྱི་ནྱིའུ་
ཡོག་ New york ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། ནྱིའུ་ཡོག་གྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་འཁྱིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དང་ཐུག་པ་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་དེ་དག་གྱི་
བཀའ་མོལ་འགའ་ཤས་ཉན་དུས་ར་ེབ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུག  ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེབའྱི་ཆར་སེལ་ཇམ་ལ་བཅར་སྐབས། 
དརེ་ཡདོ་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛནི་རྣམ་པར་ཐུག་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ཁངོ་རྣམ་པས་གསུངས་དནོ་ལ། སལེ་ཇམ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་ན། མ་སྐད་རང་གྱི་ཐོག་ནས། སྐད་ཡྱིག་དང་པ་ོརང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཡྱིག་བསབ་ཐུབ་ས་རེད་ཅེས་ཁོང་ཚོར་གདངེ་ཚོད་
ཆནེ་པ་ོའདུག  ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་གས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབལེ་ཡོད་ཁྱིམ་ཚང་ནས་བཟུང་སྟ་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། 
སོབ་གྲྭ་ཁག སྱི་ཚོགས་རང་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་ད་ེཤུགས་ཆ་ེཙམ་གནང་ཐུབ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་དུ་
ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་། ཚན་མ་རྱིག་པ། 
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གས་ོབ་རྱིག་པ་སོགས་གཞན་ལ་མེད་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ནྱི། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོས་སྤོབས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡང་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རདེ། ད་ེའད་
སོང་ཙང་ང་རང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འཛནི་སོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་དུས། ད་ེཚོའྱི་གས་མུ་མཐུད་ད་ེང་རང་
ཚསོ་སྣང་ཆུང་དང་འཐུས་ཤོར་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛནི་སངོ་ཡྱིན་ནའང་འད། འབེལ་ཡོད་སབོ་གྲྭ་ཁག་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཚོགས་
དང་ཁྱིམ་ཚང་སོགས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆནེ་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ར་ེགཉྱིས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེལ་འཛམེ་ཟནོ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐརེ་འདནོ་གནང་དགོས་
པའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་སོང། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཚོར་བ་རྣོན་པོའ་ིཐོག་ནས་ག་ོབསྡུར་
དང་བག་ོགེང་གནང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གཙ་ོསངོ་གནང་མཁན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེངསེ་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་
སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ོསྣང་གནང་དགོས་པ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁ་ོརང་
ཚོས་མ་ཤེས་པ་དང། ཉོན་མོངས་པ། ད་ེབཞྱིན་མ་གུས་པ་སོགས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བརོད་ན་བསམ་བཞྱིན་དུ་ད་ེའདའྱི་ཀུན་སོང་ཡང་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བེད་
ཕོགས་ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དང་ལེན་
གནང་དགསོ་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དརེ་བརྟེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་ད་ེ
ཉྱི་ཤར་སར་མོས་འགེབས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་བསེད་ཀྱི་དམ་བཅའ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རེས་སུ་འཛིན་ཕོགས་མཚུངས་ཟླ་མྱི་ནུས་པ་
ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིའགོ་བརོད་ད་ེརང་དུ་བོད་མྱིའྱི་མགོན་སབས་
དང་མཚོན་རྟགས་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་དང། དེའྱི་ནང་དོན་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་དང། དེའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་མཚོན་རྟགས་ཞེས། 
༸སབས་མགོན་རྱིནཔ་ོཆེར་མཚན་ད་ེའདའང་བེད་སོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་དང་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དེ། མག་ོབ་ོདང་ལུས་གཉྱིས་བར་གྱི་མཇྱིང་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ང་ཚོས་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ར་ེཟུང་ཡོད་པ་ལ་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་
གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་ཟེར་དུས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརད་གཅོད་བས་
ཏེ་གོ་བརྡ་སད། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིར་བ་སོབ་ཀྱི་དམ་ཚིག་མ་འཕྱུག་པ་ཞྱིག་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་སྱིལ་ལ་མ་
གནདོ་པ་ཞྱིག་ཡོང་དགསོ་པ་ད།ེ ང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོསྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པ་ོཚགོས་ཟྱིན་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་པ་རེད། འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ད་ེདག་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་སོང། 
ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་གཙ་ོསངོ་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱིར་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག  ཐག་རྱིང་པ་ོའག་ོདགོས་
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པ་དང་། ད་ེཡང་མ་ོཊའྱི་ནང་དུ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ Auto Rickshaw སོགས་ལམ་ཁ་སྡུག་ས་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་ཕེབས་དགོས་དུས། མཚམས་ར་ེབར་ཆད་འགའ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་རེད་སམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་དེ་རྱིགས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ལམ་ལྷོང་བྱུང་ཐུབ་སོང་བས། ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་དགའ་ཚོར་བེད་འོས་པ་
ཞྱིག་དང། མ་འོངས་པར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་ས་བགོས་ཕགོས་བསདོ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བསྱིགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་ ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་
སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནས་དོན་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་། གནས་དོན་གང་ཡོད་པ་ད་ེསེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཕོགས་གཅྱིག་
ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་དང། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་འཛིན་སོང་ལ་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེ
ཚོའྱི་གས་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་སམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ། སྔནོ་མ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་སྐརོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཉམ་ཐག་གྱི་སྐརོ་ལ་
ཡྱིན་ནའང་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆེས་མཐོའ་ིཚགོས་ཆུང་གཉྱིས་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཚོའྱི་གས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཙུགས་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་མཇུག་སོང་གནང་ཕོགས་དེའང་ཚད་དང་ལྡན་
པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་གཙ་ོསངོ་གནང་མཁན་ངསོ་ནས་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་བཀའ་བོན་ཡོད་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
འཆར་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུར་ཆ་བཞག་ན་དྱི་བ་སྟོང་ཕག་བརྒལ་བ་བྱུང་སོང། བས་ཙང་ད་ེཚའོྱི་གས་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་
ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་དགངོས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་དནོ་ད་ེདག་མཇུག་སངོ་བ་དགོས་པ་དང། ལས་དནོ་གསར་གཏོད་
ཞུ་དགོས་པ། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་འཕར་མ་གནང་དགོས་པའྱི་དགོངས་པར་བཅངས་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་
དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུར་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཉྱིན་དགུ་ཙམ་ཚོགས་པ་རེད། དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང། ད་ེབཞྱིན་འགོ་
སོང་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་གཏངོ་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེཚའོྱི་གས་ཆུད་ཟོས་སུ་མྱི་འག་ོབ་ཞྱིག་ང་རང་ཚ་ོཕགོས་ཡངོས་ནས་གནང་
ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

ད་ལན་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་དགུའྱི་རྱིང་ལ་གཙ་ོབ་ོཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚོགས་དྲུང་གཙོས། དྲུང་
འཕར། ད་ེབཞྱིན་འབེལ་ཡདོ་ལས་བདེ་ཚང་མས་མཚན་ལ་ཕྱི་པ་ོབཞུགས་རྒྱུ་དང་། ཞགོས་པ་སྔ་པརོ་ཕབེས་ཏ་ེང་རང་ཚའོྱི་ལས་
རྱིམ་འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་སོང་ཐུབ་རྒྱུར། ཁོང་རྣམ་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེམེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང། གོ་སྐབས་ད་ེབརྒྱུད་ནས་མཚུངས་མེད་ཚོགས་དྲུང་མཆོག་དང། 
དྲུང་འཕར། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚང་མར་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 

ད་ེབཞྱིན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ང་ཚརོ་སྲུང་བ་ད་ེའད་ཡར་མར་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་
རྣམ་པ་འདྱིར་ཆེད་མངགས་ཕེབས་ཏ།ེ དུས་ནས་དུས་སུ་ང་ཚོའྱི་རྒྱང་བསགས་དང་བརན་པར་ཐད་སྱིང་གནང་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་
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ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་ལ་འཇོག་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁོང་རྣམ་པས་རུ་ངར་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ས་ོནས་གནང་སོང་། མདརོ་ན་
རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཚགོས་གཙ་ོསྦྲལེ་པོའ་ིངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འདྱི་ནས་གོལ་བའྱི་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རེས་སུ་ཚང་མ་སྐུ་ཁམས་བད་ེཔོའ་ིངང་ནས་ལྷན་མཇལ་ཡོང་བའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། མཐའ་དོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་སྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་། ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་
མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 


