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དཀར་ཆག 
ཨང་། ནང་དོན། ཤོག་གངས། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ལས་ཉིན་གསུམ་པ། 
༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༢ པ་དང་དིས་ལན། དེའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༡-༡༣ 
༢ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིལས་

བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཨང་ ༡༣ པ་སན་སོན། ༡༣-༡༥ 
༣ སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་

བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པར་སན་སོན། ༡༥-༡༧ 
༤ གོང་གསལ་ཡིག་ཨང་ ༡༣ དང་ ༡༤ སན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གཞུང་

འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཨང་ ༡༥ པ། ༡༧-༡༧ 
༥ གོང་གསལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་སན་ཐོའ་ིནང་གསལ་དི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་

མཆོག་གི་ལན་འདེབས། ༡༨-༢༠ 
༦ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་

གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༢༠-༤༧ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ལས་ཉིན་བཞི་པ། 

༧ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའི་གོས་ཆོད་ཨང་ 
༢༠༡༤།༡༥།༨།༤ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པའི་དགོངས་དོན།  ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ 
༨ པ་སན་སོན་ཟིན་པར་མུ་མཐུད་བགོ་གེང་། ༤༨-༩༩ 

༨ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས་དང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སན་ཐོ་སན་
སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་མུ་མཐུད་བགོ་གེང་། ༩༩-༡༠༤ 

༩ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་སིང་བསྡུས། 
ཡིག་ཨང་ ༡༦ སན་སོན། ༡༠༥-༡༢༣ 

༡༠ སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་
འཇུག་གནང་བའི་སན་ཐོ། ཡིག་ཨང་ ༡༧ སན་སོན། ༡༢༣-༡༣༤ 

༡༡ གོང་གསལ་ཡིག་ཨང་ ༡༦ དང་ ༡༧ སན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གཞུང་
འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཨང་ ༡༨ པ། ༡༣༥-༡༣༥ 

༡༢ གོང་གསལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་སན་ཐོའ ་ིནང་གསལ་དི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གི་ལན་འདེབས། ༡༣༥-༡༥༤ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ 
པའྱི་ལས་ཉྱིན་གསུམ་པ་དྤེ་ཆགས་ཡོད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་
འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།              
དྱི་ཤོག 

དྱི་བ་ཨང་ ༢  
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང།  ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་
ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིབར་ལས་བྤེད་གསར་འདྤེམས་དང་རྩ་དགོངས་ཞུ་དོན་ཐོག 
༡༽ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་ ༢༠༡༥ ལོ་བར་ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་ཁོངས་ལས་བྤེད་གསར་འདྤེམས་ཇྱི་ཙམ་གནང་ཡོད་དམ། 
༢༽ བཀའ་ཤག་ནས་ཐད་ཀར་ལས་བྤེད་ཇྱི་ཙམ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་དམ། 
༣༽ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་ ༢༠༡༥ ལོ་བར་ལས་བྤེད་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་དམ། 
༤༽ ལས་བྤེད་དྤེ་རྣམས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
༥༽ འཛིན་སོང་ནས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་པར་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
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༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་
ཨང་ ༢ པའྱི་ལན། 

༡། ༢༠༡༡ ལོ་ནས་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིབར་ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་ཁོངས་ལས་བྤེད་གསར་འདྤེམས་གངས་ ༡༥༢ གནང་འདུག 
༢། བཀའ་ཤག་ནས་ལས་དོན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ་གོས་འདྱི་བ་ཡུལ་དང་གོས་སོན་པ་གངས་  ༡༢ 

བསྐོས་ཡོད། 
༣། ༢༠༡༡ ལོ་ནས་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིབར་ལས་བྤེད་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་གངས་ ༨༨ བྱུང་འདུག 
༤། ལས་བྤེད་དྤེ་རྣམས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དོན་སྤེར་གྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་སད་ཡྱིན་སྐོར་ཞུས་འདུག 
༥། འཛིན་སོང་ནས་ཐོག་མར་ལས་བྤེད་གསར་བསྡུའྱི་སྐབས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་ནས་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་གནང་སྐབས་སུ་

སྱིད་སོང་དང་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ་སོགས་ཕྤེབས་ཏྤེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ་ིབཀའ་སོབ་སྔ་རྤེས་ཀྱི་དགོངས་དོན་
དང། ལས་བྤེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་ཞུའྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀྱི་བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་ཡོད་ལ།  སྱི་ཞུའྱི་
ལས་བྤེད་དངོས་སུ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདྲུང་ཆྤེ་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་དུས་ནས་དུས་
སུ་སོབ་གསོ་གོ་བསྐོན་གནང་མུས་སུ་ཡོད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་ལས་འཁུར་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་གཉའ་ཁྱི་
ཚོགས་ཁང་ནང་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་ཡོངས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་ཐད་གོ་བསྡུར་སང་
བཤད་གནང་མཐར་ལས་བྤེད་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མཐུན་རྤེན་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་མ་ཟད། ཟླ་རྤེའྱི་གཟའ་སྤེན་
པ་དང་པོར་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀྱིས་མཚོན་གོ་བསྡུར་སང་བཤད་དང་དུས་ནས་
དུས་སུ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཉམས་མོང་ཅན་གྱི་ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བ་དང་ཕྱིའྱི་མཁས་དབང་རྱིགས་གདན་
ཞུས་ཀྱིས་ལས་དོན་ལ་སྨན་པའྱི་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད། སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེངྤེས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ། ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ལན་འདྤེབས་ནང་ལ་དྱི་བ་དང་པོའ་ིབཀའ་ལན་ནང་ལ་ལས་བྤེད་ཧ་ལམ་
ལོ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ནང་ལ་ལས་བྤེད་ ༡༥༢ ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་བརྒྱུད་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རྤེད། གསར་འདྤེམས་བྱུང་
བའྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོ་ནང་ད་ཆ་མུ་མཐུད་ལས་ཀ་གནང་བཞྱིན་པ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནྱི་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་གྱི་
ཁོངས་སུ་ལོ་དྤེ་རང་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བཞག་པ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།  
 ལན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དོན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཏྤེ་གོས་འདྱི་བ་ཡུལ་དང་
གོས་སོན་བཅུ་གཉྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གོས་འདྱི་དང་གོས་སོན་པ་དྤེའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་
རྤེན་དང་འོས་ཆོས་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོར་གནས་རྱིམ་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་རྱིམ་ཕུལ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་ཚོ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་གོས་འདྱི་དང་གོས་སོན་བ་ཡུལ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་
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ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་རྒན་ཤོས་ཚོར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ནུས་པས་མ་འདང་བ་ཁོ་ཚོར་གདྤེང་
ཚོད་འཕར་མ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཆྤེ་གསུམ་ལས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་དང་ངྤེས་པ་རྤེད་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། 
 དྤེ་ནས་ ༨༨ རྩ་དགོངས་ཞུས་གནང་བ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལས་བྤེད་རྱིང་
པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་གསར་པ་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་སང་ལ་བཀའ་ལན་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་ཅྤེ་ན་རྩ་
དགོངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལས་བྤེད་སོ་སོའ ་ིསྤེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་པ་གསུངས་གནང་བཞགའཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་
འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་པར་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་དངོས་ཡོད་ལ་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་
དྤེ་དག་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་བཞག་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་
མ་སྤེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཤ་སག་ཡྱིན་ནམ། ཁོང་རྣམ་པར་ཐད་ཀར་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས་ད་ལྟ་གནས་བབ་འད་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ།  
 ལྔ་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་ནས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་པ་འདྱི་སྱིར་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་སོབ་དྤེ་ཟྤེར་གྱི་མྤེད། 
རྩ་དགོངས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སོབ་གསོ་དང་ལམ་སོན་རྒྱུས་མངའ་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ལས་བྤེད་བདམས་པ་ ༡༥༢ ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལས་ལྷག་མང་བ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་
ཡོད་ཟྤེར་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་བྤེད་འགའ་ཞྱིག་འཁོད་ཚར་བའྱི་རྤེས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་རྤེ་གཉྱིས་ཞུ་མཁན་བྱུང་
ཡོད་པར་བཀའ་ཤག་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། འགའ་ཤས་སོབ་སོང་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་བྱུང་སོང་མ་གཏོགས། 
མང་ཆྤེ་བས་སྤེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཟྤེར་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་བཞག་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་པ་མ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་གསུངས་སོང་། ཁོ་རང་ཚོ་རྩ་དགོངས་ཞུ་པའྱི་སྐབས་སྙན་ཞུའྱི་ནང་སྤེར་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་ཟྤེར་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་བཞག་པ་དྤེར་གཞྱི་བཞག་
ནས་འགོ་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་འཕོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མ་རག་ན་ང་
ཚོས་འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་ཚོས་སྤེར་གྱི་
གནད་དོན་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོ་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཚར་བའྱི ་རྤེས་ལ་ཁོ་རང་
ཚོའྱི་གནས་སངས་ག་འད་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའྱི་རྤེས་ལ་སྤེར་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རྤེད། སྤེར་གཅྱིག་ཆགས་ཚར་པའྱི་རྤེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གནས་སངས་གང་འད་ཡོད་མྤེད་རྩད་གཅོད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། 
དྤེ་ནང་བཞྱིན་གོས་འདྱི་བ་བཅུ་གཉྱིས་བསྐོས་བཞག་པ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ག་རྤེ་ཡོད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། 
གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་ནས་མྱིང་ཐོ་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨུ་རུ་སུར་ང་
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ཚོའྱི་གོས་འདྱི་བ་དྤེ་སྔ་ཡོད་བཞག་པའྱི་ཐོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་གནས་སངས་རང་རྤེད། ཨུ་རུ་སུའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་འགོ་ལུགས་བས་ནས་ཕ་གྱིའྱི་མྱི་སྤེར་གྱི་ལག་འཁྱྤེར་ཡོད་མཁན་དགོས་པ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་གར་ལས་
བྤེད་བསྐོ་དུས་ཆ་རྤེན་ཚང་དང་མ་ཚང་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཡང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ལ་བསྐོས་བཞག་པའྱི་ MBA བྤེད་མཁན་ང་ཚོའྱི་ཚོང་ལས་སྤེ་ཚན་ TED ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། MBA ལག་
ཁྱྤེར་ཡོད་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་འཕལ་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཐད་ཀར་བསྐོས་པ་འགའ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་མྱིན་གྱི་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཐ་སྙད་ཚན་པ་ནང་ལ་ལས་བྤེད་ཉམས་མོང་ཅན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་ཡོད་རྒུ་གནང་མཁན་
ཁོ་རང་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཐ་སྙད་དོ་ཕོག་འགོ་ས་རྤེད་སྙམ་ནས་ཁོ་རང་མུ་མཐུད་ནས་བཞུགས་པའྱི་ཞལ་བཞྤེས་དྤེ་འད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གསར་པ་རྤེད། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཁོ་རང་ཚོ་
ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་ནང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཡག་པོ་ཞྱིག་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་རང་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ནས་དམྱིགས་བསལ་རང་བས་
ནས་དྤེ་བཞག་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་བསམ་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྤེ་གོས་འདྱི་བ་བསྐོས་བཞག་
པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡྱིན། དྤེ་འཕོས་ནས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་བྤེད་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་ ༨༨ ནང་ནས་གསར་
པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ནང་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
ངས་མྱིང་ཐོ་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་ལ་ཕུལ་ཆོག དྤེའྱི་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གསར་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་
དང་རྱིང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མང་བ་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྤེར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་བགང་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལས་བྤེད་ཚོས། རྩ་བའྱི་སྤེར་གྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་ཟྤེར་
ནས་བྱིས་གནང་ཡོད་ཤག་དང་ཡྱིན་ཤག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྩ་དགོངས་མ་ཞུས་པའྱི་སྔོན་ལ་སྙན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་ས་མ་
རྤེད། ཐ་ན་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་རྱིང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་རང་གྱི་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པོ་བཏང་བ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡང་
གནད་དོན་དྤེ་དག་ཞུས་པའྱི་སྐབས་འདོད་པ་ཚིམ་པ་བྱུང་མ་སོང་ཟྤེར་ནས། རྩ་དགོངས་ཞུས་ནས་འཐོན་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་
ལས་ཁུངས་ནང་ཡོང་ནས་མྱིག་ཆུ་གཏོང་མཁན་དྤེ་འད་དངོས་སུ་ཐུག་མཁན་དྤེ་འད་བྱུང་། སོང་ཙང་དགོངས་ཤོག་ནང་གྱི་ངོ་གདོང་
གཅྱིག་པུར་བལྟ་སོད་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་རྱིང་པ་རྱིགས་འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་ཏྤེ།  རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་དྤེ་སྤེར་
གྱི་རྤེད་ཅྤེས་རང་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་བྤེད་བདག་སོད་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ།  
 དྤེ་ནས་ལས་བྤེད་གོས་འདྱི་དང་གོས་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཅྱིག་གཅྱིག་གཅྱིག་ཐོན་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གཉྱིས་བསྐོས། གསུམ་
གསུམ་གསུམ་ཐོན་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བསྐོ་གཞག་བས་ན། མ་འོངས་པའྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་ངོ་བོ་དྤེ་གང་འད་ཅྱིག་ལ་གནས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་
ནས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་ཞྱིགབརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་ནང་དུ་རྩ་
དགོངས་ཞུ་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་གོ་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཁོང་གྱིས་གནས་སངས་ཡྱིན་ནའང་སྱིག་
གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཅྱིག་རྤེད་མ་
གཏོགས་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་གནང་རྒྱུ་ཡོད་བཞག་པ་ཅྱིག་མ་གནང་བ་ཁོང་ཚོ་སྤེར་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་མ་རྤེད། 
 ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལས་བྤེད་ཚོད་དཔག་བྤེད་པ་དང་སྐུའྱི་སྱིད་སྡུག་སྲུང་བ་དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ཁོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་ཁོང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནང་བའྱི་ལམ་མྤེད་ཙང་གནས་སངས་འདྱི་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་གོས་དྱིས་བ་དང་ལས་བྤེད་ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༦༥༨ རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ ༡༢ གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཟྱིན་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ལས་བྤེད་པས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་དང་། འདྱི་ག་རང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
བསྐོས་གཞག་པ་གཅྱིག་དང་། འགའ་ཞྱིག་ལག་འཁྱྤེར་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་བསྐོས་གཞག་པའྱི་སྐབས་ལ་ཧ་ཅང་དོགས་པ་དགོས་ཀྱི་
མྤེད་པ་སོ་སོའ་ིངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 
 སྱི་ཡོངས་ནས་སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་འདྱིས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྤེན་སར་བ་
དང་འབྤེལ་ལམ་གནང་རྒྱུ་སོགས་ད་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་། ང་ཚོའྱི་བར་འབྤེལ་བ་ལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་
པོ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་མ་ཐུབ་ནའང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཏོང་མཁན་དང་ལན་གནང་མཁན་གཉྱིས་ཀའྱི་
མྱི་ལོ་སོ་གསུམ་ལོན་མཁན་ཞྱིག་རྩ་དགོངས་ཞུས་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་རྤེད་དམ། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལོན་ནས་མང་ཆྤེ་བ་འགོ་དགོས་
ཡོད་ན་བགྤེས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་བས་ནས་འགོ་མཁན་དང་། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་གཅྱིག་གྱི་དོན་དག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ལོ་
མང་པོ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་རྒྱག་ནས་བསད་དྤེ། བགྤེས་ཡོལ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཕར་འགངས་མ་བས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟྤེན་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཡོད་རྤེད། ལོ་སོ་གསུམ་ཟྱིན་མཁན་ཞྱིག་དངོས་གནས་རྩ་དགོངས་ཕྱིན་ཡོད་རྤེད་དམ། 
གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཞུང་ཞབས་སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་པ་ལོ་སོ་གསུམ་འགོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བགྤེས་ཡོལ་གྱི་
ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བགྤེས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་མ་བས་ནས་ཆགས་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། རྩ་དགོངས་ཞུ་སྱིད་ཀྱི་
མ་རྤེད་དན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་གང་འད་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།  
 



6 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལས་བྤེད་དོ་བདག་སུ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ཆ་ཚང་མ་ཤྤེས་བར་དུ། ང་ཚོས་
ཚོད་དཔག་འད་བས་བསད་ན་ང་ཚོས་ལན་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བས་པའྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་
ཁག་ཁག་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བྤེད་རྒྱུ་མྤེད་ཙང་དགོངས་པ་ཞུ་
དགོས་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་མྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཚོད་དཔག་དྤེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
མ་རྤེད། འགོ་སངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན་རྒས་ཡོལ་དངོས་གནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། 
སུམ་ཅུ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་རྤེད། རྒས་ཡོལ་ཕར་འགངས་བསར་དུ་བས་མ་ཐུབ་པ་བས་ནས་
རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནྱི་ཕར་འགངས་སྤེང་དུ་ཕར་འགངས་བས་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྤེད་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག རྒས་ཡོལ་ཕར་འགངས་མྱི་དགོས་ཟྤེར་ནས་རྩ་
དགོངས་ཞུ་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཁྱྤེད་རང་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་མཚན་ཤས་ཡོང་གྱི་རྤེད་གསུངས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཁྱབ་འདུག དྤེའྱི་རྱིགས་དངོས་ཡོད་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལས་བྤེད་དོ་བདག་སུ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་མ་བས་བར་དུ་བཀའ་ཤག་
ངོས་ནས་ལན་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཁང་པོ་རྤེད་འདུག) བཀའ་དྲུང་གཞུང་ཞབས་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་སྤེ། བགྤེས་ཡོལ་ལ་འགོ་
ཡྱི་ཡྱིན་གསུང་དུས། དགོངས་པ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། གལ་ཏྤེ་ཁྱོད་རང་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ལ་
མཚན་ཤས་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག འདྱི་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྱབ་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་བདྤེན་པ་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད། སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་གཙང་བཟོ་དང་ཚང་མར་གསལ་པོ་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་དང་བཅས་དྱི་བ་འདྱི་བསྐོས་པ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ལས་ཐོག་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་དྲུང་ལས་ཐོག་ཡྱིན་ན་ཕག་ལས་
གནང་སངས་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་འད་ཞུས་མོང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྐབས་རྤེ་ལས་བྤེད་རྒན་པ་



7 

 

ཚོས་ད་ང་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་མྱིན་ནམ། ལས་མཚམས་བཞག་དགོས་མྱིན་ནམ་ཟྤེར་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཀང་། ཅུང་ཟད་
བཞུགས་རོགས་ཟྤེར་དུས་བཞུགས་མཁན་མང་ཐག་ཆོད་ཡོད། མཚམས་རྤེར་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ། ཁྱྤེད་རང་ཕར་
འགངས་རོགས་ཟྤེར་ན་དགའ་པོའ་ིངང་ནས་བཞུགས་ཏྤེ། ཕར་འགངས་བས་པ་མ་ཚད་མུ་མཐུད་ནས་བསད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་མཁན་
ཡོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་དྲུང་རྩྱིས་གཞྱི་ལ་དོགས་པ་རྩ་བ་ནས་གནང་མྱི་དགོས་ཟྤེར་བ་དང་། དཔང་རྟགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
བཀའ་དྲུང་ཕ་གྱིར་བཞུགས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་ལན་གྱི་སང་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་
འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞྱིག་གནང་དུས། ཞབས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཕྱིན་པའྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་གྱིས་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་གསུངས་དུས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་གྱིས་དྤེ་ཡྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ལན་གནང་སོང་། རྩ་དགོངས་
ཞུས་པའྱི་ལས་བྤེད་བརྒྱ་ཅུ་ག་བརྒྱད་ནང་ནས་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཡོངས་རོགས་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་དྤེ་ལས་འཕོས་ཏྤེ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཕྤེབས་སོང་། དྤེ་ལ་ཡང་བཀའ་ལན་གནང་དུས། དྱི་བ་གནང་མཁན་དྤེས་ཞབས་ལོ་ 
༣༣ ལོན་པའྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོད་དཔག་བས་པའྱི་མྱི་དྤེ་མྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས། ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཞབས་ལོ་ ༣༣ ལ་ཕྱིན་པའྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོད་དཔག་
གནང་བའྱི་མྱི་དྤེ་རྩ་དགོངས་ལ་ཕྱིན་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་དྱི་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོད་དཔག་བས་པའྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་
འབོར་སྤེར་བདག་བྱུང་ནས་ལས་བྤེད་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་ཞྱིག ཁོ་རང་ཚོ་ལ་བགྤེས་ཕོགས་དང་བགྤེས་ཤག་རག་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ལས་བྤེད་དྤེ་འད་གཅྱིག་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོར་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་དགོངས་པ་བཞྤེས་དང་བཞྤེས་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྤེར་གཅྱིག་དྤེ་འད་བྱུང་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མྱི་གཅྱིག་དྤེ་ར་འཕོད་སོང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་སྐབས་ནང་སྱིད་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ང་ལ་ཁ་སང་ཐུག་སོང་། ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་
བྤེད་ཀྱི་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་འདུག་སྤེ། དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་ལ་བསྒྱུར་
ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་འདུག་མཁན་གྱི་མྱི་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་གཟྱིགས་གསོལ་དང་བགྤེས་ཕོགས་དྤེ་
ཚོ་སད་རྒྱུ་མྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སྱིག་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཁོ་རང་གྱིས་ཅྱི་ཡང་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག དངུལ་མྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག 
དངུལ་མྤེད་པ་རྤེད་དམ། སྱིག་གཞྱི་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱི་ག་པར་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་གྱི་ལས་བྤེད་དང་འབྤེལ་བའྱི་དབུས་རང་ཁུངས་ལས་བྤེད་ཚང་མ་
སོམ་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་བཞྱི་ཅུ་ཞྤེ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་བསོམས་ཏྤེ་མཐའ་མའྱི་དངུལ་རྩྱིས་
བསྐོར་ཡོང་དུས་འགོ་སོང་ལ་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་ལ་
འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་རག་ཐབས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཁ་སང་
སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ལའང་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་སོང་། ལས་བྤེད་བཞྱི་ཅུ་ཞྤེ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ལ་ང་ཚོས་
འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་གཅྱིག་པུ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་
འཆར་གཞན་དག་ཐོན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དང་བཞྤེས་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། ཡྱིན་
ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་ཐུགས་ཕམ་ཡོང་བ་དྤེར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བསམ་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཚོར་བ་
ཤུགས་ཆྤེན་པོས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བཀའ་བསྡུར་མ་གནང་བ་དང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་མ་གནང་
བ་མྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ལ་ལན་གསལ་པོ་གཅྱིག་རང་གནང་མ་སོང་། ལས་བྤེད་ཞབས་ལོ་ ༣༣ ཕྱིན་པ་
ཞྱིག་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ལན་གནང་རོགས། གཞན་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་དགོས་པ་མྱི་འདུག ཞབས་
ལོ་ ༣༣ ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རྩ་དགོངས་ལ་ཕྱིན་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཞབས་ལོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་མ་བཤད་ཐབས་མྤེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཏན་འཇགས་
ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ ༢༠ ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་དང་། ལོ་ ༣༠ ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་རྩ་དགོངས་ཞུ་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་གྱི་ལས་བྤེད་དྤེས་ལོ་ག་
ཚོད་ཅྱིག་ལ་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ལོ་མང་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་
ཞྱིག ཁོ་རང་ད་ལྟ་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་གྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་ནང་ལ། དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་ལ་
བསྒྱུར་བའྱི་ལས་བྤེད་དང་། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་ཤྱིག་ཡོད། དྤེ་ལ་དངུལ་རྩྱིས་ཤྱིག་སྐོར་བ་ཡྱིན་
ན་ཧ་ལམ་འབུམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྤེད་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་ཚང་མ་སྤེབ་
གཅྱིག་ལ་རྒས་ཡོལ་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རྤེད། རྒས་ཡོལ་རྱིམ་པར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་བས་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་དྤེ་ལ་
དངུལ་འབུམ་ག་ཚོད་ཅྱིག་རྩྱིས་བརྒྱབས་ཏྤེ་སྐོར་བ་དྤེ་ཚོ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རྤེད་བསམས་སོང་། ང་རྩྱིས་རྱིག་པའྱི་སང་ལ་
མཁས་པ་མྱིན་ཡང་། ཡྱིན་ནའང་འགོ་སངས་ཤྱིག་གྱི་སང་ནས། ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེར་འགྤེལ་བརོད་གནང་སངས་དྤེ་
ག་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྤེབ་གཅྱིག་ལ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་ཚང་མ་རྒས་ཡོལ་ལ་ཕྤེབས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ན་ང་ཚོས་དྤེ་ལ་སོད་ཐུབ་ས་
མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་ག་རྤེ་བས་ནས་རྩྱིས་སྐོར་ཏྤེ་ཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་འགན་ཁུར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སངས་ལ། ཕོགས་སར་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒས་ཡོལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་། སྔ་སང་སང་ནས་ག་སྱིག་བ་དགོས་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་སྔ་སང་
སང་ནས་ག་སྱིག་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཚོང་མ་བརྒྱབས་གོང་ནས་རྩྱིས་བརྒྱབས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དང་པོ་རྩྱིས་
ཡག་པོ་སྐོར་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་ཚོས་ལག་བསར་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། འཕོས་དོན་དྱི་བ་དགུ་པ། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་གྱི་དྱིས་ལན་ལས་འཕོས་དྤེ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་
ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་དྤེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་བས་རྤེས་ཆྤེ་ཤོས། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་གྱི་བས་རྤེས་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་དུས། བས་རྤེས་འཇོག་མཁན་དྤེ་ཚོས་དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་
ལས་བྤེད་འདྱི་འད་ལྷག་ཡོད་པ་དྤེ་ལ། འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་འདྱི་འད་བཟོ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ཁྱྤེད་རྣམ་པ་ལ་ཡྱིག་ཆ་འད་བཞག་
འདུག་གམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་རྒྱུ། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་པ། འབད་
བརྩོན་གནང་ཡོད་པ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ། ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་
དྤེ་གང་མགོགས་སྤེལ་ཐབས་ལ་ཐབས་ཤྤེས་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བཅུ་པ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ནས་འཕོས་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུར། ད་ལྟ་བཀའ་
ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་ཏུ་གྱུར་བའྱི་ལས་བྤེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་། རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཁག་ཅྱིག་
བཅས་བསོམས་ནས་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུར། དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་
གནས་བབ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དམ། དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་དུ་གྱུར་བའྱི་ལས་བྤེད་ལྷག་བསད་
པ་དང་། རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཁག་གཉྱིས། སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ། ལས་
བྤེད་གང་ཞྱིག་ལག་པ་བཏང་སྤེ་རྒས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་བས་ཏྤེ་ཐོབ་ཐང་བངས་ནས་འགོ་བ་གཅྱིག་དང་། དྤེ་མྱིན་ན། སོ་སོའ་ིཚོང་སོ་
སོས་བངས་ཏྤེ་ལམ་ཁ་བཟོ་བ་གཅྱིག དྤེ་མྱིན་ན། གཞུང་གྱི་ལས་བྤེད་གཏན་འཇགས་བས་ཏྤེ་མུ་མཐུད་དྤེ་ཐོབ་ཐང་ལྤེན་ནས་འགོ་
བའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་ལས་བྤེད་ལྷག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་དང་། 
དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་གྱི་ལས་བྤེད་ཚོར་རྩ་བའྱི་རང་དབུས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་མང་
ཆྤེ་བ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོབ་ཐང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། མང་ཆྤེ་བ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཞན་ཐོབ་ཐང་དྤེ་
བསྐྲུན་པ་ལ། དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་འགོ་སངས་དྤེ་ག་
རང་རྤེད། དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་དྤེ་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག 
ད་དུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དང་བཞྤེས་མུས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དང་འད་པོ་དབུས་རང་
ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སབས།  ཁོ་རང་ཚོར་མཉམ་དུ་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ལྷག་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དང་བཞྤེས་མུས་རྤེད་ལ། གནང་དང་གནང་མུས་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གནང་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བཅུ་གཅྱིག་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལས་འཕོས་ཏྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། དང་པོ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། 
ནམ་རྒྱུན་དུ་སྱིད་སོང་མཆོག་ག་པར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཞྤེ་དག་ཕྱིན་ཏྤེ་ས་ཐག་ཐག་ཡོད་



12 

 

ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་ལས་བྤེད་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་དྤེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སོར་མོ་འབུམ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་སྤེལ་
མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་བས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་འབུམ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་
གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ན། ལས་བྤེད་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་དྤེ་ཚོས་བོད་གཞུང་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཡོད་པ་དྤེ་དང་། སོར་
མོ་འབུམ་བརྒྱའྱི་གནས་བབ་གཉྱིས་ལས་གང་གལ་ཆྤེ་བ་རྩྱིས་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པ་དྤེ། ཁ་སང་གཞུང་ཞབས་ལ་བཞུགས་ནས་སང་ཉྱིན་ཐོན་གྱི་འདུག ལོ་གཅྱིག་བསད་ནས་ཐོན་གྱི་
འདུག དྤེ་ཚོ་ཚོད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བྤེད་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་དྤེ་ཚོ་
བོད་གཞུང་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་འདོད་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ཕག་དངུལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་གཏོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ག་རྤེ་བས་ཏྤེ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་འདུ་སོ་ཡག་པོ་བྱུང་ན། ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་
རྤེད། དངུལ་རྩྱིས་སྐབས་ལ་ཡང་འགན་རྤེད། ལས་བསོམས་སྐབས་ལ་ཡང་འགན་རྤེད། དྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུའང་མྱི་མང་ལ་ལས་བསོམས་ཕུལ་རྒྱུ་དང་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས་
པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དཔལ་འབོར་གནས་སངས་འདྱི་འད་ཡོད། ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་འདྱི་
འད་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་འགན་ཡོད་དུས་སྐབས་སུ་གང་བྱུང་བ་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ཡྱིན་ནའང་། ༡༩༩༩ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ། 
ལོ་རྤེ་རྤེའྱི་བྱུང་སོང་རྒྱ་གར་སོར་མོ་ས་ཡ་ལྷག་ཅྱིག་རྤེད་འདུག ད་རྤེས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
དངུལ་རྩྱིས་ཕུལ་ཟྱིན་པ། གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཟྱིན་པ་དྤེ་ས་ཡ་ཉྱིས་སོང་བརྒྱད་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་དྤེ། གོས་ཚོགས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཟྱིན་པ་རྤེད། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་ནའང་ལྡབ་ལོག་གྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ ་ཡོད་པ་དྤེ་གོས་
ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་ཐྤེ་བ་གང་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་
འབོར་བྱུང་སངས་དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རོགས་དངུལ་བྱུང་སངས་དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱི་དང་ལས་འཆར་སོགས་འད་
མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
དངུལ་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་ཕོགས་ཡར་སར་གྱི་ཡོད་རྤེད། མཐུན་རྤེན་སར་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཀམ་པུ་ཊར་ Computer ཡྱིན་ནའང་
རྱིང་པ་མང་ཆྤེ་བ་བརྤེས་ཏྤེ་གསར་པ་བཞག་ཡོད་རྤེད། ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་མང་ཆྤེ་བ་བཟོ་བཅོས་བས་ཚར་བ་རྤེད། ཞལ་ལག་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སོར་མོ་བཅོ་ལྔ་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ཡག་ཐག་ཆོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྒྱ་ Internet ཡྱིན་ནའང་
སྔོན་མ་ལས་མགོགས་སུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བཞྱི་རྤེད། དྤེང་སང་བཅུ་རྤེད། ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་མཐུན་
རྤེན་སར་ཏྤེ་ས་མྱིག་ ༦༥༨ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ལས་བྤེད་ ༥༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོར་ལ་འདོད་པ་ཁྤེངས་ཐག་ཆོད་བས་ཏྤེ་
བསད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། དཔལ་འབོར་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕོགས་རང་གྱི་
ཆྤེད་དུ་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཕོགས་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་སངས་ཀྱི་འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་དྤེ་ག་འད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ད་
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རྤེས་ལོ་གཅྱིག་ལ་འབུམ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལོ་རྟག་པར་འགོ་དགོས་ན། ལོ་རྟག་པར་འགོ་བའྱི་ཐབས་
ཤྤེས་ཤྱིག་བས་ཏྤེ་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕོགས་སར་ན་ལོ་རྤེས་མ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་པ། དྤེ་ཚོ་ལ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་སར་བའྱི་རྩོད་གཞྱི་དྤེ་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་
ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐབས་ཤྤེས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། ཐག་ཉྤེ་པོ་སྤེབས་བསད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་ཐུགས་
ཁྤེལ་མང་པོ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ Professor 
Madhu Kishwar ཕྤེབས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་
ཁོ་རང་གྱིས་ལས་བྤེད་ཚོར་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུར་བང་རྱིམ་སྱིག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ལོ་མང་པོའ་ིསྔོན་ལ་མཇལ་མོང་ཡོད། 
དྤེ་ནས་ཁོ་རང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་དང་
ཞྱིབ་བཤྤེར་ལས་དོན་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༡༣ པ།  

 
༄༅། བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ། 
ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན། 
ཀ༽ ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་དོན། 
༡༽ ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བསན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ། 
བོད་ཀྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་
བོད་མྱི་འདུས་སོད་གཞྱིས་སར་དང་ཆོས་སྤེ་ཁག་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་༸སྐུའྱི་གསང་བ་གསུམ་ལ་འགལ་རྤེན་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་
མྤེད་པར་མཛད་འཕྱིན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གཞུང་བསྤེན་དག་ལྷའྱི་གཙོ་བོ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆྤེན་པོ་དང། དགའ་
གདོང་། སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང། རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་ཉྱིན་ལྟར་དཀར་ཕོགས་སོང་བའྱི་ཆོས་སོང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་
འཕྱིན་སྐུལ་བསྐང་གསོལ་ཆད་མྤེད་ཐོག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དགུང་གསར་
གཟབ་གསོལ་སན་འདྤེན་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ཟབ་གསོལ་སན་འདྤེན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་
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ཆྤེན་པོའ་ིབཀའ་ལུང་ཕྤེབས་དགོངས་བཞྱིན། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང། བོད་བསན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དོན་དུ་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་སོ་ཁག་
སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་སྨྱིན་བསྒྲུབས་ཞུས། 
༢༽ འཆར་ཅན་བསན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་ཁག 
རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དང། གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་། དགའ་གདོང་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་དགུ་གཏོར་དང་སྒྲུབ་
མཆོད་སོགས་ལ་མཆོད་བསྙྤེན་ཞལ་འདྤེབས་དང། ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་སྨོན་ལམ་སྒྲུབ་ཚོགས་སུ་ཞལ་འདྤེབས། བོད་
ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་ ༡ ཉྱིན་གཞུང་འབྤེལ་ཚེས་གཏོར་དང་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་ཀྱི་རྟྤེན་འབྱུང་མཛད་སོའ་ིག་སྱིག  དཔལ་ལྡན་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆྤེན་མོའ་ིའདུས་ཚོགས་སུ་བསྙྤེན་བཀུར། གསུམ་བརྒྱད་དུས་དན་
གྱི་མཆོད་འབུལ། ས་ག་ཟླ་བར་སྤེམས་ཅན་སོག་བླུ་དང་ཚེ་ཐར་བླུ་གཏོང་། གངས་སྱིད་སྱི་ཟློག་མཆོད་རྟྤེན་དཀར་གསོལ། བོད་ཟླ་ 
༥ པའྱི་ནང་མཧཱ་གུ་རུའྱི་འབུམ་ཚོགས་བཅས་བསན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབ་སོ་ཁག་སྨྱིན་བསྒྲུབས་ཞུས། 
༣༽ དམྱིགས་བསལ་ཞབས་རྱིམ་ཁག 
དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ཕྤེབས་དགོངས་བཞྱིན། དམྱིགས་བསལ་བསན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབ་སོ་ཁག་གནད་སྨྱིན་
འབད་སྒྲུབ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་བཀའ་དྱིན་
རྤེས་དན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་རྱིམ་འཆར་སྱིག་ཁོངས་ཞབས་རྱིམ་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཞུ་སོ་ཁག་སྐབས་མཚམས་སོ་
སོར་འཐུས་ཚང་བསྒྲུབ་གསོག་ཞུས། ཕོགས་མཚུངས་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་བསན་སྱིད་དང་། མྱི་རྱིགས། རང་དབང་བཅས་ཀྱི་
དོན་དུ་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅྤེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ ༧ བྱུང་བ་རྣམས་ལ་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ཞུ་
ཆྤེད་མཆོད་འབུལ་བསྔོ་སྨོན་སྒྲུབ་གསོག་ཞུས། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མཛད་ཁུར་དམ་
འབུལ་གནང་ནས་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་ཧྱིལ་པོར་འཁོར་བའྱི་དུས་ཚིགས་སུ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་རྒྱས་པ་གོ་སྱིག་ཞུས།   
༤༽ དང་བངས་ཞབས་རྱིམ། 
བོད་མྱི་འདུ་སོད་ས་གནས་ཁག་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཐོག་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བསན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་གསོག་ཞུས་
ཁོངས་སུ་། སབས་འགོ་སྤེམས་བསྤེད་དང། ཐུབ་པའྱི་གཟུངས་སྔགས། མ་ཎྱི། སོལ་མའྱི་བསོད་པ།། ཤྤེས་རབ་སྙྱིང་པོ། གུ་རུའྱི་
ཚིག་བདུན་གསོལ་འདྤེབས། བདྤེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་སོགས་ཞབས་རྱིམ་རྣམ་གངས་ ༧༥ སྐོར་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པའྱི་ས་གནས་སོ་
སོའ་ིསྒྲུབ་ཐོ་བསྡུ་ལྤེན་ཞུས། 
ཁ༽ འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན།  
༡༽ བོད་ནས་གསར་ཕྤེབས་གྲྭ་བཙུན་ཞལ་གངས་ ༣༨༠༠ ལ་སོབ་ཡོན་ཞུ་སོད་དང་། གྲྭ་བཙུན་ཆོས་སྤེ་ཆུང་བ་གངས་ ༢༦ 
གྱི་དཔྤེ་ཁྱིད་དགྤེ་རྒན་ ༥༤ ལ་གསོལ་ཕོགས། ཆོས་སྤེ་ཁག་ ༨ ལ་རྒྱ་ཡྱིག་དགྤེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས། ཆོས་སྤེ་ཁག་ ༡༢ ལ་ཚན་
རྱིག་དགྤེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་མཐུན་སོར། རྡ་ས་བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གྱིང་དུ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བའྱི་བཙུན་མའྱི་འཇང་དགུན་
ཆོས་སུ་བསྙྤེན་བཀུར། ཁ་ཐོར་མཚམས་བསྙྤེན་པ་ ༤༢༤ ལ་འཚོ་སྣོན། ག་བཙུན་རང་ལོ་ ༦༠ ཡན་ལོན་པ་གངས་ ༤༣༧ ལ་འཚོ་
སྣོན་མཐུན་སོར། དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་ ༡༨ ལ་དཀོན་གཉྤེར་གྱི་གསོལ་ཕོགས། འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་དང་ཟུང་སྤེལ་ཐོག་
ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་བཞུགས་སར་དུ་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་མཁན་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༤༥ ལ་ནད་གསོ་ཁང་གྱི་མཐུན་རྤེན་
མཁོ་སོར། སྱིག་ཁུངས་མྤེད་པ་གྲྭ་བཙུན་ ༥ ལ་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་རོགས་སོར་ཞུས། 
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༢༽ བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་བསན་བདག་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་དང། ཤར་བང་
ཆོས་རྤེ་རྣམ་གཉྱིས། མཁན་པོ་ ༢༩ དང་མཁན་ཟུར་ ༣༢། སྐུ་རྟྤེན་རྣམ་པར་མཚན་དོད་དང། དགོན་སྤེ་དང་ལྷ་ཁང་ ༣ ལ་ཉམས་
གསོའ་ིརོགས་སོར། ས་གནས་ནང་ཆོས་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ ༣༩ ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་སྤེད་ཐོག་དབུས་ནས་
མཇུག་གནོན་དང་རོགས་སོར། རུ་སོག་སོབ་གཉྤེར་བ་ ༤༥ ལ་སོབ་ཡོན། ནོར་བུ་གྱིང་ཁའྱི་ཉྤེ་འཁྱིས་རྟྤེན་གཞྱི་སྱི་ཏྱི་རམ་འདྤེགས་
ཚོགས་པར་རྒྱུན་གོན་ལག་སྣྤེར་སོར་ ༦༠༠༠༠།༠༠ རོགས་སོར། དགོན་སྤེ་ཁག་ལ་ཆོས་འབྤེལ་ཞལ་འདྤེབས་བསྡུ་སོང་ཆོག་པའྱི་
ངོས་སོར་ ༣༠ སྐོར་ཕུལ་ཡོད། 
༣༽ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་
བདུན་ཨོན་འཕྱིན་ལས་རྡོ་རྤེ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ལ་ཆྤེ་མཐོང་མཚོན་ཆྤེད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྣྤེ་ཤན་པ་འགན་འཛིན་
གནས་རྱིམ་གྱི་ལས་བྤེད་གཅྱིག་ཆྱིབས་ཞབས་སུ་བཅར་གཉྤེར་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
༤༽ གཞན་ཡང་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་པ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་ལག་ཁྱྤེར་ནང་འཁོད་པའྱི་མྱིང་བང་
དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་རོགས་དངུལ་ལྤེན་སོད་ཆོག་པའྱི་ལག་ཁྱྤེར་ནང་འཁོད་པའྱི་མྱིང་བང་གཉྱིས་མ་མཚུངས་པ་དྤེ་
དག་འབྱུང་འགྱུར་དཀའ་རོག་མྱི་འབྱུང་ཆྤེད་འདྱི་ལོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་སོར་གྱིས་ལག་འཁྱྤེར་གཉྱིས་
ཀྱི་ནང་མྱིང་བང་གཅྱིག་མཚུངས་ནོར་བཅོས་ཞུས། དྤེ་བཞྱིན་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས། ཚན་རྱིག་འཛིན་གྲྭ་མྤེད་པའྱི་དགོན་སྤེ་
ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཚན་རྱིག་ཟབ་སོང་། གཞུང་ཆྤེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སོབ་གཉྤེར་བ་ ༣༨ ལ་སོབ་ཡོན། 
བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་ ༤༧ ནས་དགྤེ་བཙུན་ ༡༢༡ ཚོགས་བཅར་མཉམ་
ཞུགས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་དུ་བརོད་གཞྱི་ཕར་ཕྱིན་ཐོག་བགོ་གྤེང་། སྱིར་དང་། མོན་གོ། སྤེལ་ཀོབ་བཅས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་རྟྤེན་གཞྱི་རྱིས་མྤེད་ཆོས་སྤེ་ཁག་གྱི་ལས་སྣྤེ་རྣམས་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཆྤེད་མངགས་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ལས་དོན་བ་ཕོགས་སྐོར་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་
སྨད་ག་ཚང་དུ་མཐོ་སོབ་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༢༠ ལ་ཟླ་དྲུག་རྱིང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་ཁྱིད། སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་
རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་གསོལ་བསྩལ་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་དཔྤེ་དྤེབ་ཀྱི་གོ་དོན་
འགྤེལ་ཁྱིད་བཅས་ལས་དོན་ཁག་བརྩམས་སྱིག་ཞུས།  
ག༽ ཡྱིག་མཛོད་ཚན་པའྱི་ལས་དོན། 
རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༢༠༠༢ བར་གྱི་ཡྱིག་ཕྤེལ་ཁྱོན་བསོམས་ ༡༢༢  བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་
ཚང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལོ་རྒྱུས་འབྱི་རྩོམ་ཚན་པ་ནས་་རྩྱིས་ལྤེན་གྱིས་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་འཇུག་བཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་སུ། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ལ་ཕུལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤྤེར་ལས་དོན་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་
ལོ་༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པར་སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་
འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ།  

༄༅།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་  ༤༥ ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་འབྤེལ་སྤེ་ཚན་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་པར་རྒྱུན་ལས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྤེལ་གཏན་འབྤེབས་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
 
༡༽   ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༩ པར།  
༢་༢། རུ་སོག་སོབ་ཡོན། ཞྤེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག རུ་སོག་ཁུལ་ནས་ནང་ཆོས་སོབ་གཉྤེར་བ་དགྤེ་བཙུན་ ༤༥ ལ་སོབ་ཡོན་སོར་ 
༡༦༢༠༠༠་༠༠ ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་འཁོད་འདུག་པར། གོང་གསལ་སོབ་གཉྤེར་བ་རྣམ་པ་གྲྭ་ཚང་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་འཁོད་
དགོས་པ་མ་ཟད། སྱིར་སངས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པའྱི་རྒྱ་བལ་འབས་འབྲུག་ཁུལ་གྱི་མྱི་རྱིགས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་ཏུ་སོབ་གཉྤེར་གནང་བཞྱིན་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཡང་རུ་སོག་སོབ་གཉྤེར་བར་དམྱིགས་བསལ་
གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
 
༢༽   ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༢ པར།  
 ༤་༤།  ནད་གསོ་ཁང་གྱི་མཐུན་རྤེན། ཞྤེས་པའྱི་འགོད་བརོད་འོག་བཞུགས་སར་དུ་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཕྤེབས་མཁན་རྱིས་མྤེད་
དགྤེ་བཙུན་ ༤༥ ལ་ནད་གསོ་ཁང་གྱི་མཐུན་རྤེན་སར་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ནད་གསོ་ཁང་འདྱིར་ཚུད་པར་ཆ་རྤེན་གང་ཞྱིག་
ཚང་དགོས་མྱིན་སྐོར་གསལ་བཤད་དང་། སྱིར་སངས་བཞུགས་སར་དུ་རྱིས་མྤེད་གྲྭ་བཙུན་སྨན་བཅོས་དགོས་རྱིགས་ལ་འདྱི་འདའྱི་
མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་ཚེ་བསྔགས་འོས་སུ་མཐོང་ཡང་ད་ལན་ལས་བསོམས་ནང་འཁོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ནད་པ་གངས་ ༤༥ ནང་
ནས་ ༤༣ དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་རང་ནས་རྤེད་འདུག་པས་འདྱིའྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་དང་། སད་ཕྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
གནས་ཚུལ་ཆུང་ཚགས་ཚུན་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མར་གཟྱིགས་སངས་གཅྱིག་མཚུངས་གནང་ཐུབ་ཚེ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀར་
ཕན་རླབས་ཆྤེ་བས་དགོངས་ཡངས་གནང་གལ་མཐོང་།  
 
༣༽   ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༥ པར།  
༥།   མཚན་མཐོང་དང་མཚན་དོད་རྱིགས། ཞྤེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག་ཆོས་བརྒྱུད་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམས་ལ་ཟླ་རྤེར་མཚན་དོད་
སོར་ ༥༠༠ རྤེ་དང་། ལྷ་སྲུང་སྐུ་རྟྤེན་ཁག་ལ་ཟླ་རྤེར་མཚན་དོད་སོར་ ༥༠༠༠ རྤེ་བཅས་འཁོད་འདུག་པར། དབྤེ་གསྤེས་འདྱི་ལྟར་
ཕྤེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དང་། བ་མ་ལས་སྲུང་མ་ལྡབ་བཅུས་མཐོང་ཆྤེན་དུ་བརྩྱིས་པ་ནྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཆོས་གཞུང་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བར་སོང་ཅྱིས་ཀང་ནོར་བཅོས་གནང་དགོས་སུ་མཐོང་།  
 
༤༽   ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༥ པར།  
མཁན་པོ་གངས་ ༢༩ ལ་སོར་ ༣༠༠ རྤེ་དང་། མཁན་ཟུར་གངས་ ༣༢ ལ་སོར་ ༢༠༠ རྤེ་འབུལ་སོལ་ཕུལ་ཞྤེས་འཁོད་པར། 
མཁན་པོ་དྤེ་དག་གྱི་མཚན་དང་གྲྭ་ཚང་གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ངྤེས་གནང་ཡོང་བ། 
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༥༽    ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༥ པར།  
༧་༡།  དགོན་པ་ཞྱིག་གསོ་སོགས་ཀྱི་རོགས་སོར། ཞྤེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག དགོན་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཞྱིག་གསོའ་ིརོགས་དངུལ་
གནང་འཁོད་ཐད། སྱིར་སངས་དགོན་པ་ཞྱིག་གསོའ་ིརོགས་དངུལ་གནང་ཕོགས་ཐད་གསལ་བཤད་དང་། དགོན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་
སྔོན་མ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིག་གསོའ་ིརོགས་དངུལ་གནང་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཕྱིས་སུ་ཞྱིག་གསོ་དགོས་རྱིགས་ལ་རོགས་
དངུལ་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་སྐོར་ཞྱིག་གསུངས་འདུག་པར། ད་ལན་ཞྱིག་གསོའ་ིརོགས་དངུལ་གནང་སའྱི་དགོན་པ་ཁག་ལ་སྔོན་མ་
རོགས་དངུལ་གནང་མ་མོང་མཁན་ཤ་སག་ཡྱིན་མྱིན་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཡོངས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསོམས་འབྱི་སངས་ཐོག་ཞྱིབ་ཚགས་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་ལ། ལྷག་ཏུ་ལས་བསོམས་མང་ཆྤེ་བ་ས་གནས་ཁག་
གྱི་ཞབས་བརྟན་སྒྲུབ་ཐོའ་ིརྤེའུ་མྱིག་གྱིས་བམ་མཐུག་པོར་སོང་བ་ཞྱིག་ལས་ལས་བསོམས་ངོ་མར་ཤོག་བུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་
མཇལ་རྒྱུ་མྤེད་པ་མ་ཟད། དག་སྤེབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཞན་པོར་མཐོང་བས་སད་ཐུགས་སྣང་ཆྤེ་བཞྤེས་ངྤེས་གནང་དགོས་གལ།  
 
༦༽   ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤  ཚེས་ ༡  ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥  ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡  བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་
   བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པར། 
ཀ༽  ཕག་ཁྱྤེར་གསོལ་སྩལ་གྱི་སོབ་ཁྱིད་ཅྤེས་པའྱི་དོན་ཚན། ༡  དབུ་མ་རྩ་བ་ཤྤེས་རབ།  ༢  སོད་འཇུག་ཤྤེས་རབ་ལྤེའུ།  ༣  
ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྤེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སོབ་ཁྱིད་འཛུལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་ཁྱྤེར་གསོལ་སྩལ་བྱུང་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་
ཐད།  སོབ་ཚན་རྤེ་རྤེ་ལ་མྱི་གངས་ག་ཚོད་ལ་ཕག་ཁྱྤེར་གསོལ་སྩལ་བྱུང་ཡོད་དམ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལས་བསོམས་
རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ལ། བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ།  
 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ།  སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཚུད་པ་ཡྱིན། དང་པོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྱི་བ་བཏང་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཚོས་དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་བགོ་གྤེང་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རུ་སོག་གྱིས་སོབ་མ་ ༤༥ ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་འདུག ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་དུ་ཆོས་ལུགས་
གཅྱིག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པས། དྤེ་ཚོར་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ལ། སྱིར་བཏང་རུ་སོག་སོབ་མ་ ༤༥ ལ་སོབ་
ཡོན་རག་པ་དྤེ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་བཀའ་འབྤེལ་ལྟར་ England བོད་ཀྱི་དགྤེ་རྩ་ཚོགས་པས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གནང་
བ་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་དགྤེ་རྩ་ཚོགས་པའྱི་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཁོ་རང་ཚུར་ཕྤེབས་ཏྤེ་ད་ལྟ་བར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
ད་ནས་བཟུང་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ཐོག་མར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་
མྱི་གངས་ ༤༥ ལས་མྤེད་པས། གོ་བུར་དུ་བཅད་བཞག་ན་མྱི་འགྱིག་པར་བསམས་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན། ད་ལྟ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་དགོས་པའྱི་དགོན་པ་ ༢༦༥ ཙམ་ཞྱིག་འདུག 
དགོན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་གྲྭ་པ་གངས་ ༤༡,༡༥༡ འདུག ༤༡༡༥༡ ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥་༨ ཙམ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་པ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་ཚོར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནས་སོབ་ཡོན་གནང་དགོས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ལོ་གཅྱིག་འདང་ས་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་དགོན་པ་གང་དང་གང་དུ་ཡོད་ཅྤེ་ན། སོ་མང་གྲྭ་ཚང་ནང་དུ་གྲྭ་པ་གངས་ 
༡༩ དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་ལ་གྲྭ་པ་གངས་ ༡ རྒྱུད་སྨད་ལ། ༥ བཅས་སྨན་རྱི་གྱིང་ལ་ ༡ སྤེ་ར་བྤེས་ ༡༧ འབྱི་གུང་བང་ཆུབ་
ཆོས་གྱིང་ལ་ ༢ སྨྱིན་གོལ་གྱིང་ལ་ ༢ བཅས་འདུག དྤེ་དང་པོ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ། རྡ་སར་སྨན་བཅོས་སུ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ ༤༥ ལ་ནད་གསོ་ཁང་དུ་བཞུགས་
རྒྱུའྱི་ཆོག་མཆན་གནང་ཡོད། དྤེར་ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་དགོས་གསུངས་འདུག ཆ་རྤེན་ནྱི་དགོན་པ་གང་ནས་ཡྱིན་ཡང་དགོན་པ་དྤེའྱི་རྒྱབ་
གཉྤེར་དང་། སྨན་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གཉྱིས་ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་སྤེ་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་
མྱིག་ཡོད་ན་ཟླ་བ་གསུམ་རྱིང་གནང་གྱི་ཡོད། དག་ཏུ་མ་འགོ་བ་དང་ས་མྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་ ཤས་རྱིང་ཕར་འགངས་གནང་གྱི་
ཡོད། བོ་ཁོག་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ༤༥ ནང་ནས་ ༤༢ དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་དོ་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པར་དྤེར་བོ་ཕམ་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་སར་
སྙན་ཞུ་འཁྱྤེར་ནས་ཡོང་དུས། ཁྱྤེད་གང་ནས་ཡྱིན། ཆོས་བརྒྱུད་གང་ནས་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་སོགས་གཏན་ནས་འདྱི་ཡྱི་མྤེད། ང་ཚོར་
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འབྤེལ་བ་གཏན་ནས་མྤེད་ལ། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མོང་མྤེད། ཁོ་ལ་སྨན་པ་དང་དགོན་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གང་འད་ཡོད་མྤེད་བལྟ་བ་མ་
གཏོགས། དངོས་གནས་དང་གནས་དགོན་པ་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་འདྱི་ཡྱི་མྤེད། རྒྱུ་མཚན་ཡང་མྱི་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེ་
ཤོས་དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དབར་ཐུགས་མཐུན་ཁྱིམས་གཙང་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གཙོ་བོ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་
ནའང་ལོ་བཞྱི་ལྷག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་འདའྱི་བར་ལ་བསམ་ཚུལ་མྱི་ཡོང་བ་གཙོ་འདོན་བས་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་བསམ་ཚུལ་བྱུང་
སོང་ཟྤེར་མཁན་མ་བྱུང་། དྤེ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ང་ཚོས་ཁུར་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་དང་པོ་དང་བཞག་གྱིས་
ལས་ཀ་བྤེད་པར་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེས་ན་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ནས་དྤེ་འད་གསུངས་པ་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་བསམས་
སོང་། 
 དྤེ་ནས་གསུམ་པ། བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ལ་སོར་མོ་ ༥༠༠ དང་། སྐུ་རྟྤེན་རྣམ་པ་ལ་སོར་མོ་ ༥༠༠༠ རྤེ་ཕུལ་བ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
བསད་མྤེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག དྤེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་མང་པོ་སྔོན་ནས་འགོ་བཞྱིན་འདུག འགོ་སངས་
ཀང་གང་འད་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེ་ན། ༡༩༩༨ ཀྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་གོས་ཚོགས་སྐབས་ ༡༢ པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་། 
བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་དང་། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་ནས་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ལ་ཆྤེ་མཐོང་གྱི་རྟགས་
ཤྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་འདུག  དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་སྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ནས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་རྒྱུན་ལས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་དང་། བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་དང་། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཚོས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་
ལག་བསར་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། བར་སྐབས་ང་ཚོས་གསར་གཏོད་ཀྱིས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བཟོས་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དགོས་ན་ངས་ཕུལ་ཆོག དྤེ་ནས་མཁན་པོ་མཁན་ཟུར་གྱི་མཚན་གཞུང་དྤེ་
དགོས་གསུངས་འདུག མཚན་གཞུང་ངས་ཕུལ་ཆོག དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་སུ་ལྗགས་ཀོག་གནང་དགོས་ན། མཁན་པོ་རྤེ་ལ་སོར་མོ་ 
༥༠༠།༣༠༠།༤༠༠ དྤེ་འད་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁོ་ཚོའྱི་མཚན་དྤེ་མར་ཀོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ལ་བདྤེ་པོ་
རྩ་བ་ནས་མྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་ངས་ག་པ་ལ་ཕུལ་དགོས་ནའང་ཕུལ་ཆོག མཚན་གཞུང་འདྱིར་ཡོད། ལྗགས་ཀོག་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
ཞུ། ང་རང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་དུས། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆྤེན་དང་མཁན་པོ་རྣམ་པ་ལ་སོར་ ༣༠༠ རྤེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་
ཀོག་པ་ཡྱིན་ན་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ལྔ་པ་དྤེ། དགོན་སྤེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་ཤག་དང་། ལྷ་ཁང་དང་། མ་ཎྱིའྱི་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པར་ཉམས་གསོ་རོགས་རམ་ཞུ་
བའྱི་ཆ་རྤེན་གྱི་སྐོར་རྤེད་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་དྤེའྱི་
འགོ་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་བས་ཏྤེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོས། སྙན་ཞུ་དྤེ་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཏྤེ་གོས་མོལ་གྱིས་ཐག་
གཅོད་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་རྤེར་ཞུ་མཁན་མང་བ་ཡོང་གྱི་འདུག སྐབས་རྤེ་ཉུང་ཉུང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་
སྙན་ཞུ་དྤེ་ཚོ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཚང་ཡོད་མྤེད་སོགས་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིབ་མོལ་
གནང་སྤེ་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། དགོན་པ་གསུམ་ཙམ་ལ་གནང་འདུག 
 དྤེ་ནས་ལས་བསོམས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་མྱི་འདུག ལས་བསོམས་ཤོག་ལྷྤེ་ཁ་ཤས་ལས་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དྤེ། སྔོན་མ་གང་གནང་བ་དྤེ་ལྟར་ད་ལྟ་བར་དུ་འབུལ་གྱི་ཡོད། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལས་ཁུངས་
ནས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བས་པ་ཚང་མ་འདྱིར་བཀོད་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ནས་སོབས་པ་ཆྤེན་པོས་ཞུ་རྒྱུར། ལོ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་གསར་གཏོད་
མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་བས་ཡོད་པ་ལས། ཉུང་བ་རྩ་བ་ནས་མྤེད། དྤེ་ལས་བསོམས་མང་དུ་འགོ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཉུང་དུ་རྩ་བ་
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ནས་སོང་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གྱི་ལག་འཁྱྤེར་སྐོར་རྤེད། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤྤེས་རབ་ལ། 
༢༠༡༣།༨།༤ ནས་ ༢༠༡༤།༦།༨ བར་མྱི་གངས་ ༡༡༠ ལ་ལག་འཁྱྤེར་དྤེ་གནང་འདུག ཆ་རྤེན་ནྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ཚོགས་ཐུན་བརྒྱ་ཆ་ 
༧༥ ཞྱིག་ལོན་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་གྱི་སོད་འཇུག་ཤྤེས་རབ་ལྤེའུ་དྤེ་ལ་ ༢༠༡༤།༨།༣ ནས་ ༢༠༡༥།༣།༡ བར་མྱི་གངས་ 
༡༢༦ ལ་གནང་འདུག ཆ་རྤེན་ནྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ཚོགས་ཐུན་ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལོན་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 གསུམ་པ་དྤེ། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྤེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སོབ་ཁྱིད་ལ་ ༢༠༡༥།༡།༢ ནས་ཟླ་བ་ ༣།༡༤ བར་མྱི་གངས་ 
༡༥༠ ལ་གནང་འདུག དྤེ་ཡང་དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག ཕག་འཁྱྤེར་དྤེ་ཐོབ་པ་ལ། ཆ་རྤེན་འཛིན་གྲྭའྱི་ཚོགས་ཐུན་ ༧༥ ལོན་དགོས་ཀྱི་
འདུག  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ། ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། དང་པོ་སྱི་འཐུས་རྤེ་རྤེ་ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་གཉྱིས་
གཏོང་རོགས་གནང་། དྤེ་ནས་ད་དུང་དུས་ཚོད་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་མྤེད། རྤེ་བསྐུལ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྤེ་བསྐུལ་དང་པོ་དྤེ། ལས་བསོམས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཕྤེབས་ནས་རྡ་ས་ཁག་དང་དགོན་པ་ཁག་ལ་གནད་ཡོད་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁལ་
ཁྱིམས་རྱིགས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཟབ་སོང་གནང་འདུག བལ་ཡུལ་ལ་བཞུགས་པའྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རྤེ་བསྐུལ་
དྤེ་ཞུ་བཞྱིན་འདུག སབས་ལྤེགས་ན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ། དྤེང་སང་བགོ་གྤེང་མང་པོ་གནང་
གྱི་འདུག དབུ་མའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་གྱི་འདུག ཚད་མའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་གྱི་འདུགཡྱིན་ནའང་། བགོ་གྤེང་གནང་བ་དྤེ་
ཚོ་ཡག་པོ་ཡྱིན་ས་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་སོ་སོའ་ིཡྱིག་ཆ་དྤེ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་ཐུགས་མཐུན་ཁྱིམས་
གཙང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆོས་ལུགས་གཞན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་མཁས་པ་དྤེ་ཚོ་ཕར་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་བགོ་གྤེང་བས་
པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འད་མྤེད་དམ་བསམ། དྤེ་བས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་བོས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་དང་སྱིར་ཕོགས་སུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་དགོན་སྤེ་ཁག་
གྱི་རྩྱིས་ཁ་ཉར་སངས་སྐོར་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་དུ་བརྩྱིས་ཏྤེ་ཟབ་སོང་སད་ཡོད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་
དགོས་ལུགས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམས་
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བལ་ཡུལ་ལ་ཕྤེབས་པར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་
ཚོ་ག་དུས་བཅར་དགོས་ན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་ཟབ་སོང་སད་ཆོག 
 གཉྱིས་པ། བགོ་གྤེང་སྐོར། ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་འད་མྱིན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་བགོ་གྤེང་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། བགོ་གྤེང་མང་པོ་གོ་སྱིག་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་རྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ལོ་སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་
ཚང་དུ་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་བགོ་གྤེང་ཚུགས་སྐབས་ཆོས་བརྒྱུད་རྤེས་མྤེད་ཀྱི་མཁས་པ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་ཚོགས་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་
དུ། མ་འོངས་པར་ཡང་ཞུ་རྩྱིས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་ཁ་སང་ནས་གཅྱིག་བཀགས་པ་
ཡྱིན། དྤེ་དུས་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞུ་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང་། འོན་ཀང་དྤེ་རྱིང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ནས་འཕོས་ཏྤེ་བསམ་
ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ལས་བསོམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིརོགས་ཚོགས་སོབ་ཡོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། སྱིར་བཏང་སྔོན་མ་ནས་
རོགས་ཚོགས་སོབ་ཡོན་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དཔྤེ་བཞག་ན་དབྱིན་ཡུལ་བོད་ཀྱི་དགྤེ་རྩ་ནས་ཆོས་དོན་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་དོགས་འདྱི་བྤེད་དགོས་པ་མྱི་
འདུགཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་ཡོང་དུས། དྤེ་བར་ཞྱིག་ནས་མཚམས་བཞག་སྤེ་ད་
ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་བཀའ་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གོ་
སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་ཅུང་ཙམ་སྤེམས་འཚབ་བྤེད་པའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། སྱིར་ཡོངས་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་
གཙོས་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འབྤེལ་བའྱི་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སོབ་གཉྤེར་བ་ཚང་མ་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་
ཡོན་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད་ལ། གནང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཀང་ཡོད་རྒྱུ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས་གནས་སངས་ཁག་ཁག་ཅྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་རང་
ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རོགས་ཚོགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་བྤེད་
དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བསྔོག་པར་འགོ་དགོས་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་ཁ་ཤས་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་
བཤད་མྱི་ཕོད་པ་མ་ཟད་བསམ་ཡང་མྱི་ཕོད་པའྱི ་གནས་སངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་གནས་སངས་ལ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་ན་དམྱིགས་བསལ་གཏོང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་བསམས་བྱུང་། སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཅྱི་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཕྤེབས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་དོན་ལས་
ཁུངས་རང་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་ཏན་ཏན་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རུ་སོག་སོབ་ཡོན་དྤེ་ England དགྤེ་རྩ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཕྤེབས་ཏྤེ་མ་འོངས་པར་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་བཀའ་འབྤེལ་ལྟར་གནང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། མ་གཞྱི་ནས་བོད་སོག་གཉྱིས་ཆོས་ཀྱི་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་དང་
འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། གཉྱིས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་དྲུག་ཙམ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཧོབ་
སྤེ་བཅད་པ་ཡྱིན་ན། སབས་མ་བདྤེ་བ་དང་སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐོང་སྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་
ཡོད། དྤེ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དང་གཏྱིང་ཟབ་པོ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན། ད་ལོ་གཞྱི་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོད་པ་མ་གཏོགས་
དྤེའྱི་སྔོན་དུ་ England དགྤེ་རྩ་ཚོགས་པས་སད་པ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དམྱིགས་བསལ་མྤེད། ཕག་ལས་ཐུགས་
འགན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གཉྱིས་ཞུ་བ་ལ། ༸དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་བོས་བོལ་དུ་ཕྤེབས་ཏྤེ་མུ་
མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕད་དང་འཕད་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚོ་
༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་སྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་མ་བྱུང་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་ཕག་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་མཛོད་ཁང་ལ་
སོགས་པ་དྤེ་ཚོས་མ་འགྱིག་མ་འཐུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་མ་རྤེད།  དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་གཞན་པའྱི་ཐོག་ནས་
གནས་དུས་ཚོད་རྩྱིས་དང་། རང་དོན་ཁོག་བཅུགས། 
 རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་དྤེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་ནས་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ལ་སྐུ་ངལ་སད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུས་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་འད་མྱིན་གྱི་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕག་མཛོད་ཁང་ནས་ཐོན་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟྤེན་ནས། ཨུ་ནཱ་ Una ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ཁ་མཆུ་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྤེད། ཐོག་མར་
སྐུ་སྲུང་དྤེ་ཚོས་ལས་དོན་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཁ་མཆུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་དངོས་སུ་འཁོད་དྤེ་ཁ་མཆུ་
འཛུགས་པའྱི་ལས་དོན་བརྩམས་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་དང་། གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་
རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆའྱི་མཚན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་དགོངས་བཞྤེས་
གནང་། གཙོ་བོ་ས་གནས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྤེའྱི་གཞུང་གྱིས་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་གནང་ནས་། ཨུ་ནཱ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཁ་
མཆུ་དྤེ་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་གཙོ་བོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་འད་མྱིན་གྱི་དངུལ་ནས་རོགས་དངུལ་ལྤེན་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་ལྤེན་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ནག་ཚོང་
གྱི་དངུལ་ཞྤེས་ཚགས་པར་ནང་ལ་ཐོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས་དྤེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད།  གང་ལྟར་ཁ་མཆུ་དྤེའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་བ་
ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་མྱི་དགོས་པ་བས་ཏྤེ་ཁ་མཆུ་དྤེ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཕྱིན་ནས་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་
མཚན་མྤེད་ནས་ཨུ་ནཱ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཁང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། འབས་ལྗོངས་ལ་བརྟན་བཞུགས་གནང་བའྱི་འབས་
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ལྗོངས་ནང་པའྱི་སྲུང་སོབ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཨུ་ནཱ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་ཅྱིག་བས་ཏྤེ། ཁ་མཆུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་
༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྤེང་ ༡༧ པའྱི་མཚན་དྤེ་མྤེད་པ་དྤེ་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཁོང་གྱི་མཚན་ཡོད་ནས་ཞུ་གཏུགས་འགོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཁོ་ཚོས་སོན་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རྤེད། ཨུ་ནཱ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་འབས་ལྗོངས་དྤེབ་
སྤེལ་བས་པའྱི་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཚད་དྤེ་ཧྱི་མ་ཅལ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ཨུ་ནཱ་རོང་ཁོངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ཙམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བས་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་འབས་ལྗོངས་ལ་བརྟན་བཞུགས་བས་པའྱི་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོ་འདྱིར་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྤེའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཁ་མཆུ་ཞྱིག་ལ་ཁྱྤེད་ཚོས་ཇུས་
གཏོགས་བྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་མ་གནང་ནས་ཁ་མཆུ་དྤེ་ལ་ཐག་གཅོད་ཡག་ཐག་
ཆོད་ཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ། འབས་ལྗོངས་ཀྱི་ཚོགས་པ་དྤེ་ག་རང་གྱིས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྤེའྱི་
ཁྱིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ High Court ནང་ལ་ཞུ་གཏུག་བས་ཏྤེ། ས་གནས་ཨུ་ནཱ་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བས་པ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་རྩྱིས་མྤེད་དུ་བཏང་སྤེ། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་ཐོག་ནས་བསར་དུ་སོ་ཕྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁོ་
ཚོས་ཧྱི་མ་ཅལ་མཐོ་རྱིམ་ཁྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ཞུ་གཏུག་བས་པ་དྤེ་ལ་གསན་འཇོག་གནང་ནས་བཀའ་རྒྱ་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་
ཁྱིམས་རང་གྱི་འགོ་སངས་བས་ན་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྤེའྱི་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ཙང་། 
དབུས་གཞུང་གྱི་ Supreme Court ནང་འགོ་རྒྱུ་ལས་ཁྱིམས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ཁ་གཞན་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གཞྱི་བཟུང་
གྱིས་ཁྱིམས་དྤེ་ག་རང་གྱི་ལམ་ཁ་ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་སོ་
སོའ་ིལས་འགན་རྤེད། ལས་འགན་ཡྱིན་ཙང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཨ་རྱི་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་མ་ཐག་དུས་ཚོད་ཞུས་ཏྤེ། དུས་
ཚོད་གནང་བ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་དྲུང་དུ་བཅར་ཏྤེ། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་དད་གུས་ཡོད་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་དང་ཡང་
སོས་བོད་མྱི་སྱི་ལ་བོ་འཚབ་ཡོད་ཙང་། ཁ་མཆུ་དྤེ་བསར་ཞྱིབ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་མཚན་འཁོད་མྱི་དགོས་
པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ལ་ཡང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་སྐབས་དྤེར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕག་བྱིས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་ཞལ་
བཞྤེས་བཟང་པོ་གནང་སོང་། ངྤེད་གཉྱིས་བཅར་བའྱི་དྤེའྱི་ཉྱི་མ་ཁ་ཤས་སྔོན་ལ། གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་བཀའ་ཤག་ནས་ཆྤེད་མངགས་ཀྱིས་སྱིམ་ལར་ཕྤེབས་ཏྤེ་ཕྱིར་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སངས་བྱུང་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ཞོར་ལ་འབྤེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིམྱི་སྣ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་མཇལ་ཏྤེ་
ནང་མོལ་གནང་སྤེ་རྩ་བའྱི་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་བྱུང་འདུག་སྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ཆ་ཁ་མཆུ་དྤེ་ཁྱིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ནང་ལ་ལྷག་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད། Stay Order གནས་སྐབས་ནང་དོན་གྱི་བཀའ་ཞྱིག་བཏང་བ་མ་གཏོགས། ཁ་མཆུ་དྤེ་ད་དུང་གང་ལ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་ཆ་མྤེད་པ་ཞྱིག་བས་ཏྤེ་བསད་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་བོ་འཚབ་དྤེ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་མཚན་བཅུག་སྤེ་ཁ་མཆུ་དྤེ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་ཐབས་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་རང་འཇགས་ཡྱིན་ཙང་། གཙོ་བོ་དྤེའྱི་བཀའ་འདྱི་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་ཞུ་དགོས་པ་འད་པོ་རྤེད་དྤེ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་ལས་བསོམས་ཟུར་དུ་ཕྤེབས་སོལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་
འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཆོས་རྱིག་གྱིས་ལས་བསོམས་སྐབས་འདྱིར་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། རྩ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
མཛད་འགན་འཁུར་མཉམ་བསྡུས་ཡྱིན་ཙང་བཀའ་ལན་སུས་གནང་ཀང་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་སྤེ། ད་ངས་དྱི་བ་གཉྱིས་ཞུ་བའྱི་དང་པོ་
དྤེ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལམ་ཁ་རྤེད་དྤེ། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་མཚན་བཅུག་སྤེ་ཁ་མཆུ་དྤེ་བསར་དུ་འགོ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་ཚང་མ་བོ་
བདྤེ་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཛད་སོད་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
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 གཉྱིས་པ་དྤེ། རོག་མ་གཏྱིང་སོང་འད་པོ་བྤེད་མཁན་ཡོད་ན་མྤེད་ན་དྤེ་འབས་ལྗོངས་ལ་བརྟན་བཞུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་
པ་ལྷ་མྱི་སྲུང་སོབ་ཚོགས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་པ་དྤེ་གང་འད་རྤེད། ཚོགས་པ་དྤེའྱི་འགོ་ཁྱིད་མཁན་དང་ལྟ་
མཁན་འད་པོ་དྤེ་སུ་རྤེད། ཁོ་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ག་རྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཁ་སང་ཉྤེ་ཆར་ཁ་མཆུ་དྤེའྱི་ནང་
དོན་ Stay Order དྤེ་སད་པའྱི་སྐབས་སུ་ནང་དོན་ཚོགས་པ་དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་དོགས་པ་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་བཀའ་དྤེ་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ནས་སོབས་
ཤུགས་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། བྱུང་ཡོད་ན་ཚོགས་པ་དྤེའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་རྩོད་གཞྱི་དྤེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། ཐོག་མར་
ཁ་མཆུ་དྤེ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ཏྤེ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་
གནང་སྤེ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་མཚན་དྤེ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཕྱིར་ལྤེན་རྒྱུ་བྱུང་བ་རྤེད། ང་ཚོས་དབུས་གཞུང་ལ་གང་ཞུས་པ་ཆ་ཚང་ལ་
མོས་མཐུན་གནང་བ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་
ཐྤེབས་རྩ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ཐྤེབས་རྩ་དྤེ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་མཚན་དྤེ་ཁ་མཆུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་
འཁོད་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། སབས་
མ་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ High Court ནས་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་མཚན་དྤེ་ཁ་མཆུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ཐག་
བཅད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་གོ་བུར་དུ་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཀང་ག་པར་ཞུ་གཏུགས་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྤེ་ལ་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་འགོ་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཆ་ཚང་གསུང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་ན་
གསུང་མ་ཆོག་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་གཏུགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྤེའྱི་
སྐོར་དྤེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱིས་མ་གསུང་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞྤེ་ན། ང་ཚོར་དབུས་མངའ་སྤེ་སྱི་
ཡོངས་ནས་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་སབས་མྱི་བདྤེ་བ་དྤེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡང་ཕར་ལ་གནོད་སྤེལ་མཁན་ཟྤེར་
ནའང་རྤེད། ཁ་མཆུ་རྒྱག་མཁན་གྱི་ཀུན་སོང་དང་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ཚོ་ཁག་ཁག་ཡྱིན་དུས། དྤེ་འད་བས་ཏྤེ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་
སབས་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་དུ་བརྩྱིས་ཏྤེ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་སྱིམ་ལ་ལ་ཕྤེབས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཏྤེ་སྱིམ་ལ་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཞུ་གཏུག་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དང་།  གསལ་བཤད་གནང་དགོས་རྒྱུ་སོགས་ཆ་
ཚང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། སྱིད་སོང་གཙོས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་
བོན་སུ་ཞྱིག་དབུས་གཞུང་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཆ་ཚང་གནང་དང་གནང་
མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་ལ། ཐོག་མ་ནས་ངས་དྤེ་ག་རང་བསམས་སོང་། བ་ཆྤེན་ཞྱིག་
ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་རན་པོ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཞྤེ་ན། བོད་ཕྱི་ནང་གྱི་མྱི་མང་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སངས་མྱི་
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ཤྤེས་མཁན་ཚོས་བལྟས་ན། བ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་མཆུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕྤེབས་པ་ཙམ་
གྱིས་བོ་ཕམ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ཁ་མཆུ་དྤེ་འཐྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཞུ་གཏུགས་བས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡང་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཁུངས་སྤེལ་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ག་པར་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་ཁ་མཆུ་འཛུགས་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེས་རྒྱབ་ལྗོངས་དྤེ་ཚོ་དང་། བསམ་བོ་དྤེ་དག་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སྐོར། དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་
བའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གནང་སྤེ། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་
བཞག་སྤེ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་མྤེད་པ་བས་ན་ཐུགས་མཉྤེས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས།  དྤེ་ལ་དོན་དག་ཅྱིག་མྱི་
འདུག འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། གནང་གྱིའང་རྤེད། ཡྱིད་ཆྤེས་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
བས་དྤེ་བཞག་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་སྙམ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་གནང་
རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་རང་ནས་ཕག་བརང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་གཙོས་ངྤེས་པར་དུ་
གསུང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་རོང་གྱི་ཡོད་དུས། གོ་སྐབས་ཕུལ་ན་བསམ་གྱི་
ཡོད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོར་བས་ནས་བཀའ་
མོལ་རྱིམ་པ་ཕྤེབས་སོང་། ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་རང་གྱི་གནས་དོན་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་
སངས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཞུས་མ་ཐུབ་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མ་སོང་བསམས་ཏྤེ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་སྐར་མ་ལྔའྱི་ནང་ལ་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་མྱིན་ན་བར་གསྤེང་མཚམས་ཤྱིག་འཇོག་དགོས་ཐུག་
ས་རྤེད།) ལགས་སོ། གཅྱིག་སྤེ། གང་ལྟར་དོན་སྙྱིང་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཁྱིམས་ལ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཁང་རང་
གྱིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཀྱི་སང་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ལ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཅྱིག་བྤེད་སོད་བ་
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ཆོག་པ་ཞུ། Police Charge Sheet ཐོག་མར་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་འཁོད་
པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཏག་ཏག་བསད་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ཏག་ཏག་ཀང་བསད་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཚོགས་པ་དྤེའྱི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་
དུས། དྤེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་དང་གཞྱི་རྩ་རྩ་བ་ནས་མྤེད་པ་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཁ་མཆུ་ཐོག་མར་གཏུགས་
བཞག་པ་དྤེ་ག་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། གལ་ཏྤེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ལྷག་པར་
དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་བརྩྱི་བཀུར་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར། དྤེ་དང་མ་མཐུན་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གང་ཡང་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་
ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐྤེ་བྱུས་རྩ་བ་ནས་མྤེད་བཞྱིན་དུ་ཁ་མཆུའྱི་ནང་ལ་བཅུག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་
ནས་བོད་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་གསལ་པོ་ར་སོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཞུང་གྱི་ནང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་བ་མ་ཞྱིག་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་བས་
ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། ང་ཚོའྱི་དྤེ་བ་མ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཁོང་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཁ་མཆུའྱི་ནང་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་
དྤེ་འད་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་དང་། དཀར་པོ་དཀར་རང་
ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཐོག་མར་བོད་གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད་ལ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་བཤད་མ་གནང་ན་འགྱིག་མ་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག དྤེ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ཏྤེ་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དྤེ་ཚོར་འགན་ཞྱིག་གནང་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སོབས་པ་ཆྤེན་པོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ལ། ནག་ཉྤེས་མྤེད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོར་བརྟྤེན་པའྱི་ཐོག་དང་། དྤེའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་འགོ་སངས་དྤེ་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་གཙང་མ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་གནད་དོན་བྱུང་བ་དྤེ། ཚོགས་གཙོ་དང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་དང་གནད་
དོན་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད། འདྱི་ཕོགས་ཚང་མ་ལོགས་ནས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ལམ་སོན་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་ཡོད། དྤེ་གཞྱི་བཟུང་བས་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུར་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཚོགས་དུས་
དྤེ་ཚོགས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཡང་བསར་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའྱི་རྤེས་ལ་ང་ཚོ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་
རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ི
ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདྱིར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དོན་གནད་ཞུ་རྒྱུ་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དོན་གནད་ཅྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ནང་
ཆོས་ངོ་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར་ཞྱིག་འདུག དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དྤེ་འབུར་དུ་ཐོན་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཐོན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་
མཐོང་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབུར་དུ་ཐོན་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་
ནང་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་སོབ་དང་། གསུང་ཆོས། བཀའ་དབང་གང་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གསུང་རྒྱུ་སྙྱིང་པོ་དྤེ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་
ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་བྤེད་དགོས་རྤེད། དྤེ་ཤྤེས་པར་བྤེད་པར་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་གྱིས་ཚན་རྱིག་ལ་སོབ་སོང་བྤེད་
དགོས་རྤེད། མཚན་ཉྱིད་བལྟ་དགོས་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པའྱི་ངོས་ནས་དབང་ཆྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དད་པ་དང་དོ་
སྣང་། བརྩྱི་བཀུར་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ༸གོང་ས་མཆོག་ངོས་ནས་ཁྱོད་རང་ཚོས་དབང་ཆྤེན་ཞུ་དགོས་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་འད་ང་ལ་གོ་
ཐོས་མྤེད། དོན་དག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སང་ལ། དཔྤེར་ན་སོ་སོ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་བསད་སྐབས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་གྱིན་
འདུག ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་མཁན་དགྤེ་བཤྤེས་དང་མཁན་པོ་སོབ་དཔོན་གང་རུང་ཞྱིག་ཡོང་ནས་ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ངོ་
སོད་གནང་གྱི་འདུག ཡང་གཅྱིག་ཡོང་ནས་སོང་ཉྱིད་སྐོར་ལ་ངོ་སོད་གནང་གྱི་འདུག ཡང་གཅྱིག་ཕྤེབས་ནས་བར་དོའ་ིཐོག་ལ་ངོ་
སོད་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ་ིདགོངས་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་
འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བས་ནས་ལོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་ཡོད་རྤེད། གཞྱི་རྱིམ་མྱི་
མང་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚད་འད་པོ་ག་པར་བསྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེང་དུས་འཛིན་གྲྭའྱི་འགོ་སངས་ལྟར་བྤེད་ན་སྔོན་འགོ་ནང་ལ་ཡོད་
རྤེད་དམ། འཛིན་གྲྭ་དང་པོའ ་ིནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ག་པར་བསྤེབས་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་
གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དང་མྤེད། གལ་སྱིད་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་གནས་ཚད་གང་
ཙམ་བསྤེབས་ཡོད་མྤེད་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན།  
 འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཆྤེན་
པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཚན་རྱིག་
སོབ་སོང་བྤེད་དགོས་ཀྱི་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་གྱིས་ནང་ཆོས་ཀྱི་གནས་ཚད་
སོབ་གཞྱི་གཅྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དང་མ་རྤེད། ངས་བསམ་ན་སོབ་གཞྱི་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་སོབ་གཞྱི་གཅྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་ནང་གྱི་ཚན་རྱིག་གོ་རྟོགས་གོང་འཕྤེལ་སྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་མྤེད་རྱིམ་པས་ཤྤེས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། བས་ཙང་ང་རང་གྱིས་རྤེ་འདུན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱི་དུས་ཡུན་མ་
རོགས་སྔོན་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སོབ་གཞྱི་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྩ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་
ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་སྤེལ་བཞྱིན་ཡོད། སྔོན་མ་ཞུས་པ་ལྟར། ས་གནས་ཁག་སོ་དགུ་
ཙམ་ལ་སོར་ ༢༠༠༠༠ རྤེ་ཕུལ་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད། དྤེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་ས་གནས་སོ་སོར་ལོ་
གཅྱིག་ནང་ཉུང་མཐར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཐྤེངས་གསུམ་གནང་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཁྱབ་ཀང་གནང་ཡོད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཚོགས་ཆུང་
ཚོའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་རྩྱིས་ཁ་དང་སྙན་ཐོར་དཔག་ནས་འགོ་སོང་གུན་གསབ་གནང་གྱི་ཡོད། གཉྱིས་ནས་གཞོན་སྤེས་ཁོད་དུ་ནང་ཆོས་
ངོ་སོད་གནང་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཁ་སྔོན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བསན་བདག་དབུ་བ་རྣམ་པར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚང་མས་དོ་སྣང་
བྤེད་དགོས་ས་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ན་ནྱིང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དང་མཉམ་འབྤེལ་ཐོག་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་
ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན། སྔོན་ཆད་དྤེ་འད་ཁྱོན་ནས་གནང་མོང་མྱི་འདུག ཆ་རྤེན་འད་དྤེ། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཐོན་ཚར་བ་
དང་། མུ་མཐུད་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཕྱིན་མྤེད་པ་དང་། ལས་ཀ་ཞུགས་མྤེད་པ་བཅས་རྤེད།  ང་ཚོས་ས་མྱིག་ ༣༢ བཞག་པ་ཡྱིན། 
འོན་ཀང་ ༢༠ མ་གཏོགས་བསྤེབས་མ་སོང་། ཉྱི་ཤུ་དྤེ་ཚོ་ཟླ་བ་ ༦ ཆ་ཚང་གནས་ཡོད། ཁོ་ཚོ་ཧ་ཅང་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་བྱུང་སྤེ་ད་
དུང་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཕར་འགངས་བྤེད་རོགས་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་བྱུང་། དྤེ་སྔོན་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་བཞྱིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་
སོའ་ིལྟ་གྲུབ་འཛིན་མཁན་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིགཞུང་ཆྤེན་ཁག་གྱི་ཐོག་མཁས་པ་དྤེ་ཚོ་ཟླ་བ་རྤེ་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་ངོ་
སོད་བས་པ་ཡྱིན། མཇུག་བསོམས་དྤེར་ཁོ་རང་ཚོར་ DIPLOMA རྤེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དྤེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་སྤེལ་ཀོབ་གཞྱིས་
ཆགས་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཕལ་ཆྤེར་གྱི་དགོན་པ་ཡོད་པར་སྐོར་བསོད་ལ་ཁྱིད་ཡོད། ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག 
ད་ལོ་ཡང་གསལ་བསགས་ཐྤེངས་མང་པོ་བས་ཀང་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་དྲུག་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་། བཅུ་དྲུག་རྣམས་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་
པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ན་ནྱིང་མཁས་པ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་ཅན་རྡྱི་གར་དང་ལྡྱི་ལྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭར་ཆྤེད་མངགས་ངོ་སོད་གནང་བ་
ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དོ་སྣང་བྤེད་མཁན་ཚོའང་ཡོད། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་དྤེབ་ཕོགས་སྱིག་བ་
རྒྱུ་སྐོར་ན་ནྱིང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདུག ས་མྱིག་
ཐོག་བཀའ་ཤག་ལ་ཐྤེངས་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ས་མྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་མ་འགོ་ནས་ལྷག་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་གཏན་ཁྤེལ་སོང་། ང་རང་མ་བརྤེ་བའྱི་སྔོན་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིགཞུང་ཆྤེན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེབ་
དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ་བཅས་བཟོ་བསམ་ནས་འཆར་གཞྱི་བཀོད་ཀྱི་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་བཟོ་
ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་དང་པོ་ལས་གཉྱིས་པ་མཐོ་བ། གཉྱིས་པ་ལས་གསུམ་པ་མཐོ་བ། གསུམ་པ་ལས་བཞྱི་པ་
མཐོ་བ་སོགས་ཚད་མཐོན་པོའ་ིཐོག་གཅྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཏན་ཏན་ཡོད། 
 དྤེ་བཞྱིན་ཞོར་དུ་ཞུ་རྒྱུར་ཁ་སྔོན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་བ་ཚོར་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེང་སང་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ Los Angeles ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་ཆོས་ཚོགས་ཡག་ཐག་
ཆོད་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉྱི་མ་རྟག་པར་ཁོ་ཚོས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་གྱི་འདུག ཁུལ་དྤེར་བོད་པ་ལྔ་བརྒྱ་
དྲུག་བརྒྱ་ཡོད་ཀང་བོད་པ་གཅྱིག་ཀང་འགོ་གྱི་མྱི་འདུག ཁོ་ཚོ་ནང་ཆོས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ང་དང་ང་འད་པོ་དྤེ་འད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོ་
སྣང་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡོང་མཁན་རྣམས་ནྱི་ཀོ་རྱི་ཡ་དང་། ཝྤེ་ཐྱི་ནམ། རྒྱ་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཚོ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉྱི་མ་རྟག་
པར་བཅར་གྱི་རྤེད། བོད་པ་འགོ་མཁན་མྱི་འདུག ཡུ་རོབ་ལའང་ལྟ་སྐོར་བས་སྐབས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་ཡྱིན། བོད་པ་དྤེ་ཚོ་རྩ་བ་
ནས་འགོ་གྱི་མྱི་འདུག ཁ་སང་བསན་བདག་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེར་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་དོ་སྣང་དང་བཀའ་སོབ་
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གནང་རོགས་ཟྤེར་ནས་ནན་ཏན་ཆྤེན་པོས་ཞུས་ཡོད། ཞུ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད། གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཀང་བཅར་མཁན་ཐོག་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་ལྟར་ད་བར་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ལ། མ་འོངས་པ་
ཡང་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། སོབ་དྤེབ་རྱིམ་པ་དྤེ་ཚོ་ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཚར་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་དྱི་བ་ཕུལ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་རྱིང་
ཡར་ལངས་དགོས་པ་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་ལྟ་སངས་ཤྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཐོག་མར་
བསམ་ཚུལ་དྤེ། ད་ལོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཡྱི་ག་སོན་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་རྤེད། སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པའྱི་
སྐབས་དྤེར་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱིས་གསུང་གཞས་གནང་སངས་རྤེད། པར་ཁུར་སངས་རྤེད། ཕག་ལ་མྤེ་ཏོག་ཁུར་སངས་རྤེད། 
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་བསམ་ཚུལ་ཏན་ཏན་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དང་པོ་དྤེར་སྐུ་ཡྱི་ག་སོན་ཟྤེར་དུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་དུས། ༸སྐུའྱི་ག་སོན་གྱི་གསུང་གཞས་དྤེ་གསར་རྩོམ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མཁས་པ་མང་པོས་
སྐུ་ཡྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་མཆོད་པར་བརོད་པའྱི་གཞས་རྤེད། བོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གླུ་གར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད།  ག་རྤེ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་རྤེད། སོང་ཙང་གཞས་ཀྱི་གདམ་ཁ་རྤེད། དྤེ་དག་ཐོག་ལ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་མཁན་མྱི་རྒས་
འཁོགས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ད་དྤེ་ག་འད་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་འད་རང་དང་ཨྤེ་ཡྱིན་ནམ། ཁྱོད་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་དྤེ་ཚོས་གཅྱིག་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་
མ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་སོགས་གསུང་མཁན་དྤེ་འད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། དྤེར་གང་ཡང་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་མྱི་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་འདྱིར་ལང་གྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་དྤེ་
ཚོའྱི་གས་ཉ་དང་ཉུང་མ་མཉམ་བསྤེ་མྤེད་པའྱི་ཐོག མ་འོངས་པར་མཉམ་བསྤེ་མྤེད་པར་དོན་གང་ལ་དམྱིགས་པ་དྤེའྱི་རྣམ་པ་སོ ན་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་སྐུ་ཡྱི་ག་སོན་སྐབས་ཚད་མྤེད་ཡོན་ཏན་བཏང་སོང་ཟྤེར་གྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཚད་མྤེད་ཡོན་ཏན་དྤེ་མང་ཆྤེ་བ་
གདུང་བའྱི་འབོད་སའྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་མཚོན་གྱི་མྤེད་དམ། ༸སྐུའྱི་ག་སོན་ལ་ཚད་མྤེད་ཡོན་ཏན་གང་འད་བཏང་བ་ཡྱིན་ནམ་
ཟྤེར་ནས་ཕར་སྐད་ཆ་དྱིས་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཏང་ལབ་པ་རྤེད་ཅྤེས་བདྤེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དྤེ་
འདའྱི་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོ་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་ཐོག་དུས་ཚོད་ཕྱིར་འགངས་གནང་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་
ཁ་གསུམ་གྱི་གཞས་གང་འད་ཅྱིག་འདྤེམས་སྒྲུག་གནང་ནས་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་
བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་བཞག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བས་ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་རང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་མ་འོང་བ་བོད་
གཞུང་ཟློས་གར་དྤེ་ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡྱིན་དུས་ངྤེས་པར་དུ་ལམ་སོན་གནང་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་
དྤེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་འབོར་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ལྷན་ཁང་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྱིང་ལྷན་ཁང་སོ་སོས་
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ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་དྤེབ་གཟུགས་ལ་བཀོད་ཡོད་རྤེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་སྤེ་ཡོངས་
རོགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བོད་ནང་རྒྱ་མྱིས་བཙན་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོན་སྤེ་
ཡོངས་རོགས་བསྣུབས་ཚར་པའྱི་སྐབས་འདྱིར། བསན་པའྱི་མྤེ་རོ་སྨད་ནས་གསོས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་རང་ཚོ་བཙན་འབོར་ནང་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟྤེན་ནས་བསན་པ་སར་གསོ་བྤེད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི ་ཕོགས་དྤེབ་ཅྱིག་ད་ལྟ་
བསྱིགས་པ་མཇལ་མ་སོང་། གལ་སྱིད་ཡོད་པར་ཡྱིན་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་མྤེད་པར་ཡྱིན་ན་དྤེ་འདྱིའྱི་ཕོགས་
བསྱིགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཡང་དྤེ་འད་ཅྱིག་ཕོགས་བསྱིགས་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོག་ནས་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་དང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་
དྤེ་དག་ཚང་མ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་འཁོད་ཡོད་རྤེད། སྔོན་མ་ཞུ་མོང་ལ་ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ཇུས་གཏོགས་བྤེད་ས་འདུག་གམ་ཞྤེ་ན། ཇུས་གཏོགས་བྤེད་ས་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་གཞས་བཏང་བ་དང་མྤེ་ཏོག་ཁུར་བ་དྤེ་
དག་རྩ་བ་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། སྐད་ཆ་ཡང་འདྱི་མཁན་མྱི་འདུག དང་པོ་བཤད་དགོས་རྤེད། འདྱི་འད་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྱིས་མཁན་ཡང་
མ་བྱུང་། མར་ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་ག་སྱིག་གང་འད་བྱུང་སོང་ཟྤེང་ནས་སྐད་ཆ་ཡང་འདྱི་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཙང་། མ་འོངས་པར་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་བྤེད་ཉན་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཏན་ཏན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཚན་པ་དྤེ་དག་
གྱི་ནང་ནས་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་དང་ཟློས་གར་གཉྱིས་ང་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གཞན་ངས་གནད་དོན་སྙན་སྤེང་
ཞུ་རྒྱུར། ཁོང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོར་ཕུལ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག བཀའ་འདྱི་ཞུས་
ན་མར་ལན་སོད་པ་ཙམ་ལས་དྤེ་ལས་བརྒལ་ནས་འགོ་ས་དྤེ་ཙམ་མྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ནྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་
ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ཡྱིན། ངས་རྟག་པར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོས་འཛམ་གྱིང་ལ་ངོམ་རྒྱུ་ཡོད་ན་མྤེད་ན་དྤེ་ནང་ཆོས་འདྱི་རྤེད། འཛམ་གྱིང་གྱི་
མྱི་ཚོ་འཁོར་ས་ཡོད་ན་མྤེད་ན་དྤེ་ནང་ཆོས་འདྱི་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་ནང་ལ་གཞོན་སྤེས་དྤེ་ཚོས་ཧ་ལས་པར་དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་
གཏྱིང་ཟབ་པོའ་ིཐོག་ནས་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་བྤེད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་། ཚོར་སྣང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ང་
འདྱིར་མ་བསྤེབས་གོང་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེབ་རྱིམ་པ་ཁ་ཤས་བཟོས་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཚང་མའྱི་དགོན་པའྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་དྤེབ་རྤེད་འདུག འོན་ཀང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་བརྩད་གནང་བ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས། 
རྩད་ཞྱིབ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་
བསམ་སོང་། སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཆོས་རྱིག་གྱི་ལས་ཁུར་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། སྱིར་བཏང་ཧོབ་སྤེ་བལྟས་ན་ག་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག་སྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་
དང་ཆོས་ལྡན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་དྤེ་ཚོ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་དོ་སྣང་བས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡག་པོ་རྤེད། 
ངས་དྤེ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སྔོན་མ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱིས་བྤེད་ལུགས་བྤེད་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆོས་རྱིག་གྱིས་རྒྱུན་
འཛིན་བས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡང་བར་མ་ཆད་པར་རྒྱུན་འཛིན་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་མ་འད་བ་ཞྱིག་དྤེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་
བསྩལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཀྱི་དགོངས་དོན། བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་གོང་སྤེལ་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དོན་
ལག་བསར་བས་པའྱི་ནང་ནས། གཞུང་ཆྤེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། 
སོབས་པ་ཆྤེན་པོས་ལས་འགོ་བཙུགས་པ་དྤེར་གོས་ཚོགས་འཚོག་བཞྱིན་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་བྤེད་དགོས་སར་
བསྔགས་བརོད་དང་། རྟྱིང་སྐུལ་བྤེད་དགོས་སར་རྟྱིང་སྐུལ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་འགན་ཞྱིག་ཀང་ཁུར་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞུང་
ཆྤེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྐོར་དྤེ་སྔོན་མ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཡོད་རྤེད། འབྱུང་འགྱུར་མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདུག་དང་མྱི་འདུག ས་གནས་ས་
ཐོག་ལ་ཕར་བཅར་དུས་རྤེད། སོབ་ཡོན་ཞྱིག་ཀང་སོར་འཇགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་
ལས་བྤེད་ཚོ་ཡར་བཅར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ཚོ་ཧ་
ཅང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་དུ་ཉར་ཚགས་གནང་རྒྱུ་དང་འཕྤེལ་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་ལམ་ཁ་
གལ་གནད་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་ཚོར་ཡང་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཙལ་དགོས་པ་མྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་བསམ་བོ་འཁོར་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་
ཆོས་ལུགས་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་རྤེད། འདྱི་ཚོ་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་གོམ་པ་མདུན་
སོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། དུས་རབས་ཀྱི་འགོས་དང་མཐུན་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་དུས་རབས་ཉྤེར་གཅྱིག་པའྱི་ཆོས་པ་ཞྱིག་
བྤེད་པར་བྤེད་སོད་ཀྱི་མ་ལག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མདུན་བསོད་གནང་བ་དྤེར་བསྔགས་བརོད་བྤེད་འོས་པ་རྤེད་ལ་མུ་
མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་གྱི་འགན་འཁྱི་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གསལ་ལ། 
དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དང་མཉམ་འབྤེལ་ཐོག་ནས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་མ་ཁག་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སོལ་རྒྱུན། རྱིགས་ལམ། ནང་ཆོས་སོགས་ཟླ་དྲུག་རྤེ་རྤེའྱི་ལ་འགན་འཁྱི་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་དུང་ཡང་མྱི་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དྤེ་ཡང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་
ལམ་སོན་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་གོས་ཆོད་ཁག་དྤེ་ཚོ་ཧ་ལས་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་རྱིག་རྤེད། སྤེ་ཚན་ཁག་གྱིས་
ཆོས་རྱིག་གྱི་འཛིན་སོང་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་འཛིན་གྱི་ལམ་སོན་དྤེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་པའྱི་གཞྱིར་བཞག་ས་
ཞྱིག་དང་། ག་རྤེ་ཡྱིན་རུང་ལམ་སོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་སྐབས་ལ། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་གཉྱིས་
པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་ཕོགས་བསྱིགས་གནང་སྤེ་བཀྲམས་སོང་། དྤེ་ཚོ་བསྔགས་བརོད་བྤེད་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་
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བསམས་སོང་། བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཆོས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་དན་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བར་ཕག་
ལས་གནང་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་སོབ་མར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་
མདུན་སོད་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་འགན་དྤེ་འཁྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བཀར་བྤེ་
བག་གྱི་ལས་འཆར་ག་རྤེ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཚོར་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་མྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་
དྤེ་འད་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། མྱི་རྱིགས་ཕན་ཚུན་བར་འབྤེལ་བ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོར་རྱིན་ཐང་ཆྤེ་བའྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་དྤེ་
ཆགས་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བར་རྤེད། འཚོ་བའྱི་ཐོག་རྤེད། ཕོགས་གང་མང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
བཀའ་དྱིན་ཅན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་འགོ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འདྱི་འད་གཅྱིག་གོ་མོང། ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་
འབྤེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་ཐུགས་དམྱིགས་ཤྱིག་སྔོན་མ་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གྱི་ནང་ཚར་གཉྱིས་ཙམ་བྱུང་འདུག དྤེ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་བརྩམས་མ་སོང་། འབྱུང་
འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་མར་བཀའ་སོབ་མ་ཕྤེབས་གོང་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བཀར་
གྱི་ལས་གཞྱི་བརྩམ་རྒྱུ་འདུག་དང་མྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཉྱི་ཧོང་དང་ཝྤེ་ཐྱི་ནམ། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་སོགས་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོས་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུན་མོང་གྱི་གྤེང་གཞྱི་དྤེ། ནང་ཆོས་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གནས་
ཚུལ་མ་འད་བ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བརྩམ་རྒྱུ་འདུག རྒྱ་ཆྤེ་རུ་ག་རྤེ་གཏོང་རྒྱུ་འདུག གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་ག་རྤེ་གཏང་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ལས་འཆར་དམྱིགས་བཀར་བྤེ་བག་པ་དྤེ་འད་གཏང་རྒྱུ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ་བསམས་
སོང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་རྟྱིང་སྐུལ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡང་སྱིངས་ཆ་ཆྤེན་པོ་འདྱི་བརྒྱུད་ན་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག  
 དྤེ་ནས་ང་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་རང་ཡོད། ཕོགས་བསོད་ཀྱི་སྐབས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྷོ་ཕོགས་ཨྱི་ཊ་ལྱིར་ཚོང་པ་
ཁྱྱིམ་ཚང་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོས་ཡུལ་མྱི་དང་མཐུན་ལམ་བྤེད་རྒྱུ་དང་སོ་སོའ་ིརྱིག་གཞུང་བརྒྱུད་འཛིན་བྤེད་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་རྱིག་གཞུང་འཁབ་སོན་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་བཅར་སྐབས་ཁོ་ཚོས་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེ་ན། ང་ཚོས་རྱིག་གཞུང་གྱི་འཁབ་ཆས་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོས་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། 
ཉམས་མོང་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ཕ་གྱིར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཟློས་གར་གྱི་འཁབ་ཆས་རྱིང་པ་དྤེ་འད་
ཚོང་བསྒྱུར་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་ན་མྤེད་ན་གསུངས་སོང་། དྤེ་ངྤེད་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡར་ཁུར་ཡོང་ནས་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཏྤེ། དྤེའྱི་ལན་དུ་ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་སྐོར་དྤེ་ཟློས་གར་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག 
ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་སྱིད་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་ཞུས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ངྤེད་གཉྱིས་ཕོགས་བསོད་ལ་འགོ་སའྱི་ས་
གནས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྤེ་འདུན་ཡྱིན་པས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་རོགས་གནང་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་ལྟར། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས། 
གཞྱི་རྩ་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་གོས་ཆོད་གང་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་པ་བྤེད་དགོས། སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་པར་གོས་
ཆོད་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱད་དམ་དགུ་བཞག་ཡོད། གསལ་པོ་དན་མ་སོང་། ངས་ཆོས་ཚོགས་བཅུ་གཉྱིས་སྐབས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་
ལྟར། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལག་ལྤེན་བསར་ཡོད། གཅྱིག་ཀང་ལྷག་མྤེད། བསན་བདག་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་མདུན་ལ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ག་རྤེ་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལག་བསར་བྤེད་དགོས་པ་ཁས་ལྤེན་ཡང་ཞུ་
གྱི་ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྐོར་ནྱི། སྱིར་བཏང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་། བཤད་སྒྲུབ་
བསན་པ་གོང་འཕྤེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལྟར། ང་ཚོས་གོ་སྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མྱི་གངས་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་ཡོད། 
དྤེའྱི་ནང་ནས་སྐབས་དང་པོའ་ིནང་དུ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་བཅུ་བཞྱི་བཅས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 
དྤེའྱི་ཐད་ལ་སོན་བརོད་འད་བས་འདུག གཞྱི་རྩའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་བཏང་ཚར་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་གཟྱིགས་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་བཏང་ཡོད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བས་དགོས་མ་རྤེད་
ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་བཞྱིན་སོར་མོ་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་འབུལ་བ་ནྱི་ཁྱད་གསོད་རྤེད། གཞུང་ཆྤེན་བཀའ་པོད་ལྔ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ལས་
ལྷག་པར་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་སོར་ཁྱི་གཅྱིག་མ་སད་ནས་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་སད་པ་ནྱི་དཔྤེ ་རྤེད་ཟྤེར་མཁན་ཡང་འདུག འདྱི་ནྱི་དབུ་
མ་འཚོས་ནས་གསུངས་པ་རྤེད་འདུག ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་འདྱི་འད་ཡོང་གྱི་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་
རྐང་འཛིན་འདྱི་ང་ཚོས་རྩ་ཆྤེན་ནང་གྱི་གལ་ཆྤེན་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། གཞུང་ཆྤེན་
བཀའ་པོད་ལྔར་གཟྱིགས་ནས་ལྷ་རམས་ཐོན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དབུ་ཚད་ཕར་ཕྱིན་མངོན་འདུལ་སོགས་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་དཔྱིས་
ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཆ་རྤེན་ཚང་བའྱི་ཐོག་ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བྤེད་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་ང་
ཚོས་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད། མཁྱྤེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཟྤེར་དུས་ངྤེས་པར་དུ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཞུགས་
དགོས་པ་གཏན་ནས་མ་རྤེད། སོ་སོ་གང་དུ་བསད་ཀང་གཞུང་ལུགས་སོགས་ལ་དཔད་པ་བས་ཏྤེ། དཔྱིས་ཕྱིན་པའམ་མཐར་ཕྱིན་
པ་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། 
 ཉམས་མོང་ཅན་གྱི་སྐུ་ངོ་ཞྱིག་གྱིས་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་འདྱི་ཉུང་ཉུང་མ་རྤེད་མང་པོ་རྤེད།  གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆྤེན་མོའ་ི
ནང་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བྤེད་མཁན་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་མྤེད། ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་མ་གཏོགས་མྤེད་ཅྤེས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་
ཟྤེར་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐོ་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གངས་ཀ་མང་པོ་ལ་མ་བལྟ་བར་སྤུས་དག་པོ་ལ་བལྟ་དགོས་པ་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བཅས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་དྤེ་ལྟར་གཞྱི་བཞག་སྤེ་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་གསལ་
བསགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་ས་གནས་རྱིམ་པ་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད། 
 དང་པོ་ཡར་ཞུགས་དུས་ཉམས་ཞྱིབ་བྤེད་སངས་སམ་ Research Methodology ཐོག་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་
བཞྱིན་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཚོགས་འདུ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གསར་གཏོད་བས་ནས་ཚོགས་པ་དང་། ད་དུང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་གོ་རྟོགས་
སྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བསྱིགས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ལྔ་པ་དྲུག་པའྱི་ནང་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བྤེད་མཁན་ཕལ་ཆྤེར་ ༡༨ ཙམ་ཐོན་པ་ཡོད། དྤེ་དག་
འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་ངོམ་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང་མྱིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཐོན་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
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 ང་ཚོས་གནའ་སོལ་བཟང་པོར་གཞྱིར་བཞག་སྤེ། དུས་རབས་ཉྤེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་དུ་གོམ་པ་སོ་ནས་འགོ་དགོས་དུས། 
དུས་རབས་ཉྤེར་གཅྱིག་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་དང་བསྟུན་ཏྤེ་གསར་གཏོད་བས་ནས་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བྤེད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྩྱིས་
ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་། དགོན་པ་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ང་ཚོས་རྒྱ་ཡྱིག་དགྤེ་རྒན་སད་ཡོད། ཁ་ཤས་ལ་ཚན་རྱིག་དགྤེ་རྒན་གྱི་གསོལ་
ཕོགས་སད་པ་སོགས་མཐུན་རྤེན་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཚན་རྱིག་གྱི་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད། ན་ནྱིང་ཐྤེངས་དང་
པོ་དྤེ་ཤྤེས་རབ་གྱིང་དུ་ཉྱིན་ ༡༥ སད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་
སུ་སོ་སོའ་ིདགོན་པའྱི་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བསབ་ཐུབ་ས་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཟབ་སོང་
སད་ནས་དགོངས་ཚུལ་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལོ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དུ་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་རྱིང་ཚན་རྱིག་ཟབ་སོང་གནང་བ་རྤེད། ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་པའྱི་ཐོག དཔྤེ་མཛོད་ཁང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད། དགྤེ་བཤྤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་
ཀྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོ་ལ་ཕག་རོགས་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད། 
 འདྱི་རྣམས་གསར་གཏོད་རྤེད། སྱིར་བཏང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གསར་གཏོད་དྤེ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རྤེད་
འདུག མང་ཙམ་སྤེབས་ན་བསམ་དུས་ཉུང་ཤས་ལས་སྤེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་
དང་ལངས་ཕོགས་ཀྱི་འཛིན་སངས་ཐོག་ནས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བགོ་གྤེང་གནང་བ་དང་། མཁས་པ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་བགོ་གྤེང་
སོགས་གནང་ན། མ་འོངས་པར་བསན་པ་གཅྱིག་གྱི་རྤེས་འཇུག་ཡྱིན་པ་དང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གོ་རྟོགས་འཕྤེལ་རྒྱུར། གལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་ནས་ང་ཚོས་བགོ་གྤེང་ཆྤེན་མོ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་རྒྱུད་སོད་ལ་ཚོགས་པ་ཡྱིན། དངོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚོ་གོ་སྱིག་
ཞུ་མཁན་ཚོ་ཡང་ཡྱིད་ཚིམས་པོ་བྱུང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ནས་མཁས་པ་ཕྤེབས་ནས་རྩོམ་ཡྱིག་ལྗགས་ཀོག་དང་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་། མཁས་པ་གཞན་གྱིས་དྤེ་ལ་དྱི་བ་གནང་བ་དང་། མར་ལན་གནང་བ་སོགས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཐྤེངས་
དང་པོ་དྤེ་འདྱིར་ཚོགས་ཡོད། གཉྱིས་པ་དྤེ་རྣམ་གོལ་གྱིང་ལ་འཚོག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་བས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་
ཚོགས་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ན། གསར་གཏོད་དང་པོ་ཡྱིན་དུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དབུ་འབྤེད་དང་མཇུག་བསོམས་གང་རུང་ལ་
གདན་འདྤེན་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་བསོམས་སྐབས་སུ་མཇལ་ཁ་རག་པ་མ་གཏོགས་དབུ་
འབྤེད་མཛད་སོར་གདན་ཕྤེབས་ཐུབ་མྤེད། རྤེས་མ་ང་ཚོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བསྱི་གནས་རྤེ་ལ་བསྐོར་ར་རྒྱག་ནས་འགོ་གྱི་ཡྱིན། 
ད་ལོ་རྣམ་གོལ་གྱིང་ལ་ཚོགས་ཨྤེ་ཐུབ་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནྱི་གལ་ཆྤེན་པོར་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ལ་འགོ་བཞྱིན་པའང་ཡྱིན། 
 Ooty ཨུ་ཊྱི་མྱི་མང་གྱི་ཞུ་དོན་དྤེ་ང་ལ་སྙན་སྤེང་མ་བྱུང་། ཁོང་ཚོས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ངས་ཤྤེས་མ་སོང་ལ། ང་ལ་
སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཤོད་མཁན་མ་བྱུང་། འོན་ཀང་ངས་རྩད་གཅོད་བས་ཏྤེ་ལྗགས་ལན་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་
ངྤེས་པར་དུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་མ་ངས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་འཆར་གཅྱིག་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་བོན་ཐུགས་
མྱི་བདྤེ་བ་བྱུང་ཡོད་ས་རྤེད། བསྔགས་བརོད་གནང་མ་སོང་། དྤེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་བསྔགས་བརོད་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཞུས་
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ཏྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་དོན་ཚན་གཉྱིས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་གོས་ཚོགས་འདྱི་
ལ་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ᨊགོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ནང་དུ་ང་ཚོ་ར་བ་འདྱི་ལ་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་འགྱིག་པ་དང་མ་བྱུང་བ་
རྣམས་ང་ཚོས་བཤད་ནས་གསལ་པོ་བྤེད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འགྱིག་སོད་པ་དྤེར་མྱི་གཞན་གྱིས་བསོད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་གནང་བ་འདྱིས། ངས་འགྱིག་མྱི་འདུག་ལབ་པ་ནང་བཞྱིན་གཞན་ཚང་མ་འགྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་རྤེད་
བསམས་ནས། སྔོན་མ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ནང་ཆོས་སོབ་སོང་སོད་གནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་
དཔྤེ་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ལབ་ན། 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཨང་ ༣ པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་འདུག་
ཟྤེར་ན། བོད་མྱིའྱི་འདུས་སོད་ས་གནས་ཁག་ནང་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཐོག་ནས་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག ལས་
བསོམས་ནང་དུ་མང་ཆྤེ་བ་ཤོག་དྤེབ་འདྱི་འད་རྤེད་འདུག དྤེ་རྱིང་ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ། ད་ལྟའྱི་ཞབས་བརྟན་སྒྲུབ་པ་རྣམས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ངང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གདྤེང་ཚད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་གསུང་
གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། 
 དྤེ་ནས་སོ་སོ་ས་གནས་ལ་ནང་ཆོས་སོབ་སོང་སོད་གནང་བ་འདྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ངས་ཞུས་འདོད་པ་ནྱི་
སྔོན་མ་ནང་ཆོས་བགོ་གྤེང་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་སོབ་གནང་དུས། གུས་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་ཡོད། 
གཞོན་སྤེས་འདྱི་ཚོ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་འདྱི་འད་ཞྱིག་མྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་
ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་པ་དྤེ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་མང་ཆྤེ་བ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་
ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བསྟུན་ཏྤེ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཟོས་འདུག་དན། དཔྤེར་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་འཁོད་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་མཐོ་སོབ་ཐོན་པའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་དང་ཁང་ཁག་རྤེད་འདུག མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཉུང་དུ་འགོ་གྱི་འདུག་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐད་ལ་དཔད་པ་གནང་ཡོད་དམ། མ་འོངས་པར་གཞོན་སྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་
སྤེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་འདུག་གམ། ངས་སྔོན་མ་ཐྤེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུས་མོང་། མཐོ་སོབ་མྱི་འད་བ་ཁག་ལས་ཐོན་
ཡོང་དུས་དུས་ཚོད་ཅུད་ཟད་འགངས་དགོས་པ་སོགས་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་མཐོ་སོབ་ཐོན་པའྱི་
དུས་ཚོད་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ཚོ་ཕྤེབས་མཁན་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་འད་ལ་དུས་
ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་དང་པོ་ནས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་ན། རྤེས་མ་ཟླ་བ་དྲུག་ཡང་བསར་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། འདྱིའྱི་
རྱིགས་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་ན་བསམས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྱི་བ་གཉྱིས་རང་ཕུལ་བ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དྤེ་རྱིང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཆགས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་ Due ཡྱིན་པ་བཟོ་འད་
རྤེད། མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཞབས་རྱིམ་ཞྤེས་པ་འདྱི་དང་པོ་ཞུས་ན། ངས་ཀང་གསལ་པོ་ཤྤེས་མ་སོང་། སྱིར་བཏང་ལྷ་བའྱི་བཀའ་
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ལུང་ཕྤེབས་སྐབས་ང་ཚོས་དགོན་སྤེ་ཁག་དང་ས་གནས་ཁག་ལ་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཁྱབ་བསགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་
དུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད། ལས་བསོམས་ནང་དུ་དང་བངས་ཀྱིས་ཞབས་རྱིམ་སྐོར་ངས་རྩད་གཅོད་བས་ནས། རྤེས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་
པ་ཞུ། 
 གཉྱིས་པ། ཧོན་སུར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དྤེ་མ་འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་ཚོགས་ཨྤེ་ཐུབ་བལྟ་གྱི་ཡྱིན། ད་ལོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་
བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ན་ནྱིང་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཚོགས་པ་རྤེད། ད་ལོ་ནུབ་ཕོགས་ལ་ཚོགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་གནང་
མཁན་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུད་སྨད་བཞྱིན་དུ་ཆ་རྤེན་འབུལ་མཁན་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱུད་སྨད་ལ་
ཆ་རྤེན་དང་མཐུན་རྤེན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེས་ན་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་གཞོན་སྤེས་རྣམས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོང་
བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཏྤེ་མུ་མཐུད་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་རུ་སོག་གྱི་སོབ་ཡོན་སྐོར་
བཀའ་ལན་གནང་ནས། དྤེ་ལས་འཕོས་དོན་འདྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་རུ་སོག་གྱི་སོབ་ཡོན་གནང་སངས་ཐད་
ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིར་འབུལ་མོང་ཡོད་དྤེ། ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ད་བར་གནང་མ་སོང་། དྤེ་རྱིང་གསུང་སངས་ཐད་
ལ་སོག་པོ་དྤེ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་གསུངས་སོང་། དྤེ་
དང་འབྤེལ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དྱི་བ་གཅྱིག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འབྲུག་
དང་འབས་ལྗོངས་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཚང་མ་ལ་སོབ་ཡོན་སོད་དགོས་ན་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྱི་བའྱི་ནང་ལ་འདྱིའྱི་
རྱིགས་ལ་སོད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སོག་པོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་
ཡོད་དམ། ཁོང་ཚོ་ཉམ་ཐག་གཟྱིགས་པ་རྤེད་དམ། མཚན་དོད་རྤེད་དམ། གང་འད་བས་ནས་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་
བཀའ་བོན་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཅྤེས་ཚིག་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། སོག་པོ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་
ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བང་མཛོད་ནང་ནས་གནང་སྤེ། ཆོལ་གསུམ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་
པ་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཀུན་སོང་གང་འད་ཡོད་པ་ཞུ་ ཤྤེས་མ་སོང་། གང་
ལྟར་གནང་སངས་དྤེས་ང་ཚོའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་དང་མཐུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བའྱི་གཞྱི་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྩ་
བ་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག  སོག་པོ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ཁུལ་ལ་དམག་རྒྱག་པ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ཁུལ་
བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་སྐུ་བཀྲོངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ལོ་རྒྱུས་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཏན་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ལོ་
རྒྱུས་ག་རྤེ་ཐད་ནས་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཏྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་ལ་དངུལ་འབོར་གངས་ཀ་མང་ཉུང་གྱིས་སྐད་ཆ་རྩ་བ་
ནས་མྱིན། བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནང་ནས་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གསུངས་པ་
འདྱི་ལ་དོགས་པ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ཟྤེར་ཞུས་པ་
མྱིན། ཁོང་ལ་མ་གནང་ཀ་མྤེད་ཅྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། 
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 སྔོན་མ་ནས་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་རྤེད་འདུག་གསུངས་སོང་། ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་ཤས་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ཁ་ཤས་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་རྒྱུ་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
འཛིན་སོང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གལ་ཆྤེ་ཤོས་ནང་གྱི་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གཞྱིས་བྤེས་གཉྱིས་ཀ་རྡོག་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཆོལ་གསུམ་
ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་རྡོག་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་ཐུབ་དགོས་པ་འདྱི་ང་ཚོ་ལ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཀུན་སོང་
ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གནད་འགག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་ཆོས་
བརྒྱུད་བར་འགལ་ཟླ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་འཁོད་ཡོད་རྤེད། འདྱི་འདའྱི་དོགས་པ་དང་རྣམ་
རྟོག་གྱི་གཞྱི་མྱི་ཡོང་བ་བྤེད་དགོས་པ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་འགན་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགན་མ་འཁུར་
བ་དང་སྡུག་པོ་གནང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་ཟུར་དུ་འདྱི་འད་མཐོང་ཡོང་བ་དང་། 
སོག་པོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཏོང་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཆགས་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ང་ལ་དོགས་པ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། སྔོན་མ་
ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད། དྤེ་ཆད་པ་དང་མཉམ་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
བང་མཛོད་ནང་ནས་གནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཞྱི་བཞག་སྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིས་ང་ཚོ་ལ་
ཕན་པའྱི་ཚབ་ལ་གནོད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རུ་སོག་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་ནྱི། སྱིར་བཏང་སྔོན་ཆད་སྐོར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་རུ་
སོག་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བྤེད་མཁན་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་ནས་ད་ལྟ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་ལྔ་ཡོད། ངས་སྤེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོ་འདྱིར་ཕྤེབས་ཏྤེ་ནང་ཆོས་སོབ་གཉྤེར་བས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད། 
དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ནང་དུ་བཞུགས་ནས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་སད་པ་དང་། ནང་ཆོས་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བས། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་གུས་ཞབས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆྤེན་རྣམ་པར་གུས་ཞབས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མཁན་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་རྤེད་འདུག ད་བར་དུ་ང་ཚོས་གནང་བ་འདྱི་ནྱི། སྔོན་མ་གནང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་མཚན་དགོས་པ་
ཅྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། ད་བར་དུ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས།  ད་ལྟ་འགོ་འཛུགས་ནས་
གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། སྔོན་ནས་གནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་ང་ཚོས་ད་ལྟ་གཅད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ས་མ་རྤེད་དན་ནས་
གནང་བཞྱིན་ཡོད། ལོ་གཅྱིག་ལ་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་དྲུག་མ་གཏོགས་འགོ་གྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ཁོང་ཚོ་འདྱིར་ཡོང་སྤེ་གདན་ས་
ཁག་དང་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་ལ་ཞུགས་ནས་ནང་ཆོས་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བས་ཤྱིང་། དྤེ་ཡང་བོད་གངས་ཅན་པའྱི་ནང་ཆོས་
ཉམས་ལྤེན་བྤེད་སངས་དང་སྒྲུབ་པ་བྤེད་སངས་རྤེད། བོད་གངས་ཅན་པའྱི་གཤྱིས་ཀ་དང་མཐུན་པའྱི་སོབ་སོང་བས་ཏྤེ། རྤེས་སུ་
སོག་པོའ་ིལུང་པའྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་ཏྤེ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་ཡོད་རྤེད། སྔོན་མ་ནས་སོག་པོ་མང་པོ་གདན་ས་ཁག་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བྤེད་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་དྲུག་སོད་མྱི་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག སོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཧོབ་ལ་



38 

 

གཅོད་བཞག་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས། སོད་སངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡང་ཧ་ཅང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་
བས་ནས་སད་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། སྔོན་ཆད་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་ནས་དམྱིགས་བསལ་མྤེད་དྤེ། གནད་དོན་
གལ་ཆྤེན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐོག་མར་ལས་བསོམས་འདྱིར། ལོ་འཁོད་སངས་ནོར་ཡོད་ས་རྤེད། 
༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༡༤ ནས་ ༢༠༡༥ རྤེད། དྱི་བ་དྤེ་༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ༸པཎ་ཆྤེན་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་དགྤེ་
འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག ན་ནྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༤།༢༥ ལོར་༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དགུང་ལོ་ ༢༥ 
ཕྤེབས་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་ཏྤེ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་སྱིད་ཚབ་རྤེད་འདུག དངོས་གནས་གཙུག་
ལག་ཁང་དུ་མཛད་སོ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གནང་འདུག་ལ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཚང་མ་ལས་མཐོང་རྒྱུ་འདུག ད་ལོ་
དམྱིགས་བསལ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཁས་དབང་གྱི་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཚོགས་སོང་། ཡྱིན་
ཡང་ན་ནྱིང་ལོ་དང་ད་ལོའ་ིབར་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་འགོ་འདུག གཅྱིག་བས་ན་འཁྲུངས་སྐར་ལོ་ ༢༥ དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་དང་། 
དགུང་ལོ་ ༣༠ འཁྲུངས་སྐར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། གང་ལྟར་ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། རྩ་བའྱི་པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་
ཆྤེ་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་དང་
འཁུར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྱིལ་བསགས་དང་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་རྤེད། ༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆོས་
ཕོགས་ཀྱི་བ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མྤེད་པ་སྔོན་མ་ནས་ང་གཞུང་འབྤེལ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཏུ་ཡོད་དུས་ནས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་སྤེབས་སོང་། སོང་ཙང་ན་ནྱིང་ལོར་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་
གྱིས་སྱིད་ཚབ་གནང་སྤེ། གཏམ་བཤད་གནང་དུས་འགྱིག་སོང་བསམ་པ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་རྣམ་འགྱུར་རམ་ཚོར་བ་ཞྱིག་རྩ་
བ་ནས་སྤེབས་མ་སོང་། ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གར་སོང་ཆ་མྤེད་གྱུར་ཏྤེ་ལོ་ ༢༠ འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་
ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད། རྩ་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ཁག་ཏུ་ལས་
འགུལ་འད་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཏན་ཏན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བསན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་བདུན་ཕག་འདྱི་ལ་འཐབ་ཕོགས་
གཅྱིག་གྱུར་གྱི་དཔོན་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དགྤེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མའྱི་གནས་ཚུལ་སད་པ་ཡྱིན་ན་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ཁ་རྒྱུན་དྤེ་ལྟར་རྤེད། ཁོང་
བདྤེ་པོ་ཐང་པོ་རྤེད་འདུག སུ་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཁོང་ལ་སུན་པོ་མ་བཟོ་རོགས་ཟྤེར་བ་སོགས་གསུང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ཉྱིན་གསུམ་
སྔོན་ལ་ᨊགོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྤེད་དགོས་འདུག རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་
དྤེར་ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆྤེས་བྤེད་རྒྱུ་མྱི་འདུག འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གནང་གྱི་འདུག་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་བ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ལ་གུས་བཏུད་
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ཞུས་ཏྤེ། རྩ་བའྱི་བ་མ་བྤེད་མཁན་བོད་མྱི་ཁྱི་ཚོ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་གནད་འགག་འདྱི་ཉར་ཐུབ་པ་དང་རྒྱུན་
གནས་ཡོང་བར་ཏན་ཏན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དངོས་སུ་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་ངས་ཆ་བཞག་གྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ལས་
བསོམས་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་མཇལ་མ་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་དང་། གང་ལྟར་༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གོད་བཀྲོལ་
ཕར་བཞག ག་པར་ཡོད་མྤེད་དང་གནས་སངས་གང་འད་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའ་ིདགོན་པ་ནས་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ལྷན་ཁང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ག་རྤེ་འད་
གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་རོགས། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་ཚོགས་ཐྤེངས་
བཅུ་གཉྱིས་པ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཏམ་གསར་ཞྱིག་ལ། ཐྤེངས་དང་པོའ་ིནང་དུ་བཙུན་མ་དགུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་རག་
འདུག ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ནྱི་ཟུར་ཉན་གྱི་གནས་བབ་རྤེད་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་བགོ་གྤེང་དགྤེ་སོང་མའྱི་སོམ་པའྱི་
སྐོར་རྤེད་འདུག བཙུན་མ་ཚོས་གསུང་རྒྱུ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་གཏམ་གསར་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། འགྱུར་བ་གསར་པ་ཞྱིག་རྤེད་ལ་
གོམ་པའང་དང་པོ་སོ་བ་ཞྱིག་རྤེད། སྔ་མ་ཡྱིན་ན་བཙུན་མ་ཚོ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། རྱིམ་པས་བཙུན་མ་ཚོ་ཡང་ཚོགས་ཆྤེན་
ནང་ཚོགས་མྱི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའྱི་སྐལ་བཟང་གྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སྤེབས་རྒྱུ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ན་ནྱིང་༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་མཛད་སོ་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ་དྤེ་ནྱི་བཀའ་
ཤག་གྱི་གོ་སྱིག་འོག་ནས་གནང་བ་རྤེད། རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་དགུང་ལོ་ ༢༥ ལ་ཕྤེབས་པའྱི་མཛད་སོ་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའ་ིདགོན་པར་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ཏྤེ་མཛད་སོ་གཟབ་རྒྱས་ཤྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ནྱི་དགུང་ལོ་ ༢༥ ལ་ཕྤེབས་པའྱི་དུས་དན་ཞྱིག་
སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་གནང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
དངོས་སུ་གནང་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དྤེ་ནྱི་དངོས་ཡོད་རྤེད། འདྱི་གལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་དང་སྣང་མྤེད་བཞག་པ་རྩ་བ་ནས་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ག་
རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་གནང་སྤེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འབྤེལ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལག་ལྤེན་བསར་གྱི་ཡོད། ད་ལོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཕྤེབས་མ་སོང་ལ། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གང་ཡང་གནང་མྤེད། ཕྱི་དྱིལ་ནས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་། འདྱི་འདའྱི་
རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་མཐོང་ཆུང་བས་པ་དང་། སྣང་མྤེད་དུ་བཞག་པ་རྩ་བ་ནས་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བས་ན་ག་རྤེ་བ་དགོས་རྤེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་འཆར་བྱུང་བ་ལྟར་མ་འོངས་པ་ལ་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་བཀའ་གོས་གནང་གྱི་
ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཆོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་གཉྱིས་ཐོག་ལ་བཙུན་མ་ཚོ་ཕྤེབས་འདུག དྤེ་ཡང་
ཟུར་ཉན་གྱི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་ཕྤེབས་འདུག མ་འོངས་པར་ཚོགས་མྱི་རང་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་ཐུབ་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་དམ།) བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཞུ་རྒྱུ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མར་བཀའ་གཏང་ས་
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གཅྱིག་ཀང་མྤེད། ངས་ཉྤེ་ཆར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་གཞན་ཞྱིག་གྱིས། དཔྤེར་ན་ནང་སྱིད་དང་ཤྤེས་རྱིག་འཕོད་བསྤེན་སོགས་སོ་
སོའ་ིལས་ཁུངས་ནས་གོས་མོལ་བས་ཏྤེ། སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་ལ་བཀའ་གནང་ནས། དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ལག་ལྤེན་ལ་བསར་དགོས་ཞྤེས་
བཀའ་གནང་ས་ཡོད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དྤེ་འདའྱི་བཀའ་གཏང་ས་གཅྱིག་ཀང་མྤེད། བཀའ་འདྱི་ཞུ། ས་བོན་བཏབ། གོས་
བསྡུར་བས། ང་ཚོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་རྩྱིས་ཡོད། ཁྱོད་རང་ཚོའྱི་ཐུགས་ལ་གང་འད་འདུག འདྱིའྱི་སྤེང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་སྤེ་
ཐག་གཅོད་ཐུབ་མཁན་ཡག་པོ་ཤྤེས་མཁན་རྣམས་ཚོགས་འདུར་ཕྤེབས་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་ནས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། རབས་དང་རྱིམ་པ་
མང་པོ་བས་ནས་མ་གཏོགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་གཏང་ས་གཅྱིག་ཀང་མྤེད། 
 བས་ཙང་ཉྤེ་ཆར་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོར་ཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་འབུལ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། 
དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་སྐོར་ལ་ངོ་རྒོལ་ཕར་བཞག་སོབས་པ་ཆྤེན་པོའ་ིངང་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཡྱིན། ༢༠༡༦ ལོར་
དགྤེ་བཤྤེས་མ་ཉྱི་ཤུ་ཐོན་གྱི་ཡོད། ཁ་སང་དྤེ་ང་ཚོས་ཚོད་ཚོད་བས་ནས་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ན་
བཀའ་བཀོན་རག་སྱིད། ཞྤེད་ཀྱིན་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སབས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་བཀོན་གནང་མཁན་བྱུང་མ་
སོང་། གནས་ལུགས་དྤེ་འད་རྤེད་མ་གཏོགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྤེད་ཆོག་ཆོག་ཞྱིག་མྤེད། དྤེ་ནྱི་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དྱི་བ་མ་ཞུས་གོང་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་ནང་
དུ། སྱིར་བསན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་དང་ཡང་སོས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་རྱིམ་གཙོས་པའྱི་བོད་ནང་གྱི་རྒྱལ་གཅྤེས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་
མོ་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་
ཙམ་མ་ཟད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་གྱིས་ལས་བསོམས་ཀྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་དོན་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་ལག་
ལྤེན་བསར་ཏྤེ་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་པར། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་བཀའ་བོན་གཙོས་ལས་བྤེད་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྱི་བ་དང་པོ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་དགོན་སྤེ་ཁག་མྱིན་པའྱི་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཆོས་ཚོགས་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་རྣམས་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ཚོད་སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེའྱི་བར་
འབྤེལ་བ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ནྱི་མ་ཤྤེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་བ་གཅྱིག་དང་། དྤེའྱི་སྐོར་ཤྤེས་འདོད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་གཉྱིས་པར། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་གདན་ས་ཆྤེ་ཆུང་ཁག་ལ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་
རྣམ་པའྱི་ཐོག་ཏུ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གདན་ས་ཁག་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་ཚང་མའྱི་གདན་ས་ཆྤེ་ཆུང་
ཁག་ནས་སོབ་གཉྤེར་གནང་བའྱི་གྲུབ་འབས་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེ་ཡང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཤྤེས་
དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། སོང་ཙང་གདན་ས་ཆྤེ་ཆུང་ཁག་ནང་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་ཆྤེན་པོ་ལོ་གཅྱིག་ལ་ག་ཚད་
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འཐོན་གྱི་ཡོད་རྤེད། དགྤེ་བཤྤེས་ཆུང་ཁག་ག་ཚད་འཐོན་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ག་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཞྤེས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
 དྱི་བ་གསུམ་པ། ང་ཚོའྱི་ནང་ཆོས་འདྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་གཙོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོས་བ་སྤྲུལ་
དགྤེ་བཤྤེས་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་འད་མྱིན་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ། སྐད་ཡྱིག་འད་མྱིན་ཐོག་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་འདྱི་དར་ཁྱབ་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ནང་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་བོད་ཡྱིག་གྱིས་བཟུང་སྤེ། སྐད་ཡྱིག་གཞན་དག་གྱི་སྤེང་དུ་དར་ཁྱབ་མང་པོ་འགོ་གྱི་ཡོད་
དུས། ཕར་བསྒྱུར་སྐབས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་གཅྱིག་གྱུར་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ད་བར་ལས་འཆར་སྤེལ་བཞག་པ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། ཡང་ན་སྤེལ་འཆར་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་མྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ལ་
བསྤེས་ལྷད་མྱི་འགོ་བའྱི་ཁྱད་པར་འདུག 
 མཐའ་མའྱི་དྱི་བ་བཞྱི་པ། ད་ལོ་སྱི་ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊསབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དགུང་ལོ་ ༨༠ ལ་ཕྤེབས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་
སོན་ལ་གོ་སྱིག་ཞུ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ག་སྱིག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་སོང་། 
དཀའ་ངལ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། བསན་བདག་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་གལ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསོལ་འདྤེབས་སབས་འཇུག་ཞུས་པ་གཞྱི་
བཟུང་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བསན་བདག་བ་ཆྤེན་རྣམ་པར་གནས་བབ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་དད་པ་དམ་ཚིག་དང་གུས་བརྩྱི་གཅྱིག་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཞུགས་ཁྱི་བང་རྱིམ་སྱིག་སངས་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་
པོ་ཞྱིག་འཕད་སོང་། སྐབས་མཚམས་ཅྱི་བ་གཏོལ་མྤེད་དུ་གྱུར་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག འདྱི་འདའྱི་བར་ང་ཚོས་བྤེད་ལུགས་
བྤེད་སངས་མ་འགྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ལ་ཕོག་ཐུག་ཀང་འགོ་མྱི་ཡོང་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཡང་བྱུང་སོང་།སོང་ཙང་སྐབས་
དྤེར་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་ཚོར་བ་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། བདྤེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་བསན་བདག་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཚོགས་ཐོག་གཅྱིག་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་དུས། 
བཞུགས་ཁྱིའྱི་བང་རྱིམ་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་ཏྤེ་བསན་བདག་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་རྤེ་
ཟུང་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ། དྤེའྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གང་ལ་འཇོག་དགོས་རྤེད་དམ། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་
ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་བདྤེ་
སྲུང་གཉྱིས་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གང་འད་ཡོད་དམ། གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་བསྱི་གནས་མང་པོ་ཡོད། ང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་བསྤེབས་
སྐབས་ཆོས་ཚོགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བསྱི་གནས་ཁང་དྤེ་དག་གྱི་ཁ་བང་དང་
ཁ་པར་ཨང་གངས་འཚོལ་སྐབས་ཕལ་ཆྤེར་ ༨༠༠ ལྷག་ཙམ་རག་སོང་། ཉྤེ་ཆར་ང་ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡ་དང་། ཧོ་ལྤེན། སྤེལ་ཇམ་ལ་འགོ་
སྐབས་མང་པོ་ཞྱིག་རག་མྤེད་པ་ཤྤེས་སོང་། ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་འབྤེལ་བ་བཞག་སྤེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྱིག་
བས་ནས་ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག བོད་བསན་སྱིད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ག་རྤེ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག 
དྤེ་འདའྱི་བཀའ་བསྡུར་བ་རྒྱུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། རྩྱིས་ལ་བལྟས་ཡོང་སྐབས། འགོ་སོང་
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ཆྤེན་པོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྤེ་ང་ཚོས་སྙོབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ཀྱི་བསྱི་
གནས་ཁང་ཆྱིག་སོང་ཡས་མས་ཤྱིག་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོར་རག་པ་དྤེ་ ༨༠༠ རྤེད། ཉྤེ་ཆར་བསན་བདག་བ་ཆྤེན་གྱི་
ཚོགས་འདུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྔོན་ཆད་བསན་འཛིན་གྱི་སྤེས་ཆྤེན་དམ་པ་མང་པོ་འཛམ་གྱིང་ཁག་ཏུ་ཕྤེབས་ནས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་སངས་དྤེ་གཅྱིག་སྤེལ་བཞག་དུས། ཨ་རྱི་དང་། ཡུ་རོབ། ཨྤེ་ཤྤེ་ཡ་དྤེ་དག་ཕལ་ཆྤེར་
རྩ་བ་ནས་ནང་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ནང་ཆོས་འདྱིར་བོ་བ་དང་གོ་བ་ཁག་ཁག་ཅྱིག་འདུག་ལ་གཏྱིང་ཡང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་འདུག སོ་སོའ་ིམྱི་ཚེ་
ལ་བདྤེ་སྱིད་བསྐྲུན་སངས་དང་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བ་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག་ཟྤེར་ཏྤེ་ཌོ་ལར་ Dollar ས་ཡ་མང་པོ་བཏང་ནས་ཆོས་
ཚོགས་མང་པོ་བཙུགས་འདུག སྔོན་བོན་གྱི་བསན་འཛིན་སྤེས་ཆྤེན་དམ་པ་དྤེ་ཚོས་བཙུགས་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་དྤེ་ཚོས་དགོངས་གཞྱི་
དང་དགོས་པ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདུག་མྱིན་ལྟ་སྐབས། དོགས་པ་ཆྤེན་པོ་དང་དྱི་བ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོས་བདག་པོ་རྒྱག་པ་
དང་དོ་སྣང་བས་ཏྤེ། ཆོས་དགྤེ་རྣམས་ཀང་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་། སོད་ལམ་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ཡོད་མཁན་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཕར་གཞོག ཞབས་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་ཆོས་བརྒྱུད་
སོ་སོས་དོ་སྣང་བྤེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་རྤེ་ཟུང་མ་ཡྱིན་པར་ཚང་མས་དོ་སྣང་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། རོག་
ཁ་ཆྤེ་བ་ཆགས་ས་རྤེད། གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་ཟྤེར་བ་བཞྱིན་དུ་བ་ཆྤེན་ཁག་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོའ་ིངང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་བང་དང་ཁ་
པར་ཨང་གངས་ལྤེན་པ་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཐུབ་མ་སོང་། 
 གཉྱིས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒྱུར་ཚིག་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ན་ནྱིང་ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
བཅར་སྐབས་གསུང་མཁན་བྱུང་། ནང་ཆོས་ཀྱི་བསྒྱུར་ལ་ཐ་སྙད་མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཚིག་མང་པོ་དྤེ་ཚོ་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས་ཨྱིན་ཇྱིར་གཅྱིག་མཚུངས་བསྒྱུར་
ཐུབ་པ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་པོ་ཞུ་དགོས། དྤེ་དག་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐོན་པོའ་ིཐོག་ནས་བ་དགོས་པས་བྤེད་ཐུབ་མ་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་གྱི་འདུག ཉྤེ་ཆར་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་སྤེ་ང་ཚོར་
དྤེབ་གཅྱིག་སད་སོང་། སོ་སོས་གང་འཚམ་བཀགས་པ་ཡྱིན། དཔྤེ་ཡག་པོ་བྱིས་འདུག དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེང་སང་ནང་ཆོས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐད་ཡྱིག གང་ཅྱིའྱི་ཐད་
ནས་མཁས་པ་མང་པོ་ཐོན་གྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་སྤེར་སོ་སོས་ཀང་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་མ་སོང་། 
 ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་དང་བཀའ་རམས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སོབ་
ཐོན་ཕག་འཁྱྤེར་ལ་སོ་སོའ་ིབ་ཆྤེན་རྣམ་པས་མཚན་རྟགས་བརྒྱབས་རྤེས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དག་མཆན་བཀོད་པ་དྤེ་བར་
ལམ་ཞྱིག་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་གོང་སྤེལ་ཚོགས་ནས་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་ལན་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་བཀའ་རམས་པ་གངས་ཀ་འདྱི་རྤེད། ལྷ་རམས་
པའྱི་གངས་ཀ་འདྱི་རྤེད། འབུམ་རམས་པའྱི་གངས་ཀ་འདྱི་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། རྤེས་མ་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཞུ་ཐུབ་
པའྱི་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། བ་ཆྤེན་ཁག་གྱི་བཞུགས་ཁྱི་སྱིག་སངས་དྤེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕད་པ་རྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་འཕད་ཀྱི་ཡོད། 
ཉྤེ་ཆར་རང་ཆོས་ཚོགས་ཚོགས་སྐབས་ལ་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢:༠༠ བར་དུ་བསད་པ་ཡྱིན། འདྱིར་བཞག་ན་འགྱིག་ཨྤེ་ཡོང་། དྤེར་
བཞག་ན་འགྱིག་ཨྤེ་ཡོང་། མར་བཞག་ན་འགྱིག་ཨྤེ་ཡོང་། ཡར་བཞག་ན་འགྱིག་ཨྤེ་ཡོང་ཟྤེར་ནས་བསམ་བོ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་གཏོང་
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དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་སྐབས་བཞུགས་
ཁྱི་བཀོད་ཚར་དུས་ཀང་ཕར་ཚུར་བརྤེ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་བྱུང་སོང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་བ་ཡྱིན་ན་གཏན་འབྤེབས་
གང་ལ་གང་འཚམ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དབུ་བ་སྐུ་ངོ་མ་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་ཚབ་དྤེ་དབུ་བ་དྤེའྱི་བཞུགས་སར་བཞུགས་ན་
འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པའྱི་དྱི་བ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་དྱི་བ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འགྱིག་པ ་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་དཀའ་
ངལ་བྱུང་མ་སྱིད་པ་མྱིན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ sensitive རྤེད་འདུག བ་ཆྤེན་རྣམ་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
ལ། ང་ག་པར་བཞག་ནའང་འགྱིག་ཟྤེར་མཁན་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འོག་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་།  བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་རྤེད། དངོས་གནས་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ sensitive རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡག་ཐག་
ཆོད་རྤེད་སོང་། སྱིར་བཏང་མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ཞྱིག་ནས་གནང་དགོས་
པ་རྤེད་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་རྤེད་མྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལན་ཞྱིག་ལྷག་འདུག ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་གང་འད་
བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ན་ནྱིང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ང་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཤྱི་
ལང་ཀ་དང་། ཐའྤེ་ལན་ཌྱི། བྷར་མ་དྤེ་དག་གྱིས་ང་ཚོར་ལྟ་སངས་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོའྱི་བ་ཆྤེན་ཁག་ང་ཚོའྱི་གདན་ས་
ཁག་ལ་ཆོས་འཆད་ཉན་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོས་ནང་པའྱི་ཆོས་ལ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལྤེན་འདྱི་འད་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་གོ་རྟོགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་བར་ཕན་གྱི་རྤེད་གསུངས་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། བཀའ་གནང་བ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་
ང་ཚོས་ཐའྤེ་ལན་ཌྱི། བྷར་མ། ཤྱི་ལང་ཀ་གཞུང་ཚབ་བཅས་ལ་ཕག་བྱིས་ཐྤེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་བ་
ཆྤེན་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་བ་འདོད་ཡོད་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུ་འདོད་ཡོད། ཁྱོད་རང་ཚོའྱི་ཁ་བང་གནང་རོགས། ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ལབ་ནས་ཕག་བྱིས་ཐྤེངས་མ་གཉྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཏྤེ་ལན་གནང་མཁན་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མདུན་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་
བྱུང་ལ། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་བསན་པ་ལགས་དང་བཀལ་མོལ་བྱུང་། ཁ་སང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་བཀའ་
གནང་བ་དྤེ་ད་དུང་སྒྲུབ་ཐུབ་མ་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འདའྱི་ཨྤེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་ཐོག་ནས་རྐང་པ་རོང་བ་མ་
གཏོགས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ས་མྤེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནང་འགོ་མོང་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། 
ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་བྤེད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པོ་ཆྤེའྱི་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་ཕྤེབས་མཁན་རྣམས་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཟློས་གར་ལ་གདན་ཞུ་བས་ནས་འཁབ་སོན་གཟྱིགས་
འབུལ་དང་གསོལ་ཇ་དངས་ཡོད། དྤེས་བོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པ་དང་། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་བ་ཆྤེན་ཁ་ཤས་བཤུམ་
གྱི་འདུག དྤེ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་གནང་ཐུབ་མ་སོང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཡོད། དང་པོ་དྤེར་ཆུ་ཚོད་ལྷག་མ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་། ངའྱི་དྱི་
བ་དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན་རྩ་བའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ལས་འགན་འཁྱོག་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། མྤེད་ནའང་རྤེད། འདྱི་
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འདའྱི་མྱིང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་མྱིག་དང་རྣ་ཅོག་གཉྱིས་དྤེ་མྱི་མང་ནང་ཕར་གཡྤེང་དགོས་པ་དྤེ་ཆོས་ཉྱིད་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག སོ་སོས་གོ་རྱིག་ཐོས་གསུམ་གྱི་སང་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྱིས་
ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་གྱི་འདུག ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་ལྷན་ཁང་གཞན་དག་
དང་མ་འད་བའྱི་བཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷན་ཁང་གཞན་པ་དྤེ་ཚོས་སོ་སོའ་ིའཛིན་སོང་
གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དྤེར་བཀོད་ཁྱབ་གང་འད་ཅྱིག་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་མར་གཅྱིག་བསགས་དུས་ཤ་ལྤེར་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་ཟྤེར། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དྤེང་སང་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་པ་དང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་
གྱི་ནང་གསུངས་སོང་། སོང་ཙང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་ཁུངས་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་ལ་ཐུག་འདུག དྤེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ། སྔོན་མའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་རྱིང་པ་ད་ལྟའྱི་དུས་སྐབས་སུ་ང་ཚོར་མ་འཚམས་པ་དྤེ་འད་བསྒྱུར་
བཅོས་གཏང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འད་འདུག་དང་མྱི་འདུག དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དགུང་
ལོ་རྒན་པ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་ཕག་ལས་
རྒྱུན་རྱིང་པོ་གནང་མོང་མཁན་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱིའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཉམས་
མོང་དང་སོབ་གསོ་མང་པོ་ཡོད་པས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། དྱི་བ་དྤེ་གཉྱིས་དང་འབྤེལ་ཏྤེ་ངས་སོར་བ་འད་པོ་ཏོག་ཙམ་ཞུ་འདོད་
འདུག དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་རྱིང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚོ་ཆོས་རྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་
ངལ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་བཅུ་ཡྱི་ནང་ལོག་གྱི་ཡ་གལ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་ནང་པའྱི་ཆོས་སམ་ནང་དོན་རྱིག་པ་
འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ནྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་ངོ་བོ་མཚོན་བྤེད་ཀྱི་སོག་རྩ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་རང་
ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འདྱིར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་གོ་སྐབས་གོ་ཐོབ་ལ་སོགས་པ་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལྷག་མའྱི་རྱིག་གནས་དྤེ་དག་ལ། དཔྤེར་ན་བརྡ་སོད་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པར། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
མ་རྤེད། ནང་དོན་རྱིག་པ་དམྱིགས་བསལ་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོའ་ིསང་ནས་དྤེར་རྦད་དྤེ་
ལྟ་བ་ལྟ་གྲུབ་དང་ལངས་ཕོགས་མ་འད་བ་སྤེ་ཚན་མྱི་འད་བའྱི་རྱིམ་པར་ཕྤེས་ནས། དྤེར་དབུ་འཛིན་དང་། དྤེར་བ་མ། དྤེར་འཐུས་མྱི་
དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་རྤེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་རྒྱང་ལྟ་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
ས་སའྱི་གོང་མ་ལྔའང་གསུམ་གྱི་རྤེས་ནས་བཟུང་སྤེ་བོད་ཀྱི་སྱིད་འབོར་རྱིག་གསུམ་དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱིས་འཛིན་རྒྱུ་དྤེ་འགོ་
བཙུགས་ནས་ཡོང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱིས་བཟུང་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་
ཀྱི་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འགོ་བའྱི་ལྤེགས་པའྱི་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྩོད་པ་དང་འཁྲུག་པ་དང་འཐྤེན་འཁྱྤེར་གྱི་གནས་སངས་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། 
ས་སས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་པའྱི་རྤེས་ནས་བ་མ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བ་མ་རྤེད། སངས་རྒྱས་རྤེད། མ་གྱུར་འགོ་
བའྱི་མགོན་པོ་རྤེད། ཐམས་ཅད་ཀྱི་སབས་བཅོལ་ས་དང་བོ་རྤེ་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཁག་གྱིས་སོ་སོའ་ི
རྱིག་གཞུང་དྤེ་ལག་ཆ་བས་ནས་ནང་ཁུལ་ལ་འཐྤེན་འཁྱྤེར་དང་རྩོད་རོག་འཁྲུག་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པར་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ངས་དྱི་བ་འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་སོར་བ་དྤེའྱི་སང་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་མོ་
རྣམས་ལ་ཁ་བཏང་བ་དང་། མ་དགའ་བ། མ་གུས་པ། མ་རངས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བསམ་སོར་སྤུ་ཙམ་ཡང་སྤེམས་གཏྱིང་ན་མྤེད། 
ཆ་ཚང་ལ་གུས་ཞབས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད། རྱིག་གཞུང་དྤེ་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་ལ་གཞག་དགོས་པ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་
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མྤེད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རོག་ཁ་དང་འཐྤེན་འཁྱྤེར་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། ཨར་མ་བརྟན་པ་དང་
འབས་མ་འདུས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་བ་དྤེ། དྤེ་འདའྱི་རྩོད་རོག་ཅྱིག་གྱི་ནང་འཁོར་ནས་ཕུགས་ལ་ཡར་འདྤེད་བས་ན་
དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོང་བ་ཚོར་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་མང་རང་བཞྱིན་གྱི་སང་ནས་ཀང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་
ཐོབ་ཐང་དང་རྐུབ་བཀག་གྱི་མཐོ་དམའ་དང་། ཁྱད་པར་འབྤེད་ས་ཞྱིག་ལ་ངོས་མྱི་འཛིན་པར། ལྷ་ཁང་ནང་ཆོས་ཉམས་ལྤེན་བས་
ནས་བསད་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མགོ་ནག་ཐམས་ཅད་དང་བོད་རྩམ་ཟན་རྣམས་ཀྱི་སབས་རྤེ་ས་དང་
ཡྱིད་བཅོལ་ས་རྤེད། ང་ཚོར་ཤ་ཚ་ཡྱི་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་དད་པ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། སོབ་སོང་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། བདག་ཅག་གྱི་སོན་པ་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་ཁྱྱིམ་ནས་ཁྱྱིམ་མྤེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྤེ་རྒྱལ་སྱིད་སངས་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དག་འདུལ་གཉྤེན་
སོང་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་སར་བསར་དུ་བསྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་སྐད་ཆ་རྣོན་པོ་དང་ཚོན་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་སང་འགོ་
ཡྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་འདྱི་ལ་ཡང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་
འཕད་ཀྱི་ཡོད་ན་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་བའྱི་དུས་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སྤེབས་ཡོད་ས་མ་རྤེད་དམ། མཐའ་མའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་ནས་
གོ་སྐབས་ཡོད་ན། དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་
པ་དྤེ་སྤེལ་ཐབས་ག་རྤེ་ཡོད་ཅྤེས་པར། ལྷན་ཁང་གཞན་དང་འད་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ལྷན་ཁང་གཞན་
དག་ལ་ཡན་ལག་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སོགས་ཡོད། དཔྤེར་ན། ཤྤེས་རྱིག་དང་། ནང་སྱིད། འཕོད་བསྤེན་སོ་སོས་ལས་བྤེད་བསྐོས། 
ཕོགས་བརྒྱབས་ཏྤེ་ས་གནས་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ལྷན་ཁང་རང་ནས་མར་བཏང་སྤེ་ལས་དོན་
སྒྲུབ་མཁན་བསྐོས་པ་རྤེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབྤེལ་བ་བ་ས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དགོན་སྤེ་
ཁག་རྤེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕོགས་སོད་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་བསྐོས་བཞག་
པ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་འཚོ་བ་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་། ལས་དོན་སོ་སོས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་ལ་
བརྩྱིས་ན་ཡག་ཤོས་རྤེད། མ་བརྩྱིས་ན་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་མྤེད། ཉྤེས་པ་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཡང་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད། དྤེར་
བརྟྤེན་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་ཐ་དད་ཆགས་ཡོད། ལྷན་ཁང་གཞན་དག་གྱིས་སོ་སོའ་ིལས་བྤེད་བསྐོས་ཡོད་ཙང་།  ལས་ཀ་དྤེ་གྱིས་ཤོག་
ཟྤེར་སྐབས་བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་དྤེ་འད་རྩ་བ་ནས་མྱིན། རང་
བཞྱིན་གྱི་ཏོག་ཙམ་བྤེད་ཁག་པོ་ཡོད། གོས་བསྡུར་དང་བཀའ་བསྡུར་བས་ནས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འདོད་པར་འདུག་དང་མྱི་འདུག་
སོགས་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་བཀའ་གཏང་ས་མྤེད། ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་བར་གསར་གཏོད་རབས་དང་རྱིམ་
པར་བས་པ་ཡྱིན། འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་ཚོགས་འདུ་ཡང་འཚོགས་པ་ཡྱིན། ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧུར་ཐག་
གྱིས་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་གནང་སོང་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་བས་པ་དྤེ་འགྱིག་མ་སོང་། ཕག་རོགས་བྤེད་ཀྱི་མྱིན། རོགས་པ་བྤེད་ཀྱི་
མྱིན་ཟྤེར་མཁན་རྩ་བ་ནས་མ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་སངས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རྤེད། གཉྱིས་པ་འགྱུར་བ་
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གཏོང་ཞྤེས་པ་དྤེ་དྤེ་ཡང་དཀའ་ངལ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་
ནང་ལ་གོམ་པ་རྒྱག་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་སབས་དུས་རབས་ཉྤེར་གཅྱིག་པའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། དྤེའྱི་ལམ་དང་ལུགས་
སོལ་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཚང་
མས་གསར་གཏོད་བྤེད་དགོས་པ་དང་། རྱིང་པ་ཡོད་ཚད་གཡུག་དགོས་སམ་ཞྤེ་ན། དྤེ་ཡང་མ་རྤེད། ངའྱི་བསམ་པར་བསྒྱུར་བཅོས་ 
process ཞྤེས་པ་དྤེ་ག་ལྤེར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གསུངས་སོང་བ། 
སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཚན་རྱིག་ཟབ་སོང་སོད་ཟྤེར་དུས་གྲྭ་པ་རྒན་པ་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་བ། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེ་གསུངས་ཡོད། དྤེང་སང་ཚན་རྱིག་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དང་མཉམ་དུ་བགོ་གྤེང་གནང་དུས་དགའ་བསུ་ཆྤེན་
པོ་ཞུ་ཡྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལྟར་རྱིམ་པས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རྤེད། འགྱུར་བ་ཏན་ཏན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ལ་འགོ་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྤེ་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་འོང་དུས་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་
བསམས་སོང་། གཅྱིག་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་ཨྤེ་ ཤྱི་ཡ་ནང་དུ་ནང་ཆོས་བྤེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་དག་ལ། འབྤེལ་
བ་བྤེད་ཐུབ་པ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། སྱིད་སོང་ནས་ཞུས་ཡོད་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ཉྤེ་བའྱི་ལུང་པ་ཁག་དྤེ་དག་ནང་ཤྱི་རྱི་
ལང་ཀ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཝྤེ་ཐྱི་ནམ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཀོ་རྱི་ཡ་དང་ཉྱི་ཧོང་། ཐའྤེ་ཝན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཆོས་སྤེལ་
མཁན་དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་གང་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཞུ་མྱི་
དགོས་བ་བས། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ནས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཕ་
ལ་ཕན་བུ་སོར་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤྱི་རྱི་ལང་ཀ་ནས་བ་ཆྤེན་ཁག་དྤེ་
འད་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྤེབས་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ནང་བསན་ཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྱུང་བ་དང་། དྤེ་ང་ཚོ་རང་ཆྤེད་དུ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་མ་
རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཏམ་བཟང་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་རང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༣ 
ནས་ ༥ བར་ང་ཚོའྱི་ Vivekananda International Foundation ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་གནང་ནས་ཧྱིན་རྡུའྱི་བ་ཆྤེན་དང་
མཁས་པ་ཁག་དང་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་མཁས་པ་ཁག་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་བགོ་གྤེང་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་རྒྱ་གར་
གྱི་སྱིད་བོན་ Narendra Modi མཆོག་དངོས་སུ་མཛད་སོར་ཆྱིབས་བསྒྱར་བསངས་པ་དྤེས་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་དང་
དམྱིགས་བསལ་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ག་ཚོད་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་བརྡ་ལན་
གསལ་པོ་འཕོད་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཚང་མས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི ་ཟླ་ 
༩ པའྱི་ཚེས་ ༩ ཡྱིན་ས་ཡོད། དྤེའྱི་ཉྱིན་མོར་སྱིད་བོན་ Narendra Modi མཆོག་རྡོ་རྤེ་གདན་མཆོད་རྟྤེན་རང་ལ་དངོས་སུ་
ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་ Pandit Nehru ཕྤེབས་པ་ནས་བཟུང་། རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་
ཕྤེབས་པ་ཐོག་མར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་རྩ་ཆྤེན་པོ་ག་
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ཚོད་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ། གཞུང་འབྤེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ། དྤེ་བརྒྱུད་དྤེ་ནང་ཆོས་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་ཇྤེ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཁ་ཕོགས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཕོགས་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་ནས་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ནང་བསན་དང་དགོན་སྤེ་ཁག་དྤེ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོར་
མཁན་གང་ཐད་ནས་ཡག་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡང་ག་སོན་སྐབས་སུ་ཟློས་གར་ནས་གཞས་
བཏང་གནང་རྒྱུ་དང་འཁབ་ཆས་གོན་རྒྱུ། དྤེའྱི་སྐབས་ཚད་མྤེད་ཡོན་ཏན་སོ་ནས་གསུངས་སོང་། ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ང་ཚོའྱི་དྤེ་སྔ་ལོ་ ༥༥ ནང་ལ་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རྤེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རང་ནས་བོན་ཆྤེན་གཉྱིས་ཕྤེབས་
པར་ཐོག་མར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལ། མཛད་རྱིམ་ནང་ལའང་དྤེ་ག་རང་བསྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྡ་རམ་སར་ཆར་པ་བཏང་
བ་དང་ལྡྱི་ལྱིར་ཆར་པ་བཏང་ནས་གནམ་གྲུ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཙམ་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་ཡོང་སྐབས་ལ་གང་འད་ཆགས་ཡོང་ངམ་སྙམ་ནས་
སྤེམས་འཚབ་བྤེད་པའྱི་སྐབས། དྤེའྱི་ཉྱིན་མོར་མཛད་རྱིམ་དྤེ་འགྱུར་བ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་
ན་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་དུས་ཚོད་དྤེར་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་ཙང་། དྤེའྱི་སྐབས་ཚད་མྤེད་ཡོན་ཏན་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཐྤེ་བའྱི་ཕག་
རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད། དྤེ་གང་འད་འདུག་ཟྤེར་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོང་དུས་འགྱིག་གྱི་རྤེད། ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་
སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མཚན་སྨོས་མྱི་དགོས་བ་གྱིས་ཕལ་ཆྤེར་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་ཕུད་པའྱི་
ནང་ཆོས་སང་ཁོང་ལས་ལྷག་མྤེད་མཁན་ཞྱིག སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ཡང་སྤེ་ཕྤེབས་མོང་མཁན་ཞྱིག ཁོང་ལའང་བཀའ་འདྱི་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཚད་མྤེད་ཡོན་ཏན་དྤེ་སྔོན་རྤེས་གང་ལ་གཞག་ན་ཡག་པ་འདུག་གམ་ཞྤེས་དྱིས་སྐབས། 
སྔོན་ལ་གཞག་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། ནང་ཆོས་སང་ལ་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་ཡོང་སྐབས། འགྱིག་གྱི་
རྤེད་བསམ་ནས་ཚད་མྤེད་ཡོན་ཏན་དྤེ་བཅུག་ན་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་བསྡུར་བཀའ་བསྡུར་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་སོང་གྱིས་
ཐད་ཀར་མཛད་རྱིམ་ནང་བླུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བོན་གཅྱིག་
གྱིས་དྤེ་རྱིང་ཚད་མྤེད་ཡོན་ཏན་བཅུག་པ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་ན་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་མང་ཆྤེ་བས་མོས་མཐུན་
བས་ཚར་བས་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཡོང་མཁན་འདུག་པ་དན་སོང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཟློས་གར་ནས་གཞས་བཏང་བའྱིཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་། ཁོ་ཚོས་ལོ་ལྟར་ཟློས་གར་ནང་དབར་སྱིད་སྐབས་འགན་བསྡུར་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོའ་ིག་སོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ལྗགས་རྩོམ་གནང་བའྱི་གཞས་ཀྱི་ཚིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རང་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དྤེ་རང་ཁོ་ཚོས་ག་སོན་སྐབས་ལ་བཏང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་རང་ youtube ནང་གཞས་དྤེ་མཐོང་སོང་། མྱི་ ༥༠༠༠༠ ལྷག་
གྱིས་བལྟས་འདུག གཞས་བཏང་བའྱི་རྤེས་ལ་མྱི་མང་སྱི་ཡོངས་ནས་ལག་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོར་བརྡྤེབ་སངས་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་
མང་གྱིས་དགའ་ཚོར་ཆྤེན་པོ་སྤེས་སོང་བསམས་སོང་། ལག་པ་མ་བརྡབ་མཁན་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་ཡོང་མདོག་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་
ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་སངས་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་མྱི་མང་ལ་དགའ་སྣང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བསྤེབས་སོང་། སོང་ཙང་མང་གཙོ་ཡྱིན་དུས་མང་བ་ཞྱིག་གྱིས་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་སྙམ་པའྱི་
ཚོར་བ་བྱུང་སོང་སྤེ། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་མ་འད་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་དག་ཡྱིད་ལ་འཇགས་པའྱི་ཐོག་མ་འོངས་པར་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སོན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།   
དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ 
པ།  དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད་པ་ཡྱིན།  དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ།  སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༤.༡༥.༨.༤ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པའྱི་
དགོངས་དོན།  ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་མུ་མཐུད་བགོ་གྤེང་།  སྱི་འཐུས་དབུ་
དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གང་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ན། ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག  ཚང་
མས་སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་སོན་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་། དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དང་པོ་ལ། བཙན་བོལ་བོད་མྱི་རབས་ཆགས་རྒྱུ་རྩ་དོན་ནང་ནས་རྩ་དོན་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཏུ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་
གྱིས། ཆབ་སྱིད་གཅྱིག་པུ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་འད་པོ་དང་། གཞན་གནད་འགག་ཧ་ཅང་མྤེད་པ་འད་པོ་གསུངས་ཀྱི་འདུག  སོ་སོ་ལྟ་
བུར་མཚོན་ན་གཉྱིས་ཀ་རྩ་དོན་གཅྱིག་པ་མཐོང་གྱི་འདུག  དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སོ་སོར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་བ་རྒྱུ་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་
གྲུབ་འབས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་དྤེ་ས་བརྟན་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག  དྤེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་ནྱི། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་རྤེད། ཕག་རོགས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ། བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རང་བསམ་གྱི་འདུག  སྱིར་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་འདྱི་གནད་འགག་རྤེད། 
དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཀང་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཞུ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སྤེས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག འཐུས་ཤོར་དྤེ་ལ་
དཔག་པའྱི་གདོང་ལྤེན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསར་བ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  སོ་སོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ད་ལྟ་
ང་ཚོའྱི་ན་གཞོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ག་རྤེ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ན། འགན་ཁྱྤེར་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ། འགན་ལྤེན་འཁྱྤེར་
རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འད་པོ། འགན་ཁྱྤེར་སངས་དྤེ་ཡང་སོབ་གྲྭ་ནས་མགོ་བཙུགས་ཏྤེ་སོ་སོའ་ིའགན་དྤེ་སོ་སོས་འཁྱྤེར་
ཐུབ་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་ཧུར་ལྤེན་ཐུབ་རྒྱུ། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་རང་གྱི་བ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སོབས་པ་དང་། གདྤེང་ཚོད་ཡོད་པ། དྤེ་བཞྱིན་
གཞོན་སྤེས་ཚོར་ཐོས་རྒྱ་དང་། མཐོང་རྒྱ་སོ་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་འདའང་མཐོང་གྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་དང་། ཟ་
སངས། འཐུང་སངས། སོད་སངས། དྤེ་ཚང་མ་ཤྤེས་ཡོན་རང་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེར་བརྟྤེན། ཤྤེས་ཡོན་ནང་དུ་དྤེ་ཚང་མ་
དགོས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དགོས་པ་དྤེ་ཡང་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་གྱིས་སྐུ་ལས་སོན་རྒྱུ་རྤེད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཆུང་ཆུང་རྤེད། མཐུན་རྤེན་འཛོམ་གྱི་མ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་ཡང་། མཐུན་རྤེན་འཛོམས་མ་
འཛོམས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ད་དུང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཕ་མ་ལྔ་ལ་དྱི་བ་བསྐུལ་འདུག ཕ་མ་ལྔ་
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ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་འདུག  ཡྱིན་ཡང་ཕ་མས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་ལ་འགན་ག་ཚོད་འཁྱྤེར་
གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་མྱི་འདུག དྤེ་ཡང་བཀའ་འདྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞུ་ན། ཕ་
མའྱི་འགན་དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་བས་ན། ཕྲུ་གུ་སྔོན་འགོའ་ིནང་ལ་ཡོད་དུས། 
དགྤེ་རྒན་ལས་ཕ་མ་ལ་འགན་མང་བ་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཕ་མར་དང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དགྤེ་རྒན་ལ་ཡོད་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་དྤེ་འབྱིང་རྱིམ་ལ་སྤེབས་དུས་ཕྲུ་གུར་འགན་དྤེ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།༢༠ སྤེབས་རྒྱུ་དང་། དགྤེ་རྒན་
ལ་ཏོག་ཙམ་མང་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཡར་སྤེབས་དུས་ཕ་མ་དང་། ཕྲུ་གུ། དགྤེ་རྒན་གསུམ་ཀར་འགན་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། སོབ་གྲྭ་
ཁ་ཤས་ཕ་མ་དང་ཉྤེ་པོ་ཡོད་པ་དང་། འགའ་ཤས་ཐག་རྱིང་པོ་ཡོད་རྤེད། ཕ་མ་དང་ཐག་ཉྤེ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་ཕ་མ་དང་དགྤེ་རྒན་
གཉྱིས་ཀྱི་དབར་དུ་ཚོགས་འདུ་ག་ཚོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ངས་གོ་བ་ལྟར་བས་ན། དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ལོ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་རྤེ་
རྤེར་ཐྤེངས་རྤེ་ཚོགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཕྲུ་གུའྱི་དོན་དུ་ཕ་མ་དང་། དགྤེ་རྒན་གཉྱིས་ཀས་ག་རྤེ་གནང་
དགོས་འདུག  ཕ་མས་ག་རྤེ་བ་རྒྱུ་འདུག  དགྤེ་རྒན་གྱི་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་འདུག  དྤེ་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་བསྡུ་ཞྱིག་ཟླ་བ་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་དུ་ངྤེས་
པར་དུ་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  རྡ་རམ་ས་ལ་འད་པོ་ཡྱིན་ན། ཐོས་རྒྱ་དང་། མཐོང་རྒྱ་ཡར་རྒྱས་ཐོག་སོབ་གྲྭས་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྱིར་བཏང་ནས་བརྡ་རམ་ས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྣ་ཚོགས་ནས་ཡོང་མཁན་མང་པོ་
ཡོད་རྤེད། ཏན་ཏན་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཐོས་རྒྱ་མཐོང་རྒྱའྱི་སྐོར་ལ་རྟག་པར་དྤེབ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིད་རྒྱུ་མྱིན་པ་མཁས་པ་རྣམས་
ཀྱི་གསུངས་བཤད་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྲུ་གུར་ངྤེས་པར་དུ་ཨང་མཐོ་པོ་དང་། ཨང་
དང་པོ། གཉྱིས་པ་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གཙོ་བོ་ཕྲུ་གུ་རྤེས་མ་ཐོན་དུས། དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལྤེན་
བས་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དང་། ཐོས་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ཟ་སངས། འཐུང་སངས། སོད ་སངས་ཤྤེས་མཁན་དང་། 
འགན་འཁྱྤེར་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཐོག་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་མཉམ་དུ་ཡོད་ཡོད་པ། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ན་གནད་
འགག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འད་ཡོང་རྒྱུར་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུར་འགན་འཁུར་སངས་ཀྱི་ཐོག  རྒན་བདག་ཡོད་པའྱི་
སྤེང་དུ། དྤེ་མྱིན་ཕྲུ་གུར་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་འགན་ཁུར་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་འདུག དྤེ་བཞྱིན་བསམ་བོ་གཏང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཀང་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་མྱིན་པ་གང་འད་བ་དགོས་འདུག བགོ་གྤེང་ལྟ་བུ་ཟབ་སོང་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་འདུག་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་མང་པོ་གནང་གྱི་འདུག་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བ་དང་།  སྱིར་
བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱི་རྒན་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་བསམ་པའྱི་སྣང་བ་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་འདུག ཚང་མ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་མཁས་པ་ཡྱིན་བསམ་པ། ལྷག་པར་དུ་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་དྤེ་འད་གནང་ན་ཕྲུ་གུར་སོབ་སོང་
སོབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དགྤེ་རྒན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉྱིན་མ་ནས་ཉྱིན་མར་སང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ང་སོང་གྱི་ཡོད།  ད་
དུང་ཡང་མང་པོ་བསང་རྒྱུ་ཡོད་བསམ་པ་ལས།  ངས་ཚང་མ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད།  ང་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དན་ཏྤེ་ཞུགས་ན།  ཕྲུ་གུར་
ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གོ་སོང་།  སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་དགྤེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་ཕྤེབས་གསུང་
དུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕྤེབས་འདོད་མྤེད་པ་འད་པོ་གནང་གྱི་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་དཔྤེ་ཐབས་སོ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། དགྤེ་རྒན་ལ་སང་རྒྱུར་འདུན་པ་ཡོད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་དྤེ་དཔྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག   སོབ་གྲྭའྱི་མཐུན་རྤེན་གང་འད་ཡོད་ཀང་རུང།  སོབ་སྱི་དྤེར་རྣམ་དཔོད་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་།  ཤྤེས་ཡོན་དང་



50 

 

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ཡག་པོ་ཡོད་ན། སོབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ལས་མྤེད་ཀང་།  མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པས་
ན་སོབ་སྱི་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད་འདུག  
 སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ནང་། ཕྲུ་གུ་ལ་རྩྤེད་མོ་རྩྤེ་རྒྱུ་དང་། དྤེབ་དྤེ་འད་བསྐུར་ན་སོ་ལྕགས་བརྒྱབས་ནས་བཞག་གྱི་འདུག་
གསུངས་ཀྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས་རྩྤེད་མོ་རྩྤེད་རྒྱུའྱི་ཅ་ལག་རྣམས་གཡུགས་པ་དང་། རལ་བ་སོགས་ག་རྤེ་བས་ཀང་
སོད་དགོས་པ་ལས། སོ་ལྕགས་བརྒྱབ་བཞག་ན།  ཕན་ཐོགས་ཡོད་མ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན། རྩྤེད་མོ་རྩྤེད་རྒྱུའྱི་ཅ་ལག་དྤེ་ཕྲུ་གུས་གང་
བས་ཀང་ཕྱིར་གཏོན་པ་དགོས་པ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་དྤེབ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུས་ལྤེན་ཆོག་ཆོག་དང་།  ཀོག་ཆོག་ཆོག་ཡོད་ན་དྤེ་གནད་
འགག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕ་མ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ལས་ཁ་ལ་འཁྱྤེར་ནས་ཁོ་རང་གྱི་བསོད་བདྤེ་
རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་གསུང་མཁན་མང་པོ་འདུག ཁོ་ཚོས་གསུང་རྒྱུར་སྔོན་མ་གང་ཡང་མ་བས་ནས་ཕྲུ་གུ་འགྱིག་ཐག་ཆོད་ཡོང་གྱི་
འདུག  ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ།  ཕ་མ་དང་དགྤེ་རྒན་གཉྱིས་ཀས་སྐུ་ལས་མང་པོ་བསོན་ཏྤེ། ད་དུང་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན་གཞྱི་ནས་
ལས་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་དགོས་པ་ལས། ལས་ཀ་གང་ཡང་མ་བས་ནས། ལས་ལ་རྩྱིས་སད་པ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  འགའ་
ཤས་ཀྱིས་འདྱི་འད་གསུང་མཁན་འདུག  ཕ་གྱི་ཕྲུ་གུར་ལྟོས་དང་།  ཁོ་ལ་ཕ་མས་ཡག་པོ་བས་པ་རྤེད་དྤེ།  ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་གཅྱིག་
པ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས།  འགན་བསྡུར་གྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་གསུང་མཁན་འདུག  ཕ་མ་སོ་སོས་ཕྲུ་གུའྱི་དོན་དུ་དཀའ་ལས་མང་པོ་
བརྒྱབས་ནས་ད་དུང་ཡང་ཕྲུ་གུ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན་དྤེ་དངོས་གནས་ལས་རང་རྤེད།  ཕ་མ་དང་།  དགྤེ་རྒན་གཉྱིས་ཀྱིས་དཀའ་ལས་
བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་རྤེད།  ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ལས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཤྱིག་གསག་རྒྱུ་
ཡོད་པ་ལས།  ལས་ཀ་ཅྱི་ཡང་མ་བས་ན་ལས་ཤྱིག་གསག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད།  དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཔད་ཞྱིབ་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་ཏྤེ།  ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་བར་དགའ་པོ་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསར་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དཔད་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དྤེ་དུས་ཚོད་དང་མཐུན་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞུ་ན། སྱིད་བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་
བས་ཀང།  སྐབས་དང་དུས་ལ་དཔད་ཞྱིབ་བས་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལྤེགས་བཅོས་གནང་དགོས་པ་གང་འདུག  ཆད་ལྷག་འད་གང་
འདུག་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་།  ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་བྤེད་པ་ལ།  ལག་བསར་བྤེད་ས་
དྤེ་ཚོར། ལག་བསར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་གཟྱིགས་ནས།  དྤེ་དང་
མཐུན་པ་དང་།  དྤེའྱི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ།  ང་ཚོའྱི་ཐབས་རྩོད་དྤེ་བོད་མྱི་རྱིགས་འཆྱི་
གསོན་གྱི་ཐབས་རྩོད་ཆགས་ཡོད་དུས་མ་འོངས་པར་མྱི་རབས་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལ་དྤེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཙམ་མྱིན་
པར།  ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་།  རྱིག་གཞུང་།  གོམས་གཤྱིས་དྤེ་དག་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཏྤེ།  མྱི་
བཟང་པོ་ཞྱིག་དང་།  ལྷག་བསམ་ལྡན་པ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ། ངས་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས།  ཚང་
མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསར་
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གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཧ་ཅང་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་ལ། སོ་
སོ་སྤེར་ལ་ཡྱིན་ན། ཚོར་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་ལ།  རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ས་བརྟན་ཞྱིག་དང་།  
ཕུགས་འཕྤེར་པོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེར།  གཙོ་གནད་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་བོད་མྱིའྱི་རྩ་དོན་ཐབས་རྩོད་བ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་བརྟྤེན་
གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་སོབ་གཞྱིས་གསུམ་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེས་དངོས་གནས་བོད་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་
དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཙམ་མྱིན་པར།  ས་ཁུལ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱི་དྤེ་ཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གཞྱི་བཟུང་ནས། ཤྤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ།  བོད་པའྱི་སོབ་
ཕྲུག་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིར་ང་ཚོའྱི་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  བོད་
པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མ་ཡྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། ནམ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་གང་ཞྱིག་ལ།  
དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་མ་རྣམས་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གོམས་གཤྱིས་སོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནས་ཚུལ་
གཅྱིག་རྤེད་དྤེ།  དོན་དངོས་ཐོག་ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཞྱིག་བལྟ་རྟོག་ཆ་ཚང་བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བ་རྒྱུ་བྱུང་ན་དངོས་དོན་ཇྱི་ཙམ་མཐུན་མྱིན་གསལ་བ་བྱུང་དོན་ལྟར་རྤེད།  ཌལ་ཧོར་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། མ་སུ་རྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕ་མང་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ།  ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོར་
བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལས། ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་བ་ཡོད་པ། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག ་མ་ཡྱིན་པ། 
གནས་སངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ང་དྤེར་བོ་འཚབ་འདུག   
 ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་བས་ནས་དམྱིགས་དཔྤེ་བལྟ་ས་ཞྱིགདཔྤེར་ན་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དཔྤེ་
སོན་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ང་རང་གྱི་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བལྟས་ན། བོད་ཡྱིག་
འབྱི་སངས་རྤེད། སྐད་ཆ་བཤད་སངས། ཡྱི་གྤེ་ཀོག་སངས་ཚང་མར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དཔྤེ་སོན་ཆྤེད་
དུ་བཟོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁོ་ཚང་མས་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམས་ནས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་
ལ་དགོས་མཁོ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་རྤེན་མ་འདང་བ་བསད་ཡོད་དུས། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་།  ང་རང་སྤེར་གྱི་ངོས་
ནས་ཀང་།  ནམ་རྒྱུན་བོད་པས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་དགོས་ས་ལ་ལྷག མྱི་དགོས་ས་ལ་ཆད། ཟྤེར་བ་ནང་བཞྱིན། ཚང་མ་
གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་དང་། ཤྤེས་རྱིག་སཾ་བྷོ་ཌའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས།  སོང་པ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོ་བྤེད་སོད་གང་འད་ཞྱིག་གཏང་
དགོས་འདུག  དྤེ་ནས་སོབ་མའྱི་གངས་འབོར་ཞྱིག་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འགྱུར་བ་འགོ་སྱིད་
པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་ཆ་བཞག་ན། བོད་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་མྱི་འབོར་དྤེ། རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ནང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་མ་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་པ་གཅྱིག་གྱུར་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་ཡོན་ལ་ཆ་བཞག་ན།  ང་ཚོའྱི་རྟྤེན་གཞྱི་གཙོ་བོ་གཅྱིག་བོད་ནང་ཆགས་ཡོད་
པ་རྤེད། གཞན་དྤེ་བོད་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དྤེ་ཚོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་།  དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་
ལ་བོད་མྱི་གངས་འབོར་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠། ༥༠ ཆགས་ཀྱི་རྤེད། རང་ངོས་ནས་དྤེ་གང་འད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ།  སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་བར་བསྟུན་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་གསལ་བར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སོང་ཕག་ ༣༧ ལྷག་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་ནང་
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སྤེབས་ཚར་བར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཕྱིར་སོད་བཞྱིན་པ་རྤེད་དྤེ། གངས་ཀ་ཏག་ཏག་བཤད་ཁག་པོ་རྤེད། ས་ཁུལ་གང་
ཞྱིག་ལ་བོད་མྱི་གསུམ་བརྒྱ་ཡོད་རྤེད། བཞྱི་བརྒྱ་ཡོད་པ་རྤེད། ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་རྤེད། དྲུག་བརྒྱ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་བ་ཙམ་ལས་དངོས་
གནས་གངས་ཚད་ཏག་ཏག་བཤད་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག་སྤེ། ཡྱིན་ཡང་མ་འོངས་པར་གནས་སངས་འདྱི་འད་ཆགས་ཡོད་དུས། ངས་
ད་ལྟ་ཞུ་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སོན་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིརྒྱབ་གཉྤེར་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ། ངའྱི་བསམ་པར། 
ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ན་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ཀང་གཞྱི་
རྐང་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་དང། ཡྱིན་ནའང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཟུར་དུ་འབུར་བཏོན་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་
འདུག  གང་ཡྱིན་ཞུ་ན། དྤེ་འད་ཞྱིག་འབུར་དུ་བཏོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ན་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སྤེམས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ལ་ང་ཚོ་
རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་འོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་བོད་
པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། བོད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་དང་། བོད་པའྱི་ཤྤེས་ཡོན་འཇགས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
བསམ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཏུ་བརྩྱི་གྱི་ཡོད་པ། གང་ལྟར་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལོག་ལ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་མྱིན་པའྱི། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། གོམས་གཤྱིས་སོགས་རྒྱུད་ལ་འཇགས་པར། 
ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་ཅྤེས་གང་འད་ཞྱིག་བཀོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ། དྤེ་འད་
ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་རྒྱབ་གཉྤེར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཟྤེར་ནའང་འད།  ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་
བ་གཞྱི་བཟུང་བས་ནས། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་འཁོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། མ་འོངས་པར་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ། འདྱི་ཁུལ་ནས་སྱི་
འཐུས་ཕྤེབས་མཁན་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་འད་བྱུང་སོང། ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བསད་པའྱི་སང་ལ་ཡྱིན་ན། 
སོ་སོ་ཁུལ་དྤེའྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཅྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་དྤེ། བོད་པའྱི་ཕྲུ་
གུ་དྤེ་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ལ་བོད་སྐད་ཤྤེས་ཆྤེད་དུ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོང་གནང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་སྙྱིང་དུ་འཇགས་ཏྤེ། ལྷག་
པར་དུ་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དགུང་ལོ་༨༠ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐུའྱི་ག་སོན་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་
བརྟན་བཞུགས་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཕུལ་བའྱི་ཁས་ལྤེན་དང་། དམ་བཅའ་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་། བོད་པའྱི་ཕྲུ་
གུ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། གོམས་གཤྱིས། སྐད་ཡྱིག་རྣམས་མྱི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་
སྔར་ལྷག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཡང་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱི་བཟུང་ནས་བས་ཏྤེ། ག་སོན་གྱི་ལས་འགུལ་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་ལྷག་
ནང་ནས་ཀང་གཟའ་མཇུག་གམ། གཟའ་ཉྱི་མ་དང་། སྤེན་པ་གང་རུང་ཚོགས་བསད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོའྱི་མཐུན་རྤེན་གྱི་ཆྤེད་དུ་བྤེད་
སོད་གནང་རྒྱུར་བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དབར་ཀའྱི་གུང་གསྤེང་དང་བསྟུན་ནས་དབར་གསྤེང།  Summer camp ཞྤེས་
བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་གོགས་ཆྤེད་ཟུར་དུ་ཕག་དངུལ་གནང་བ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེས་དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འད་རྤེད། ང་ཚོའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་སངས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འད་ཆགས་ཡོད་དུས། 
ངས་སྙྱིང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་གལ་གནད་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  ཡྱིན་ཀང། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོར། བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་གཅྱིག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་ལ། རྩ་བའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྤེད་དྤེ། 
ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་ཚོ་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་ནང་ཚུར་བཏང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ T.C.V 
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ནང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་མ་ཚུད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་མྤེད་གོ་མ་སོང་སྤེ། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་གནས་སངས་
ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་རྤེ་མ་ཚུད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་ལ། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕ་མ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྤེམས་ཁུར་བས་ཏྤེ། རྒྱ་གར་གྱི་
ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་དང་སཾ་བྷོ་ཌའྱི་སོབ་གྲྭ རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་སོགས་སོབ་གྲྭ་གང་དུ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཁོང་ཚོས་ག་པར་བཏང་འདོད་ཡོད་ནའང་དྤེར་བཏང་ཆོག་ཆོག་དང་། ཚུད་ཤག་ཤག་ཡོང་བ་ལ་ཞལ་བཞྤེས་ ཤྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད།  ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་སྤེབས་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་གཉྱིས་ཀ་མ་འདྤེས་པ་བས་ཏྤེ་ད་ལྟ་
འདྱིར་དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཆགས་ས་རྤེད།  སྱི་འཐུས་ཕག་རོང་མཁན་ཡང་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་འདུག  དྤེར་
བརྟྤེན་སྐར་མ་ལྔ་རྤེའྱི་ནང་ལ་བསྡུས་པ་གནང་རོགས་གནང་།  ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སྱི་འཐུས་ལྔ་ལྔ་ཡྱིས་གསུང་གྲུབ་
པའྱི་མཚམས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་གསལ་
བཤད་དང་། ཡྱི་གྤེ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ནོར་འདུག་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་གསལ་བཤད་དྤེ་སྔོན་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་སུ་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་བགོ་གྤེང་དང་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་དན་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཤོག་གངས་བཅོ་ལྔ་ཡྱི་མཇུག་དང་བཅུ་
དྲུག་གྱི་མགོ་དྤེར་གོང་གསལ་སྤེ་ཚན་གསུམ་ལས་ག་ཕོགས་མཐོ་ཤོས་སཾ་བྷོ་ཊའྱི་མཐོ་རྱིམ་དགྤེ་རྒན་ PGT གྱི་ག་ཕོགས་སྱི་ཞུའྱི་
ལས་བྤེད་ལས་བ་ཞབས་ལོ་བཞྱི་འཁོར་བ་ཞྱིག་གྱི་ག་ཕོགས་དང་བསྡུར་ཚེ་མཐོ་རྱིམ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ག་ཕོགས་ཧྱིན་སོར་ 
༧༤༠ དམའ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་ཏང་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་གཞུང་ཚང་མ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་གཏང་ཤོག་ཟྤེར་དུས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་དྱི་བ་ཆྤེ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་གྱི་ལན་དང་མཉམ་དུ། ཟུར་འཛར་
ལ་ཕོགས་གཞུང་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་རྤེད།  དྤེ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༣༠ ཐམ་པ་ཉྱིན་ང་ཚོར་འབོར་བ་དྤེ་རྤེད། ཁ་སང་ཉྤེ་ཆར་
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་པའྱི་རྤེའུ་མྱིག་དྤེའང་ངའྱི་ལག་ཏུ་རག་སོང་། དྤེའྱི་རྤེའུ་
མྱིག་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་ས་མཚམས་དྤེ་ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་ ༡ པོའ་ིཚེས་ ༡ ནས་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་
དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཕོགས་གཞུང་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་འཕོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་འཁྲུག་ས་མ་རྤེད། འོན་ཀང་ང་ཚོ་
གཅྱིག་འཁྲུག་འདུག ནོར་བ་དྤེ་ལ་ནོར་བར་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ལ་སད་པ་དྤེ་འདྱི་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་སད་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་ང་
ཚོ་འཁྲུག་ས་དྤེ་ང་ཚོས་མཐའ་མའྱི་རྩྱིས་རྒྱག་ཡོང་བའྱི་ཁ་ཐུག་ལ། བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་སོར་མོ་ ༢༨༨༠ སར་ཆ་བས་པ་དྤེ་ཡར་
མ་བསྣན་པ་བས་ཏྤེ་ཕོགས་གཞུང་གསར་རྱིང་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་ཡོད་དུས་རྱིང་པ་དྤེའྱི་སང་ལ་བསྣན་པས་དྤེ་བྱུང་འདུག དྤེ་ལ་ང་
ཚོས་ལས་བ་ཞྱིག་ལོ་བཞྱིའྱི་དཔྤེ་མཚོན་བཞག་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལའང་ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་བཟུང་སྤེ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཧྱིན་
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སོར་ ༥༥༢ ཤྱིག་འཕར་མ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བསྣན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སྐབས་དྤེ་དུས་དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་
དངོས་སུ་སོན་མྱི་དགོས་པའྱི་གཙོ་དོན་བསམ་བོ་བཏང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པས་ང་ཚོར་སད་བཞག་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཐོ་
རྱིམ་དགྤེ་རྒན་ PGT ཕོགས་འབབ་དྤེ་ ༡༩,༢༠༥ རྤེད་འདུག ང་ཚོས་བརྩྱིས་པའྱི་ལས་བ་ཞབས་ལོ་བཞྱི་འཁོར་བའྱི་ཕོགས་དྤེ་ 
༡༧,༠༦༥ དྤེ་ཡྱིན་དུས། སོར་ ༢༡༤༠ མཐོ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུར་དྤེའྱི་ནང་དགྤེ་རྒན་གྱི་ག་ཕོགས་ ༢༡༤༠ 
མཐོ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འཇུག་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ང་ཚོའྱི་རྤེའུ་མྱིག་དང་པོ་དྤེ་ག་རང་ལ་གཞྱིར་བཞག་ཡོད་
དུས་ད་ལྟ་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེའྱི་འོག་ནས་གཞན་ཡང་ཟྤེར་བ་འདུག་པ་དང་ལས་''པ''དང་'དང''མྱི་དགོས་པ་བས། ཟླ་རྤེའྱི་ག་ཕོགས་
ཧྱིན་སོར་༢༡༤༠སྔོན་མ་''དམའ་བ་''ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་ཆ་''མཐོ་བར་''ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་''གཞན་ཡང་''ཟྤེར་བ་དྤེར་''འོན་ཀང་
''ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་་་་་་ཞྤེས། གཤམ་ལ་སོར་མོ་ ༥༦༧༥ ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེར་ ༣༥༣༥ ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་བཅོས་རོགས། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོར་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་སུ་བས། ངས་
ཁ་སྔོན་ནས་ང་ཚོར་སོད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་སར་ཆ་བས་པ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་ཡང་ཞབས་ལོ་དང་པོའ་ི
དྤེ་རྤེད་འདུག ༢༠༡༡ ཟྤེར་བ་དྤེ་ལོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཡར་འཕར་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཉུང་མཐའྱི་གསོལ་ཕོགས་
ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡང་ལོ་དང་པོའ་ིཚད་གཞྱི་དྤེ་ལས་སོར་ ༣༥༣༥ ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འོན་
ཀང་ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱིར་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སོར་མོ་ ༢༥༢༩ ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་འབྱི་དགོས་རྒྱུ་ཅྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སངས་དྤེའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚོས་རྩྱིས་ཤྱིས་རྒྱག་ནོར་
ཤོར་འདུག ཁོང་རྣམ་པས་ཀང་རྤེའུ་མྱིག་ངོ་མ་དྤེ་ང་ཚོར་གནང་བ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག གཞན་པ་དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་
ཁྱྱིམ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དྤེ་ཚོ་སཾ་བྷོ་ཊ་ལས་ཉུང་བ་འདུག ད་ལྟའང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་བསད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་
མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སང་ལམ་བར་གྱི་སྐད་ཆ་འད་ཞྱིག་འབོད་ཀྱི་འདུག དོན་དག་གང་ཡྱིན་ཡང་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། ཉྤེ་ཆར་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་ཀྱི་ནང་ལ་ལན་ཚ་པོ་ཚ་པོ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་བྱིས་འདུག དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐོ་འབྱི་
བཞྱིན་པའྱི་ཁ་ཐུག་དྤེ་ག་ཞྱིག་ལ་ཐོན་སོང་། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་ནས་ལས་བ་བ་ཞྱིག་ད་ལྟ་དགྤེ་
རྒན་དྤེ་ལས་དམའ་བ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མྤེད། མཐོ་ན་མཐོ་བ་དང་དམའ་ན་དམའ་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མཐའ་
མའྱི་རྩྱིས་རྒྱག་དུས་གཅྱིག་ནོར་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་ཤོག་དྤེའྱི་ནང་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ཡྱིག་སྤེལ་ཞྱིག་ལས་དགྤེ་
རྒན་དྤེ་ཚོ་དམའ་བ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་བྱིས་འདུག དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཟོ་མོང་མྤེད་ལ། བདྤེན་
པའང་མ་རྤེད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འདྱི་འདའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་བརྟྤེན་ནས་སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ཟྤེར་བ་ལ་སོགས་པ། མྱི་ནྱི་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོ་ལ་ཡྱི་གྤེ་མང་པོ་
ཞྱིག་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་བ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཡྱི་དབང་
གྱིས་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་ལས་བ་གཅྱིག་ཞབས་ལོ་བཞྱི་འཁོར་བ་གཅྱིག་ལ་བཞག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་རྱིམ་
གནས་སངས་འགའ་ཞྱིག་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྤེད་དུས། ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཅྱིག་གྱིས་དྤེ་སད་དུས་དྤེ་ལ་གཞྱིར་བཞག་པ་རྤེད། ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ལས་བ་དྤེ་ལ་ཆ་ཚང་ཡར་སྣོན་ནས་སོར་མོ་  ༡༧,༩༥༥ རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངྤེད་ཚོས་ཁ་སང་བསྣན་པ་དྤེ་ལ་སོར་ ༡༧,༠༦༥ དང་ཡང་བསར་དྤེའྱི་སང་ལ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཕྱི་
ཟླ་བདུན་པ་ནས་སར་བ་ཧྱིན་སོར་ ༥༥༢ དྤེ་ཡར་བསྣན་དུས། ང་ཚོའྱི་རྩྱིས་སྐོར་ས་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་རྤེད་དྤེ། ཁོ་དམའ་
བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དམའ་བར་ཆགས་དུས། ད་ལྟའྱི་བར་ཁྱད་དྤེ་མང་བ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་དག་ངོ་མ་དྤེ་ཁ་སང་ང་
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ཚོས་རྩྱིས་སྐོར་ས་སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོར་སད་པའྱི་རྤེའུ་མྱིག་ནང་ལ་མཐོ་རྱིམ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ག་ཕོགས་དྤེ་ ༡༩༢༠༥ མདང་དགོང་
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་རྤེའུ་མྱིག་གསར་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ ༢༠,༢༡༡ དའྱི་བར་ཐག་ལ་སོར་མོ་ 
༡༠༠༦ གྱི་བར་ཁྱད་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བཟོས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་
ཚོའྱི་རྤེས་སུབཀའ་མོལ་གནང་དུས་མཐོ་རྱིམ་གྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་མཐོ་བར་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དམའ་བར་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད་
ཅྤེས་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡྱི་གྤེ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་
གཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཤོག་གངས་ ༤༦ གྱི་ནང་ལ་ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བྷོ་ཏ་ཞྤེས་''ཏ་
"དང་"ཊ་"ནོར་འདུག དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༤༨ པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་ད་བ་ས་ཀྱི་ག་ང་གྱི་མ་ཤྤེས་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་
འདུག  དྤེའྱི་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཁག་ཡོངས་རོགས་ཞྤེས་པ་ནས་མར་ཙམ་དྤེ་ལ་སཾ་བྷོ་ཊའྱི་
སོབ་ཁག་"གྱི"ཡྱི་ཚབ་ལ་"ཀྱི་"ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཤོར་འདུག ག་གྱི་གུ་གྱི་ཞྤེས། སོབ་ཁག་གྱི་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་
ཞྤེས་བཟོ་རོགས། དྤེ་ནས་མ་གྱིའྱི་མཐའ་མ་ཤོག་གངས་ ༥༥ ཁ་སང་ཚུར་སྱིག་དུས་ནོར་ཡྱིན་ས་རྤེད། གཙོ་བོ་བོད་སྐད་དང་ཡག་
པོ་ཤྤེས་ཆྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེར་གཙོ་བོ་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཤྤེས་ཆྤེད།  བོད་ཡྱིག་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཆད་འདུག དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་ཞྤེས་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ། དྤེ་ག་
ནང་བཞྱིན་དྤེ་ལས་འཕོས་པའྱི་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། འདྱི་གཉྱིས་ལས་འཕོས་ཏྤེ་བགོ་གྤེང་ཞུ་སོད་
ཀྱི་ཡོད་རྤེད། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད།  སྱིར་བཏང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གོས་ཚོགས་
སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་རྤེད། དྤེ་གཏན་འབྤེབས་མ་བས་པའྱི་སྔོན་ལ། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད་གནང་སྤེ་ལོ་གང་ཙམ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། སྐབས་ཤྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་མཐུན་རྤེན་སོ་པོ་དང་ཞན་པོ། དགྤེ་རྒན་ཡང་མང་ཆྤེ་བ་ཕྱིའྱི་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། སོབ་སོང་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་འཛིན་
གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ལ་སྐད་ཡྱིག་གསུམ་སྤེབ་ཅྱིག་ལ་སོབ་རྒྱུ། རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ཡང་ཐོག་མ་སོབ་གར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཡྱིག་གསུམ་
སོང་མཁན་དྤེ་འད་ཡྱིན། ང་ལས་སྔོན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསབ་པ་རྒན་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་ཧྱིན་དྷྱི་སང་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་མར་འབྤེབས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་
པ་ནས་ཧྱིན་དྷྱི་སང་རྒྱུ་སོགས་རྱིམ་པས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད། སྔོན་མ་ཕ་སྐད་ནང་ལ་སོབ་ཁྱིད་མ་བས་པའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ཡྱིག་
གྱི་གནས་ཚད་གང་འད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕྱིའྱི་མཐུན་རྤེན་གཅྱིག་པུ་རྤེད་
བསམ་གྱི་མྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཀུན་སོང་། སང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ། ཕ་མ་དང་དགྤེ་རྒན་ཚང་མའྱི་འགན་འཁུར་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་བཞྱིན་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམའ་རྱིམ་ལ་སོབ་ཁྱིད་བྤེད་རྒྱུ་
འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཡོད་དམ་མྤེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྤེའྱི་ནང་དུ་དམའ་རྱིམ་ལ་བོད་སྐད་
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ནང་མ་ཁྱིད་པའྱི་སྔོན་གྱི་གནས་ཚད་གང་འད་ཡོད་མྤེད་དང་བོད་སྐད་ནང་ཁྱིད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བའྱི་རྤེས ་སུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་
གནས་ཚད་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་རྤེད་དམ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྤེན་གང་ལ་ཐུག་འདུག གཙོ་བོ་དྤེ་སོབ་
ཕྲུག་གང་ཟག་གྱི་ཀུན་སོང་། གང་ཟག་གྱི་སང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ། ཕ་མའྱི་ལྟ་སངས་དྤེ་དག་ཚང་མར་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་
ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྤེབས་པ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་
དྤེ་བོད་སྐད་ནང་ཁྱིད་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་བོད་མྱི་བཟང་པོ། བོད་མྱི་ཡ་རབས་སོད་བཟང། སྱི་
པའྱི་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གམ་མྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་དང་གོ་ནོར་ཐྤེབས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་ང་ཚོས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཚང་མ་ཡག་པོ་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དངོས་
སུ་གཏན་འབྤེབས་བས་ཏྤེ་ལོ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོ ན་
ལྟར་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ཞྱིག་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བོད་མྱི་ཚང་མས་བརྩྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་བོད་མྱིའྱི་ལས་འགན་རྤེད། 
བཅའ་ཁྱིམས་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེར་བོད་མྱིས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་སྙན་ཐོ་འདྱི་ཡྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱབ་
གཉྤེར་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས། མ་འོངས་པར་བོད་ཁྱྱིམ་དྤེ་ཚོ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ལག་ལྤེན་བསར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་
དོན་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྤེད་ཀ་བསར་བ་དང་ཕྤེད་ཀ་མ་བསར་བ་དྤེ་ཆ་ཚང་བར་བསར་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བསར་དགོས་ཀྱི་
རྤེད། དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བཀུར་བའྱི་ལས་འགན་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནྱི་གོང་ལ་མྤེད་པའྱི་ཁྱིམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡྱིན་པས་
དྤེའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་ལས་འགན་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་དགྤེ་རྒན་གྱི་གནས་ཚད་དྤེ་
རྤེད། དགྤེ་རྒན་གྱི་གནས་ཚད་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་འད་བས་ཏྤེ་གནང་ཡོད་ན། 
རང་ཉྱིད་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་དགྤེ་རྒན་ཡག་པོ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་ཡག་ཤོས་སོབ་ཕྲུག་གྱིས་ཐག་ཆོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་
ཀྱིས་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་ལ་འཛིན་སོང་གྱིས་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་ཡང་ཁག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེ་ ཤོས་དྤེ་སོབ་ཕྲུག་གྱིས་དགྤེ་
རྒན་གྱི་ཡག་སྡུག་ཐག་ཆོད་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སོ་སོ་སོབ་གྲྭར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གསུམ་བཞྱི་ལ་ཕྱིན་པ་
རྤེད། འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ། དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ། དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས། དྤེ་ནས་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་
དུས། ཆུང་དུས་ཀྱི་དགྤེ་རྒན་འགའ་ཞྱིག་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་མྱིན་པ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད། ང་ཚོར་གོང་མང་པོ་བཏང་
བཞག་པའྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་འད་དན་གྱི་འདུག འོན་ཀང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཚར་ཚར་བ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་འགའ་ཞྱིག་དངོས་གནས་དྤེ་དུས་
སྡུག་ཅག་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཀང་དྤེང་སང་དངོས་གནས་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་བསམ་པའྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་འད་ཡང་མང་པོ་ཡོད། 
བས་ཙང་དགྤེ་རྒན་ཡག་དང་མ་ཡག་གྱི་ཚད་དྤེ་སོབ་ཕྲུག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་བསམ་ཚུལ་གསུངས་
འདུག་ཀང་། དགྤེ་རྒན་གྱི་ཚད་ཡག་ཤོས་དྤེ་སོབ་ཕྲུག་གྱིས་རྒྱག་གྱི་རྤེད། དྤེས་ན་མ་འོངས་པར་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་
ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་དཔྤེ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ནས་
ངས་ཞུས་མོང་། གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡྱི་གོང་གྱི་སྔོན་ལ། འདྱིའྱི་གོང་མའྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ། འདྱིའྱི་གོང་མའྱི་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན། དྤེ་
ཇྱི་བཞྱིན་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དང་གོས་ཚོགས་སྔ་ཕྱི་ལ་ངས་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་སོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་པ་དང་སོ་ས་དྤེའང་ཌ་
ལ་ཧོ་སྱི་ལ་སོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་མང་པོ་ཞུས་མོང་། དྤེ་རྱིང་སོ་སོས་སྔོན་མ་ཞུས་བསད་པ་དྤེ་ར་འཕོད་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་སོ་
དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསུངས་འདུག ས་ཆ་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག འོན་ཀང་ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི ་གནས་
ཚུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཕྱིའྱི་མཐུན་རྤེན་དང་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཕོགས་ཀྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། 
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འོན་ཀང་དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུའྱི་ཀུན་སོང་དང་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཀུན་སོང་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཀུན་
སོང་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རྤེད། ངས་དཔྤེ་དང་སར་ནས་བཤད་ན། རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ནས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་དཔྤེ་སོན་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐོར་ལ་གསུང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཡྱི་སོབ་མའྱི་བཀའ་ཤག་དྤེ་ཆ་ཚང་
འད་ཞྱིག་ངས་རོགས་པ་བས་ཏྤེ་བཟོས་པ་རྤེད། ང་དྤེ་ལ་འཛིན་གྲྭ་ཁྱིད་དུ་ཐྤེངས་ཁ་ ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལས་བསོམས་འད་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཀང་། ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་ད་ལྟའྱི་མཐུན་རྤེན་དང་སོན་
ཊ་སཾ་བྷོ་ཊ་གཉྱིས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་ལ་གནམ་དང་ས་ཡྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་ཊ་ལའང་སོབ་མའྱི་བཀའ་ཤག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་
ངས་འཁྱིད་པ་ཡྱིན། མཐུན་རྤེན་ལ་གནམ་ས་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་བྤེད་སངས་དང་
འགན་འཁུར་སངས་དྤེ་གངས་སྱིད་ཀྱི་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་རྦད་དྤེ་ཡག་པ་འདུག མཐུན་རྤེན་གཙོ་བོ་ལ་རག་ལས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ན་ཡང་མཐུན་རྤེན་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། མཐུན་རྤེན་ངྤེས་པར་དུ་སར་དགོས་
ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་རྩྤེད་ཐང་ལ་སོགས་པ་དགོས་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ་སོད་དགོས་རྤེད། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་
ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་ལྤེན་མ་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཚང་མྤེད་པའྱི་དབང་
གྱིས་རྤེད། ཆོག་མཆན་དྤེ་རག་པ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཆ་རྤེན་དྤེ་ཚོ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ལས་འགན་རྤེད། འོན་ཀང་གཙོ་བོ་དྤེ་
རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་སོབ་ཕྲུག་དང་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་འཛིན་སོང་གྱི་མྱི་སྣ་དང་ཚང་མར་རག་ལས་ཀྱི་འདུག་པ་
དྤེ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
ཐུགས་ཕན་ཡག་ཐག་ཆོད་སོས་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་མ་སུ་རྱི་བོད་
ཁྱྱིམ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སོབ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་དྤེ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད་ཀང་། ཡག་པོ་ལ་མཐའ་
མྤེད་དུས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ། ལྷག་པར་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ཐོག་མ་བྤེད་དུས་རང་
ཉྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གནད་དོན་འགའ་ཞྱིག་ལ་འགག་པ་ཡང་བརྒྱབས་མོང་། འགྱུར་བའང་
ཕན་བུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་འཛམ་གྱིང་
གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱིག་ཏུ་ཁ་གམ་བསད་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་དྤེ་ཉམས་ཆག་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཧ་ཅང་མང་པོ་
ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ལ་སོད་མཁན་གྱིས་བོད་སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དམ་རྒྱ་སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དམ། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་སྐད་རྒྱག་
གྱི་ཡོད་དམ་ཧྱིན་དྷྱིའྱི་སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དམ། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལུང་པ་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དམ། དྱི་འད་བའྱི་ཆ་རྤེན་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་འདྱི་འད་བའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཐུབ་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག སྔ་དགས་མྤེད་ནའང་ཕྱི་རྩ་
བ་ནས་དགས་མྱི་འདུག་པས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་དགོངས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་བདག་པོ་
བརྒྱབས་ནས། རྱིག་གཞུང་བཟང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཡ་རབས་སོད་བཟང་དང་མྱི་ལ་གཞན་ཕན་བྤེད་རྒྱུའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་
ཆྤེ་ཤོས་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཚད་ཨང་གངས་ཡར་འཕར་རྒྱུ་དང་འཛིན་གྲྭ་ཡར་མཐོ་རུ་
འགོ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད། དྤེ་ལས་མྱི་བཟང་པོ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བ་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ང་རང་ཚོ་སྔོན་མ་བོད་ལ་སོལ་
རྒྱུན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་འཁྱྤེར་སོད་པའྱི་ལུགས་སོལ་དྤེ་འད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེང་སང་དགྤེ་བཤྤེས་ཡྱིན་ཡང་
རྤེད། དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡུལ་ལུང་གང་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལག་འཁྱྤེར་སོད་པའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་དར་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་སྔོན་མའྱི་གནས་སངས་ནང་བཞྱིན་བསད་མ་བསད་པར་དུས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དྤེ། གཙོ་བོ་སོ་སོའ་ིམ་རྩ་ཡོད་པ་དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་འདྱི་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་
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ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱབ་གཉྤེར་ནང་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་སོབ་གཞྱི་ཆ་ཚང་གྲུབ་
མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག སོབ་དྤེབ་ཆ་ཚང་བཟོ་དགོས་རྒྱུར་སྔོན་མ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་དྤེབ་ཀྱི་གནས་སངས་
གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་གྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དྤེབ་གང་འད་ཞྱིག་འདུག ཧ་ཅང་མཁྤེགས་པོ་ཡོད་ན་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད། 
གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཕྲུ་གུའྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་བླུག་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཆ་རྤེན་
ཞྱིག་གསུང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དགྤེ་རྒན་གྱི་ཆ་རྤེན་ཡོད་པར་བྤེད་པར་དགྤེ་རྒན་ལ་
དགོས་ངྤེས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་དང་ཐོབ་ཐང་སོད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་འགན་རྤེད་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
འགན་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་མ་འོངས་པར་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ཡང་
རྩ་བའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་པུ་ལ་བརྟྤེན་པ་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་བཤྤེས་གཉྤེན་བསྤེན་ཚུལ་གྱི་ནང་ལ་ཕོགས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད། འོན་
ཀང་ཚང་མ་མྱི་རྤེད། འཚོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་མྱི་བུ་ཕྲུག་བལྟ་དགོས་པ་དང་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོད་དགོས་དུས། 
གང་ལ་གང་ཙམ་གྱི་འགོ་སོང་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ལ་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཕོགས་ཀྱིས་གསོལ་ཕོགས་སར་དགོས་རྒྱུ་
དང་མཐུན་རྤེན་སར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་འགན་རྤེད། བས་ཙང་གང་ཡོད་པ་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གལ་
ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལ། དགྤེ་རྒན་ལ་དགྤེ་རྒན་སོང་བརྡར་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཀང་དགྤེ་རྒན་ཐོན་གྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ལན་ནང་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ཐོན་པ་དྤེ་བཏབ་ས་ལ་སྨྱིན་པ་བྤེད་དགོས་རྤེད། མར་གོ་བཏབ་ན་ཡར་གོ་སྤེ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། མར་འབས་བཏབ་ན་ཡར་འབས་སྤེ་དགོས་རྤེད། མྱི་བཏབ་ནས་མྱི་སྤེ་མ་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། 
མྱི་ས་ཟྤེར་དུས་མྱི་མང་པོ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། གང་བཏབ་པ་དྤེ་སྨྱིན་པར་བ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ང་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དགྤེ་རྒན་འོས་
སོང་བས་པ་དྤེ་འད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་རྒན་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བས། དྤེ་ནས་ཆབ་སྱིད་སམ་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ནང་དུ་སྤེབས་
པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུའང་ང་འད་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་སྙྱིང་ང་རང་ཚོ་དགྤེ་རྒན་གྱི་སང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དགས་རྤེད་འདུག་ལ་དགྤེ་རྒན་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་པ་ནང་བཞྱིན། དགྤེ་རྒན་ཚད་ལྡན། ཡག་པོ། སྤུས་
དག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་འགན་ཁུར་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡག་པོ་ཆགས་པར་བྤེད་པར་དགྤེ་རྒན་བྤེད་མཁན་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་དགོས། ང་དྤེ་འདའྱི་དབང་གྱིས་སྤེབས་པ་དྤེ་འད་མྱིན། ང་སྤེབས་དུས་ཕོག་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་
པའྱི་ལས་ཀ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམས་ཏྤེ་ཚུར་འཛུལ་བ་ཡྱིན། དྤེང་སང་དགྤེ་རྒན་འགའ་ཞྱིག་གངས་སྱིད་ཀྱི་ལས་བྤེད ་ནང་དུ་
ཡྱིག་ཚད་གཏོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། བཏང་མྱི་དགོས་ཞྤེས་ཁྱིམས་ཀྱིས་བཀག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། འོན་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེའྱི་
རྒྱབ་ལྗོངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཁྤེ་ཕན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ཏྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ཁག་ཡོད་མ་རྤེད། མྱི་
ཐམས་ཅད་ལ་ཡག་པ་དང་ཆྤེ་བ་བྤེད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་ང་ཚོས་དགྤེ་རྒན་ལ་ཚད་མཐོན་པོ་ཞྱི་དག་འབུལ་མ་ཐུབ་
ཀང་ཉུང་མ་དགས་པ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་འགན་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་རོགས་གནང་། དྤེ་ནས་ད་
ལྟ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་དཔྤེ་བཞག་ན། ང་ཚོའྱི་སོབ་དྤེབ་ཁག་ཅྱིག དྤེ་ཡང་ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་ཁག་ཅྱིག དྤེ་ཚོར་ང་
ཚོའྱི་བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆགས་འདུག་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་འདྱི་ཚད་ལྡན་པོ་
དང་ཡག་པོ་གནང་ནས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱབ་གཉྤེར་གང་ཡོད་པ་དྤེ། ངྤེས་པར་དུ་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་
ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོང་དུས་གོས་ཆོད་ནང་སྤེབས་ཐུབ་པར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འདུག སྤེབས་ཐུབ་པ་ནང་
བཞྱིན་གྱི་གོས་ཆོད་གཏན་འབྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། འཛིན་སོང་གྱི་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་
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དུས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་དུས་འགངས་སུ་
མ་ཕྱིན་པར་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ལག་བསར་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་ཤུགས་སོན་མ་ཐུབ་ན་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས། ཤྤེས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། ཉམས་ཞྱིབ་བས། མཉམ་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་དོན་ངས་
བཀགས་པ་ཡྱིན། སྙན་ཐོ་དྤེའང་བཀགས་ཡྱིན་ལ་དྤེ་རྱིང་གྱི་སྙན་ཐོ་འདྱིའང་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་སྐབས་ང་ཚོ་
ཚང་མས་མཉམ་དུ་བཀགས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་ཚོ་ང་ཚོས་བཏོན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཕར་འཕར་བྤེད་རྒྱུ་དང་
བགོ་གྤེང་བ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུར་མ་ལྷག་པ་བས་ཏྤེ། སྙན་ཐོའ་ིནང་གང་འཁོད་པ་དྤེ་དག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལག་བསར་མ་ཐུབ་ཀང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་
བཅུ་དྲུག་བཅུ་ཞྱིག་བསར་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་མ་བཞྤེས་ན། སྙན་ཐོ་བཏོན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀྲམ། བགོ་གྤེང་བས་པ་གཅྱིག་
པུས་ཕན་གྱི་མ་རྤེད་ལ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གཙོ་བོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་
དྤེ་ནས་དྤེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགན་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཇྱི་བཞྱིན་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་འོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྤེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཟྱིན་མཁན་དྤེ་འད་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
དག་ལ་བཀའ་འགོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད་ཀང་། དྤེ་ཚོ་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ངོ་སོད་བ་རྒྱུ་སོགས་
ནྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཐུགས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། བས་ཙང་ཧར་པ་སྤུར་གྱི་ཕོགས་ལ་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སོབ་གྲྭ་གཞན་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་གོ་སྐབས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཟབ་སོང་སོགས་གནང་དགོས་
འདུག དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ངས་ཟབ་སོང་གྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་འདུག རྩ་བའྱི་ཟབ་སོང་གྱི་རྱིགས་དྤེ་འད་མང་པོ་གནང་གྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག ཡག་པོ་རྤེད། 
ང་སྔོན་མ་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་བས་པའྱི་སྐབས་སུ། དགྤེ་རྒན་དྤེ་དུས་རྟག་ཏུ་སོབ་ཕྲུག་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོར་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་སོབ་སྱིས་
དྤེ་ལྟར་གསུང་གྱི་རྤེད། ཉྱི་མ་རྟག་པར་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པར་ལངས་ཏྤེ། ངྤེས་པར་དུ་དགྤེ་རྒན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་སོབ་
ཕྲུག་ཡྱིན་བསམ་དགོས་རྤེད། ཉྱི་མ་རྟག་པར་སང་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ཇྱི་
བཞྱིན་ཟབ་སོང་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྤེབ་ཅྱིག་ལ་ཕོགས་བསོམས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཕོགས་ཕོགས་ལ་གནང་རྒྱུ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ལ་ཕྤེབས་དགོས་རྒྱུའྱི་སྐོར་གསུངས་འདུག དྤེ་ལའང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཟབ་སོང་སོད་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། ག་རྤེ་བཀའ་མངགས་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཀང་། སོབ་སྱི་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་མ་སད་པའྱི་
གོང་ལ་གང་འད་སོབ་ཀྱི་འདུག ཟབ་སོང་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་གང་འད་སོབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་དཔད་པ་བ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཟབ་སོང་གྱི་དངུལ་འདུག་བསམས་ནས་འཆར་གཞྱི་བཟོས། ཟབ་སོང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སད། འོན་ཀང་དྤེ་ལ་གྲུབ་
འབས་མྤེད་ན། ཟབ་སོང་དྤེ་ཡང་སོབ་གྲྭ་དང་འཛིན་གྲྭ་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ངྤེས་པ་མྱི་འདུག ངས་འཐུས་
ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་མྤེད། ཟབ་སོང་སད་པ་དྤེས་དོན་དག་ཕན་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  ཟབ་སོང་མ་སད་པའྱི་སྔོན་དང་སད་
པའྱི་རྤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་དཔད་པར་བས་ཏྤེ་ཟབ་སོང་སོད་སངས་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་འད་ཞྱིག་ཡོད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་
མྱིན་ན་ཟབ་སོང་སད་པའྱི་སྐབས་སུ་འགྤེངས་ཤོག་ཅྱིག་བསྐང་། བགོ་གྤེང་བ་ཡག་པོ་འདུག གཏམ་བཤད་ཀང་ཡག་པོ་བྤེད་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་གཅྱིག་པུ་བཀང་བས་ཧང་སང་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་སོབ་སྱི་དང་དགྤེ་ཆྤེ་སོགས་ལ་
དྤེའྱི་འགན་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཟབ་སོང་དྤེའྱི་སྤུས་ཚད་དྤེ་ཡག་པོ་འཇལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་མཐའ་དོན་དྤེ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཐུགས་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་འདྱི་གལ་ཆྤེ་ཤོས་
རྤེད། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་མྱི་བཟང་པོ་བཟོ་རྒྱུ། སོབ་སོང་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་རྤེས་སུ་ཆབ་སྱིད་དམ་ཚོང་ལས་སོགས་ལས་ཀ་ཅྱི་ཞྱིག་
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བས་ཀང་ཡག་པོ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་ཤུགས་རྒྱག་རོགས་གནང་།  རྱིག་པ་ནངས་པར་འཆྱི་ཡང་
བསབ། ཟྤེར་བ་བཞྱིན་སང་ཉྱིང་འཆྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་སོབ་སོང་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་།  སོབ་སོང་དྤེ་ལ་ངྤེས་
པར་དུ་རྣམ་པ་ཚང་མས་དོ་སྣང་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ཏུ་དགོངས་པ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་
བཞྤེས་གནང་གྱི་འདུག་ཀང་། གནང་བ་དྤེ་བཏབ་ས་ལ་སྨྱིན་པ་བ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།   
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད།  སྐར་མ་ ༥ ཡྱི་ནང་གསུངས་གྲུབ་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་ཀང་།  སྐར་མ་ ༥ དྤེ་
སྐར་མ་ ༡༥ ཙམ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  སྱིར་བཏང་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དྤེས་ན་ཨུ་ཚུགས་མང་པོ་རྒྱབ་ཀྱི་མྤེད།  སྱི་
འཐུས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དང་པོ་དྤེར་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་
ལས་ཧ་ཅང་གྱིས་བསོན་ནས་རུ་ངར་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོ་ཧ་ཅང་གྱིས་སྤུས་དག་པོ་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་བསྣམས་
ཕྤེབས་པ་དྤེར་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ལྷག་པར་དུ་སྙན་ཐོ་དྤེ་སོག་
སང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱིས་ཁ་གསལ་པོ་སྤུས་དག་པོ་བརོད་པ་གཙང་མ་ཚིག་དྤེ་དག་ཀང་ཡར་
བཅད་མར་བཅད་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལའང་དངོས་དང་ནས་ཉན་མཁན་ཚོས་ཀང་བོད་པའྱི་ཡྱི་གྤེ་ཟྤེར་ན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཅྤེས་སོབས་པ་སྤེ་
རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་།  དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  བོད་ཡྱིག་སང་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསན་
བཞྤེས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི།  དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གནས་ཚུལ་གསལ་
པོ་ཞྱིག་གང་གོ་སོང་ལབ་ན་བཙན་བོལ་ནང་ལ་མཐུན་རྤེན་བཟང་ཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོབ་ག་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་དང་ལས་
བྤེད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྤེམས་ཤུགས་ལྷག་བསམ་དྤེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་རྱིང་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེས་ན་དགྤེ་
རྒན་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་སྤེམས་
ཤུགས་མ་ཆག་པར་མུ་མཐུད་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་ཐོག་ལ་བམས་སོང་དང་བརྩྤེ་བ་གང་ལྟར་ལུས་སྤེམས་གཉྱིས་ཀ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུར་ད་
དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ཧུར་སྤེད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།  དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དང་པོ་ཤྤེས་ཡོན་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གང་གསུངས་འདུག་ལབ་ན། མཐུན་རྤེན་ཧ་ཅང་གྱིས་ཞན་ནའང་ཁོང་ཚོའྱི་ལྷག་
བསམ་དང་ཡོན་ཏན་འཇག་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤྤེས་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་
དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་ཞྤེས་པ་འདྱི་དངོས་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་ཆགས་བཞག་གསུངས་པར་
རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་གཅྱིག་དྤེ་ཆགས་ཡོད་པས།  མ་
འོངས་པ་ནའང་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་དང་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གཞན་ལ་
དཔྤེ་མུ་མཐུད་ནས་བསན་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུར་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དྤེའྱི་སང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་
ཙམ་མྱིན་པར་ཁོང་ཚོར་ཡང་མཐུན་རྤེན་ཏན་ཏན་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འབོད་སྐུལ་
གསོལ་འདྤེབས་མང་པོ་ཞུས་སོང་། འཚོ་བའྱི་མཐུན་རྤེན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེའང་དངོས་ཡོད་རྤེད།  དགྤེ་
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འདུན་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རྤེད་དྤེ། མྱི་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་བུ་ཕྲུག་གསོ་དགོས་པར་སོང་། དགྤེ་རྒན་གྱི་ག་ཕོགས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་དངོས་གནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པས་ག་ཕོགས་དྤེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་མཐུན་རྤེན་ཇྱི་ལྟར་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་གནང་བའྱི་ཐོག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཉམས་དམའ་པོ་བས་ནས་བཞུགས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་
འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོར་མཐོང་གྱི་འདུག  སྔར་ཞུས་མོང་ལ་དྤེ་རྱིང་ཡང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
པས་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས།  ད་དུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་རྱིགས་ལམ་སོབ་འཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་༧སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ལོ་མང་པོའ་ིསྔོན་ནས་དགོངས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཧ་ཅང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྱིགས་ལམ་འཁྱིད་རྒྱུ་དབུ་བཙུགས་པ་
ནས་བཟུང་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྡ་སྤེང་བོད་ཁྱྱིམ་དང་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྲུག་ཁྱྱིམ་སྤེའྱི་
བཞུགས་སར་རྱིགས་ལམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་རྩོད་སོང་ཐོག་ལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  རྱིགས་ལམ་
དངོས་གནས་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་རྩ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ལས་ཤྤེས་རབ་གསལ་བ་མྱུར་བ་ཟབ་པ་གསུམ་པོ་དྤེ་ཡོང་གྱི་
ཡོད།  དྤེ་གསུམ་པོ་གང་ལ་བྤེད་སོད་གཏང་དགོས་ཞྤེ་ན། རྱིགས་ལམ་གཅྱིག་པུའྱི་སང་ལ་བྤེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་མྱིན་པ་མཁྱྤེན་པ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་། དྤེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཚད་ལ་སྤེབས་ན་གང་ལ་བྤེད་སོད་དམ་ཞྤེ་ན་དྤེང་དུས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན།  དངོས་
ཁམས་ཚན་རྱིག་དང་། རས་སོར་ཚན་རྱིག ཨང་རྩྱིས་དྤེ་དག་གྱི་སང་ལ་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་རྣམ་དཔོད་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ལ་བྤེད་
སོད་བཏང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེས་ན་ཕྲུ་གུའྱི་ཤྤེས་རབ་དྤེ་གོང་འཕྤེལ་ཡོང་དུས་སྐབས་དང་མཉམ་དུ་གང་དགོས་སམ་
ཞྤེ་ན། འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་ཚན་གཞན་པའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟུར་སོང་
སད་རྒྱུ་དང་། དབྱིན་སྐད་ལ་ Coaching ཡྱིན་ནའང་འད། དྤེ་དག་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག མཚམས་རྤེ་གོ་ནོར་ཐྤེབས་
ནས་རྱིགས་ལམ་སང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབས། གཞན་གྱི་སང་ལ་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་མྤེད་དམ་སྙམ།  གང་ལྟར་ཡང་སྙྱིང་གང་ཐོན་
དགོས་སམ་ཞྤེ་ན་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའྱི་སྐབས་ནས།  ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ཞུས་ན་  arts དང་ 
Science གཉྱིས་ཀའྱི་སང་ལ་ཐོན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས།  ང་ཚོར་ཚན་རྱིག་གྱི་དགྤེ་རྒན་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཨང་རྩྱིས་དགྤེ་
རྒན་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་གང་ནས་འདོན་དགོས་སམ་ཞྤེ་ན་གཏན་འཇགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་དགོས་ཀྱི་
ཡོད།  གཏན་འཇགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྩྱིས་ཡོད་པ།  དྤེའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཇྱི་ལྟར་བསྐོ ་
གཞག་གནང་དགོས་ཡོད་ཀང་།  བགོ་གྤེང་ཡྱིན་ནའང་འད། ཟབ་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། གཏན་འཇགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་ནས་འབྤེལ་འབྤེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཅྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན།  མཐོ་སོབ་ལ་སྤེབས་དུས་དཀའ་ངལ་མྤེད།  མཐོ་སོབ་ནས་ཐོན་པ་དྤེ་ཚོ་དགྤེ་
རྒན་གདམ་ཁ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཚུར་བཅུག་རྒྱུ་ཡོད།  ས་བོན་ལྟ་བུར་མཐོ་སོབ་ལ་སྤེབས་པར་གཏན་འཇགས་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་
གང་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མཐོ་སོབ་ན་ཡོད་པའྱི་བོད་་ཕྲུག་ནང་
ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟུར་འཁྱིད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ Coaching ལྟ་བུ་དྤེ་ལྷག་པར་དུ་མཐོ་སོབ་
ཁག་ལ་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྩྱིས་སང་སང་མཁན་ཚོར་ཟུར་དུ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྙམ།  ངྤེས་པར་
དུ་གནང་རོགས་ཞྤེས་དང་།  གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན།  ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱིས་ད་
བར་དུ་ལབ་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུར་ཆགས་ཡོད།  དྤེང་དུས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སང་ནས་བཤད་ན་མྱི་ས་ནས་ཚུར་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཐུབ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དྤེ་ཚོ་རྤེས་སུ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གསུངས་ན་འོས་པ་འདུག )ལགས་
སོ།  ལགས་སོ།  ལགས་སོ། མཚམས་བཞག་གྱི་ཡྱིན།  དྤེའྱི་སང་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཤུགས་ཤྱིག་རྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་།  
ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སོན་དྤེ་གཏན་འཇགས་སོབ་ག་གཅྱིག་པུར་མྱིན་པར་མཐོ་སོབ་ལའང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སོན་
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དྤེ་སྤེབས་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེས་ན་ངས་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཕྤེབས་པའྱི་ཐོག་
ནས་མཐོ་སོབ་ཁག་གྱི་ནང་ནས་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྤེད་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག   
ང་ཚོའྱི་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ལོ་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ ༥༠ ཙམ་དབར་ཁའྱི་དགུང་སྤེང་སྐབས་ལ་སོབ་འཁྱིད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ད་
དུང་མཐུན་རྤེན་གྱིས་འདང་མ་འདང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ ༥༠་༦༠ ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོབ་འཁྱིད་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེས་ན་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལྟ་བུར་དབར་ཁའྱི་དགུང་སྤེང་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་རྱིགས་གཉྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག གཅྱིག་
དྤེ་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གཅྱིག་དང་།  ཁག་ཅྱིག་མཐོ་སོབ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད།  དྤེ་ཚོ་འཛུལ་ས་ཡོད་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཧ་ཅང་
གྱི་དགྤེ་མཚན་ཆྤེན་པོ།  གང་ལྟར་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་རྨང་གཞྱི་ནས་ཡར་མཐོ་སོབ་མ་ཐོན་བར་མྱི་བཟང་པོ་བསད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  བཟང་པོ་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཆགས་བསད་ཡོད།  ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཕལ་
ཆྤེར་དྤེ་འད་བས་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་བསམ་གྱི།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཚང་མ་ལོགས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རྤེད།  ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྤེས་སུ་ཕྤེབས་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་མཉམ་དུ་གསུངས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་དྤེ་ཙམ་
ཐོན་གྱི་མྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱི་བཀའ་བོན་མཆོག  
 

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔ་དོ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བཞྤེས་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པའྱི་དགོངས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མྤེད་བསམ་གྱི།  
གང་ལགས་ཞྤེ་ན། མང་ཆྤེ་བ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསམ་པ་དང་བས་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་པར་སོང།  ཤུགས་སྣོན་མུ་མཐུད་
རྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི།  དྤེ་བཞྱིན་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའ་ིའགན་འཁུར་ལྤེན་ཐུབ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་གསུངས་པ་དྤེ་དག་
དམྱིགས་ནས་སོབ་མའྱི་བཀའ་ཤག་སྐོར་བཀའ་གནང་སོང་།  དྤེ་དང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ ༣༠༠ སྐོར་ལ་སྐད་བཏང་ནས་
འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་བཅུྱིས་ཀྱི་རྒན་བདག་རྣམ་པ་ཚོ་ལའང་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་
ལ། དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མཐོ་རྱིམ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལོ་གཅྱིག་ནང་ ༡༠༠ ཙམ་ལ་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད།  
དྤེ་དག་གྱི་གྲུབ་འབས་ནྱི་མངོན་གྱུར་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་རང་མཐོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་དྤེ།  མ་འོངས་པ་ན་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་དྤེ་
ད་ལྟ་ནས་གསོ་སོང་ལྟ་བུ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་སང་ལ་ཕ་གུ་དག་ལྷག་པར་དུ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་ནང་གདྤེང་སོབས་ལྟ་བུ་དྤེ་ཆྤེ་རུ་
ཕྱིན་པ་ལྟ་བུར་འད་བྱུང་།  ཁོང་ཚོས་དང་པོ་འགོ་ཁྱིད་བྤེད་པའྱི་བསམ་པ་མྤེད་དྤེ་ཟབ་སོང་ནང་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ངས་ཀང་འགོ་ཁྱིད་
བྤེད་ཐུབ་བསམ་པ་བྱུང་གསུངས་ཀྱི།  མྱི་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་ནས་ Mahatma Gandhi ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལ་ Martin Luther 
King ཐོན་དགོས། གང་ལྟར་འཛམ་གྱིང་ནང་འགོ་ཁྱིད་ཐུབ་པའྱི་མྱི་སྣ་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས་ས་བོན་ད་ལྟ་ནས་བཏབ་ཐུབ་པའྱི་
ལས་ཀ་བས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ། ལོ་གསུམ་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད། ༢༠༡༢།༢༠༡༣ ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་



63 

 

སོང་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད།  ཕ་མའྱི་འགན་འཁུར་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་གནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  བོད་པའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྤེ་ཚན་གྱི་
ནང་ལ་ཕ་མས་ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ངུ་རྤེད། རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ནྱི་ལས་བྤེད་ཕ་མ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དང་། ཁོར་
ཡུག་གྱི་རྤེན་པས་ཡག་པོ་ཡོད་ཀང་།  བར་ལམ་ནས་དྤེ་དག་སྐོར་མདུན་ལམ་ཚན་པས་ཕོགས་བསོད་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡོད་
ཀང་དྤེ་ཙམ་གྱིས་ཤུགས་སྤེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་ནས་ད་ལོ་ང་ཚོ་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ནང་ཕ་མ་  ༣༠༠ རྩྱིས་བས་ཀང་ ༢༥༠ 
ཙམ་ལས་ཕྤེབས་མྤེད་པར་ཚོགས་བསྐོང་ཞུས་པ་རྤེད།  ཁོང་རང་ཚོའང་དགའ་པོ་བྤེད་ཀྱི་འདུག ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་བྤེད་དགོས་པ་
དྤེ་འད་ཧ་གོ་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ལོ་ལྟར་ཚོགས་བསྐོང་གནང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྤེ། སྔོན་རྩྱིས་གནས་སངས་གང་འད་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།  དགྤེ་རྒན་དང་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུར་ག་ཚོད་ཙམ་ཆ་ཤས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཇྱི་ལྟར་ལྤེན་
དགོས་པ་མྱི་ཤྤེས་པ་མང་པོ་འདུག་པས། བཀའ་བོན་དྲུང་ཆྤེ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་མདུན་ལམ་ཚན་པ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་
ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ནང་ཕ་མའྱི་འགན་ཁུར་ཐོག་ཟབ་སོང་དང་ལས་འགུལ་དྤེ་སྤེལ་
དགོས་བསམས་ནས་ཡོད།  གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། བོད་པའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་ལ་ཕྲུ་གུ་
ཐལ་བའྱི་དཀྱིལ་ནས་འཚར་ཞྤེས་ཕྲུ་གུ་རྤེར་བསོད་ནམས་རྤེ་རྤེ་ཡོད་པས་ཁོང་རང་འགྱིགས་འགོ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོའྱི་ཁ་རྒྱུན་ལ་
འདུག་པ།  ཁ་རྒྱུན་ལ་སྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་རང་གཤྱིས་ཀྱི་སང་ནས་སྤེབས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་སྔ་མ་བོད་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
ཀང་ད་ལྟ་འདྱིར་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་པས་ད་ལྟ་ཕ་མས་འགན་གང་འད་བྤེད་དགོས་སམ། ཕྲུ་གུའྱི་སྤེམས་ཁམས་ཇྱི་ལྟར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
མྤེད་ཕ་མར་འགྤེལ་བཤད་བྤེད་དུས་ཡག་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་འདུག་ལ་ངོ་འཕོད་ཀྱི་འདུག  ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་སོན་ནང་ལ་དགྤེ་
རྒན་ཚོ་ལྷག་བསམ་འཁུར་སྤེད་འོས་པ་གསུངས་པས་ང་ཚོའང་སོབས་པ་སྤེས་བྱུང་།  དགྤེ་རྒན་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་ནས་
བསམ་གྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་འགན་འཁུར་གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་དམྱིགས་འཛུགས་དང་གོས་ཚོགས་ནས་ང་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་རྤེ་གནང་བ་རྤེད།  ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་རྤེས་ལ་བུ་
ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྤེར་མཛད་འཆར་དན་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་བཅར་དགོས་སྐབས་ལ་ཚོགས་ཁང་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཕྲུ་གུས་ཁྤེངས་ཡོད་པས་
མཐོང་བ་དང་སོ་སོའ་ིལས་འགན་དྤེ་ཧོབ་སྤེ་དན་པ་དང་སགས་ནས་ཕྲུ་གུ་སོང་ཕག་མང་པོ་དྤེའྱི་འགན་དྤེ་སོ་སོའ་ིསང་ལ་འབབ་ཀྱི་
ཡོད་དུས། དྤེ་ས་ཐག་ཐག་ཅྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པའྱི་བོད་མྱི་རབས་དྤེ་ས་ཐག་ཐག་ཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པས་འགན་དྤེ་ངས་
འཁྱྤེར་ཨྤེ་ཐུབ་བསམ་པ་འད་ཆགས་སོང་།  འགན་འཁུར་གྱི་ཚོར་་བ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་པས།  དྤེ་ལྟར་གྱི་བསམ་བོ་དྤེ་
མར་ཕབ་ནས་སོབ་སྱི་དང་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ།  དགྤེ་རྒན་ ༡༦༠༠ ཙམ་དང་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་དང་བཅས་ཚང་མའྱི་སང་ལ་བལྟས་
ཡོང་དུས།  ང་གཅྱིག་པུ་རྤེད་མྱི་འདུག གཞན་ཡང་ཤུགས་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་དགྤེ་རྒན་དང་སོབ་སྱི་ཧ་ཅང་གྱི་
འགན་འཁུར་ཆྤེན་པོ་འདུག་སྙམ།  དྤེ་ཚོར་མཐུན་རྤེན་སོད་དགོས་པ་དང་། གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་ལྟ་བུ་བས་ན་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི་བཀའ་དགོངས་གྲུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་ངས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་ཡོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་དོན་དྤེ་
སྨྱིན་ཐུབ་ས་རྤེད་བསམ་པ་དང་། སོ་སོར་བོ་སོབས་ཤྱིག་ཀང་སྤེས་པ་དྤེ་འད་ཆགས་སོང།  དགྤེ་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་
ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དྤེའང་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཐོག་དངོས་གནས་དང་གནས་སྤེམས་ཤུགས་སྤེ་རྒྱུ་ཕན་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ།  དྤེས་
ན་ངས་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པས་ཚབ་ཞུས་བས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དགྤེ་རྒན་ནང་ནས་ཁ་ཤས་དྤེ་འདའང་ཡོང་གྱི་ཡོད།  
མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན།  ཟབ་སོང་མང་པོ་ལྤེན་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་བུམ་སྣོད་ཁ་བུབ་པའྱི་ནང་ལ་ཆུ་བླུགས་པ་ནང་བཞྱིན་དྤེའྱི་
སང་ཆུ་ག་ཚོད་བླུགས་ནའང་འགོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ངོ་སོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  གང་ལྟར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐབས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དང་།  གང་ལྟར་གོང་དུ་གསུངས་པ་དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་ལ།  ཤྤེས་རྱིག་
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ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སོན་ཐུགས་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད།  གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་
སང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད།  གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་ཇྱི་ཙམ་གསལ་མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ཀང་།  ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སུད་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཁོངས་ནང་ལ་བོད་
པའྱི་སོབ་ག་ཁག་ ༡༩ ཡོད།  དྤེར་གཟའ་འཇུག་གམ་གཟའ་ཉྱིན་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྤེས་སྣ་ཚོགས་ཟྤེར།  ཁོང་རང་ཚོས་འཁུར་ལྤེན་ནས་
བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུར་ video བརན་འཕྱིན།  འཛིན་གྲྭ་གཉྱིས་པ་ནས་ལྔ་པ་བར་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་བོས་ཞྤེས།  འགོ་སོང་ང་རང་
ཚོས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་སོང་། དྤེས་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་སོལ་རྒྱུན་སྤེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ནས་
འགན་འཁུར་ཞུས་ད་ཆ་ནས་ཆ་ཚང་བསྒྲུབས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།  ད་རྒྱའྱི་ནང་ལའང་བཞག་ཡོད་ལ་གཞན་དུའང་བྤེད་སོད་གཏོང་
འདོད་ཡོད་ན། ང་ཚོར་མཐུན་རྤེན་ཡོད་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཨ་རྱིར་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་སྐབས་ལ།  སོབ་གྲྭ་དྤེར་སྤེ་ཚན་གསུམ་ཙམ་ལ་དབྤེ་བ་ཕྤེ་བའྱི་སོ་ནས་འཆར་གཞྱི་དགོས་འདུག  སོབ་ཚན་སྤེ་ཚན་དང་པོ་
དང་གཉྱིས་པ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ Level གསུམ་བས་ནས་དྤེ་དག་ཤྤེས་རྱིག་ནས་ཐག་གཅོད་བ་དགོས་པ་དང་དག་མཆན་གནང་
རོགས་ཞྤེས་དང་།  ང་ཚོས་ཀང་ཞུ་དག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། འཆར་གཞྱི་གྲུབ་པ་དང་ཚུར་ཐོངས་རོགས་ཞྤེས་ཞུས།  ད་ལྟ་ level དང་པོ་
འབོར་ཟྱིན་ནས་ཕག་ལས་མཇུག་བསོམས་སང་ཉྱིན་དང་གནངས་ཉྱིན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གཏན་འཁྤེལ་གྱི་ཡོད།  གཉྱིས་པ་
གསུམ་པ་དྤེའང་འབོར་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གཏན་འཁྤེལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  Australia ནས་ཀང་ཐུགས་འཁུར་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ཀྱི་འདུག མ་
གཞྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་དུས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་ཐུགས་མངའ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ལ་སྤེབས་དུས་སོ་སོའ་ིསྐད་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་འབད་བརྩོན་ལྟ་བུའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བས་ཡོད་པ་
རྤེད། ཨ་རྱི་ལྟ་བུར་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག ཁོང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བ་དགོས་ཆ་ཚང་
བྤེད་ཀྱི་འདུག ད་དུང་ཡང་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཀོག་དྤེབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་པ་དྤེ་དགྤེ་རྒན་ལ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུར་
མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་ཞུས་ཡོད། Australia ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་གཞན་པ་གཅྱིག་བྤེད་ཀྱི་འདུག གཙོ་བོ་དྤེ་ 
Sydney བཞུགས་མཁན་ཚོ་རྤེད། མྱི་འབོར་ཡང་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དང་ལུང་པའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་མྱི ་འབོར་ཡག་པོ་ཡོད་ན་དྤེར་
བོད་ཡྱིག་དྤེ་ས་གནས་གཞུང་རང་ནས་སོབ་ཚན་ཞྱིག་གཞག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདུག གོ་སྐབས་དྤེ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ངོ་ཤྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུང་བྱུང་། དངོས་སུ་མཇལ་ནས་བཀའ་མོལ་དྤེ་
འདའང་བྱུང་། ཡག་པོ་འདུག་བྱུང་ན་སོབ་ཚན་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གཅྱིག་གྱུར་
ལྟ་བུའྱི་ལག་ལྤེན་དུ་བསར་འགོ་ཐུབ་ན་སྙམ། ཁྱྤེད་རང་ཚོའང་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་། བར་དུ་མཐུན་འགྱུར་གང་དགོས་
ནའང་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་ཡོད། གང་ལྟར་ཤྤེས་རྱིག་ངོས་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་ཐུབ་པ་དང་རོབ་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་བསམ་
བོའ་ིནང་ལ་བོད་ལ་ནྱི་ལག་པ་བརང་ས་མྤེད་པ་ལས་བཙན་བོལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་ཕྲུ ྲུུ་གུ་ཚང་མར་བསམ་བོ་བཏང་དང་གཏོང་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྙན་ཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་སོང་།  དྤེས་
འཐུས་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ཚོ་དངུལ་རང་གྱི་རྩྱིས་བས་ན་སམ་བྷོ་ཊ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
རྤེད། P.G.T.མཐོ་རྱིམ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་རྩྱིས་བས་ན་ཟུང་དྲུང་གྱི་གཅྱིག་ལ་འད་པོ་འདུག ཡང་འཕར་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དང་སམ་བྷོ་ཊའྱི་དགྤེ་རྒན་ལས་བྤེད་དྤེ་ཡག་པ་ཡོད། སམ་བྷོ་ཊའྱི་ནང་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་ལ་
དཔག་པའྱི་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་འཕར་ཆ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་ལ་སྱི་སྙོམ་གྱི་འཕར་གྱི་ཡོད། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ག་ཚོད་
དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
སྤེམས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཡོད། ཐུག་ས་དྤེ་ལག་པའྱི་དངུལ་ལ་ཐུག་ཡོད། ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་
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གཉྱིས་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་སོང་ཕག་མང་པོར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། ལྟ་བཞྱིན་ལྟ་བཞྱིན་བ་དགོས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ཁ་ཉྱིན་སྙན་སྤེང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འཕོས་ཡོད། དྤེ་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ་བ་དང་། གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཀྱི་དྱི་བའྱི་ཐོག་ལ་དཔྤེ་
སོན་སོབ་གྲྭའྱི་མཐུན་རྤེན་གྱི་གནས་སངས་སོ་པོ་དངོས་གནས་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་ཡང་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
མཚམས་རྤེར་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་བཙུགས་སྐབས། དང་པོ་ནས་ཆྤེ་ཙམ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཐུབ་ཡོད་ན་བསམ་པ་དྤེ་འད་བྱུང་། 
ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མཐུན་རྤེན་གང་འཚམ་ཡག་པོ་འདུག་ཞུས་དུས་ཡང་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དྤེ་ཞྤེས་ཞུ་
ཡྱི་མྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ནས་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་དྤེ་རོབ་ཙམ་འགྤེལ་བརོད་བས་ཟྱིན། གཏན་འཁྤེལ་བ་བྱུང་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
མྱིན་གྱི་སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད། གནང་བ་ཡྱིན་ན་བཀྲྱིས་བདྤེ་ལྤེགས་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། ཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ནང་ལ་གོས་ཆོད་འཇོག་སངས་ལ་ཤར་ཕོགས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ཕོགས་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་
ཞྤེས་ནུབ་ཕོགས་ལ་འགོ་དང་། ནུབ་ཕོགས་ལ་འགོ་མྱི་ཆོག་པ་གསལ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དང་པོ་ཧོབ་སྤེ་བལྟས་དུས་
རང་ཉྱིད་ཀང་དྤེ་དང་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག་བསམས་སོང། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་གཏོང་སོད་དུས་ཁ་ཕོགས་མྱི་འད་བ་དྤེ་འད་རྤེད་མྱི་
འདུག གང་ལགས་ཞྤེ་ན། ང་ཚོས་ཚན་རྩྱིས་དགྤེ་རྒན་དྤེ་ལ་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་སད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་དྤེ་ག་རང་
བསད་ཡོད། ཤར་ཕོགས་རང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད། སྔོན་ལ་རྱིགས་ལམ་དགྤེ་རྒན་ལ་སད་ན་ཞྤེས། གང་ལགས་ཞྤེ་ན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེ་བ་
འདུག དྤེའྱི་ཁ་ཕོགས་དྤེ་རང་ལ་ལས་འགུལ་འཐོལ་བ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་དུས་གོས་ཆོད་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུར་ཡག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་གོས་ཆོད་འདྱི་ལག་བསར་མ་བྤེད་པ་འགོ་གྱི་མྱིན་འདུག གོས་ཆོད་དྤེ་ཡང་ཚན་རྱིག་དང་རྩྱིས་ཀྱི་དགྤེ་
རྒན་ལ་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་དང་།  ཁོ་ལ་མ་སད་པར་གཞན་ཞྱིག་ལ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དྤེ་འད་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལོའ་ིདགུན་ཁའྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལ་ས་རཱ་ནང་དུ་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཟབ་
སོང་སོད་རྒྱུའྱི་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་བསད་པའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་གལ་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་ལ།  ཁ་
སང་ང་ཚོས་དྤེ་རྱིང་གྱི་སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་དྤེ།  གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།  སྙན་སྤེང་གནང་བའྱི ་སྐབས་སུ་
གསོན་པོ་རྤེད་འདུག་སྤེ་ནད་པ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་།  བས་ཙང་དྤེ་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་འད་ཞྱིག་བཟོས་ན་
བསམས་སོང་།  ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་དྤེ་ནད་པ་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  དྤེ་ལོ་བཅུ་ཕྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་འདྱི་ལྟར་
འཚར་ལོངས་བྱུང་སྤེ།  དང་པོ་ལག་པ་འཇུ་བཞྱིན་གཡས་གཡོན་ལ་འཐམ་གྱིན་འཐམ་གྱིན་བྤེད།  དྤེ་ནས་ག་ལྤེར་འཚར་ལོངས་
བས་ཏྤེ་དྤེ་ལ་ད་དུང་ཡང་འོ་མ་དང་མར་ཤྱིང་ཏོག་སོགས་མང་པོ་སོད་དགོས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།  བས་ཙང་ལོ་ངོ་
བཅུ་ཙམ་ལས་སོང་མྤེད་དུས།  དངོས་སུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུར་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱིས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཡྱི་ནང་དུ་འདྱི་ག་
ཙམ་མདུན་མཆོང་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཡང་ཞྤེ་དག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དཔྤེར་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་  
༡༩༨༦ ལོར་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་རྤེད།  དུས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལག་ལྤེན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད།  དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟ་མོ་དྷྱི་གཞུང་གྱིས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད།  ད་ལྟ་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་སོང་ཡང་གོ་རྒྱུ་ཅྱི་མྱི་འདུག  
སྱིད་བྱུས་ཁོ་རང་དཔྤེར་ན་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་སྱིད་བྱུས་སམ་ཁྱིམས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་  No child left behind ཟྤེར་བ་
ཞྱིག་སྱིད་འཛིན་ཙམ་ལ་བྷུ་ཤྱི་ Bush སྐབས་སུ་བཙུགས་པ་རྤེད།  ༢༠༠༡ ནས་ཡྱིན་པ་ཡོད།  དྤེ་ད་ལྟའང་ལག་བསར་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག  འཆར་གཞྱི་དྤེ་ཨ་རྱི་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོའྱི་སོབ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་  proficiency ཚད་ལོངས་བ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ལ་དཔག་ནས་ཡང་འཆར་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཟོས་པ་རྤེད། ངས་ད་ལྟ་ཚད་ལོངས་བ་ཞྱིག་
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བྱུང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞུས་ན།  ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིརང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་
སོད་མཁན།  དངུལ་དང་མཐུན་རྤེན་གང་ཡྱིན་ཡང་སོད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཚོ་ལག་ལྤེན་འགོ་
རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་དང་ལམ་སྤེང་ལམ་སྤེང་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་མྤེད་པ་རྤེད་འདུག  དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ང་
ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལམ་སྤེང་ལག་ལྤེན་ཆ་ཚང་
བསར་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་ཞྱིག་འདུག་པ་ལས་དྤེ་ནད་པ་མ་རྤེད།  གསོན་པོར་གནས་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཐང་པོ།  ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དྤེ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་
གཉྱིས་དང་སཾ་བྷོ་ཊ།  བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ།  ཡོངས་རོགས་ཀྱི་པ་ཕ་ནང་བཞྱིན་སོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་གསུངས་སོང་།  དྤེ་
ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ལ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་པ་ཆྱིན་རང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་ལས་ཀ་བྤེད་སངས་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་
གཉྱིས་དང་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོ་འབྤེལ་བ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་ཡོད།  འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་ཀྱི་ཐོག་ནས།  ཕར་ཚུར་གུས་ཞབས་བརྩྱི་
བཀུར་གྱི་ཐོག་ནས།  ཆར་པ་ཆུ་གོགས་དང་ཉྱི་མ་མྤེ་གོགས་སུ་བས་ཏྤེ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀར་ལམ་འགོ་ཡོང་བར་ཁྱད་པར་འདུག  
ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རྡ་སྤེང་བོད་ཁྱྱིམ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གར་ཚོགས་ཁང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཁང་གཡར་གྱི་རྤེད།  དྤེ་གར་ཕྲུ་
གུ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་སོད་ས་དགོས་ལབ་ན་སོད་ས་ག་སྱིག་གནང་གྱི་རྤེད།  ཡར་ཟབ་སོང་འཚོགས་
ཀྱི་ཡྱིན་སོད་ས་དགོས་ཞུས་ན་སོད་ས་ག་སྱིག་གནང་གྱི་རྤེད།  དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ང་ཚོར་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད།  སྤེ་ཚན་གཞན་པ་
ཚོ་ཡང་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད།  ཕར་ཚུར་འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་ཀྱི་ཐོག་ནས།  ཡང་སོ་སོའ་ིལས་འགན་སོ་སོས་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ལས་འགན་སོ་སོས་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཚུར་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བ་ཞུ་སངས་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སང་ལ་བལྟ་དུས་སྔོན་མ་
དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་དང་དངོས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སངས་གཉྱིས་པོ་དྤེ་རྦད་དྤེ་ལོགས་ཀ་རྤེད་འདུག  ལས་
འཆར་མང་པོ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་མང་པོ་འདུག་གསུངས་སོང་།  ང་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།  ང་འདྱིའྱི་ནང་སྤེབས་ཏྤེ་རྒྱུན་
རྱིང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་མ་རྤེད་ཀང་།  འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་རྣམ་པ་དང་སྐུ་ལས་བསོན་མཁན་ནྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད།  
དྤེའྱི་སང་ལ་ཚང་མར་སྤེམས་ཤུགས་ཡར་མཐོ་རུ་སར་སོད་མཁན་འད་ཞྱིག   གཞན་ག་ཚོད་བས་ཀང་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་ལ་
སོགས་པ་དང་། བྤེད་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་མྤེད་པ་དངོས་སུ་དོན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མྱི་འདུག་གསུང་ན། མྱི་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཀང་།  ལས་བྤེད་དམངས་ཀྱི་སང་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  དྤེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་མཉྤེས་པོ་དང་སྤེམས་ཤུགས་འཕར་བའྱི་རྒྱུ་རྤེན་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མཐའ་མ་དྤེ་ལ་
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུང་རྒྱུར་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་བཞྤེས་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་གསུངས་སོང་།  དྤེ་ལྟར་ལོས་ཡྱིན།  ང་ཚོས་གང་ཡོང་ཅྱི་
ཡོང་ངྤེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་དང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བཏང་འཛིན་དང་ཐུགས་སྣང་གཞོགས་འདྤེགས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་རོང་མཁན་སྱི་འཐུས་ ༡༠ ཡོད།  སྐར་མ་ལྔ་རྤེའྱི་ནང་ལ་གསུང་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནང་།  སྱི་
འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ། ཁ་གསལ་ལ།  གོ་བདྤེ་བ། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ།  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ས་ཆ་དྤེ་བལ་ཡུལ་དུ་སོད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེར་བརྟྤེན་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བལ་ཡུལ་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ།  ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་དུ། བལ་ཡུལ་གྱི་གང་ཅྱིའྱི་གནས་སངས་ལ་
གཟྱིགས་ཏྤེ། ཕྤེབས་འགབ་ཕྱིན་མྱིན་གཟྱིགས་གལ་དང་། གལ་ཏྤེ་ཕྤེབས་རྒྱུ་གནང་ཚེ། སབས་གཟོད་དང་བག་གཟོན་བ་དགོས་
ཚུལ་གསུངས་པར་སོང་། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིག་ཅྱིག་བརྟྤེན་ནས། ཚོགས་ཆུང་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སངས་ལ་
གཟྱིགས་ཏྤེ། ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་ས་ཡོམ་གྱི་རྤེས་སུ། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སངས་ཧ་
ཅང་ཛ་དག་པོ་བྱུང་ཡོད་སྐབས། གཙོ་བོ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེ་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་མཆོག་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་གནང་ནས་ཕྤེབས་པ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་ SARD གྱི་དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆྤེ་ཕྤེབས་པ་དང། དྤེ་
བཞྱིན་གནས་དོན་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་དོན་དུ། ཆོས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སངས། དྤེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་
གནས་བལ་ཡུལ་གྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་དང་། ཛ་དག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་དུ་
གཟྱིགས་ནས་ཁོང་རྣམས་མངགས་པ་དང་། ཕྤེབས་པ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཤྤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ཡྱིན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག  སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་
ཡྱིན་ན། གང་འད་ཞྱིག་ཏུ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་བཞྱིན། 
སྐབས་དྤེ་དུས་ང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། དཔལ་འབོར་གྱི་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་འགན་འཛིན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེ་དུས་ཚོང་ལས་སྤེ་
ཚན་ཁ་ཤས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཁྤེ་ཕན་མྤེད་པ་རྣམས་སོ་རྒྱག་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་དང་། ཚོང་ལས་ཁ་ཤས་ཁྤེ་ཕན་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོ་རྒྱག་དགོས་རྤེད། ཡང་འགའ་ཤས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་གཏང་ཆོག་པ་ཞུ། དཔྤེར་ན།  Gangtok Hotel Tibet ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སྤེར་བདག་ཅན་དུ་
བསྒྱུར་བདྤེ་པོ་ཡོད་མ་རྤེད། Technically དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་དུས། ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པརྤེད་ཞུ་ན། འདྱི་མཉམ་ལས་ཕར་བསྒྱུར་
ཤོག་ཅྤེས། མདོར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོང་ལས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ན། སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། 
ཚོང་ལས་བྤེད་ཀྱི་མྤེད་པར་ལག་བསར་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དྤེ་འད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་
ཆྤེན་ནང་གྱི་དོན་ཆྤེན་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཟད་ང་རང་བསད་ས་བལ་ཡུལ་ཡྱིན་དུས། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་སོབ་གྲྭ་མྱི་
ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་བལ་ཡུལ་ལ་ཕྤེབས་མ་ཐུབ། དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཏུ་ལྷག་ན། ཏན་ཏན་མྱི་རབས་
ཤྱིག་ལ་གོང་ཕོགས་པའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ཡང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་བཞྱིན་ལག་བསར་བས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
ན། དྤེ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུ་ན། བལ་ཡུལ་དྤེ། གཙོ་བོ་བལ་ཡུལ་རང་གྱི་སྐད་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཅྱིག་བྤེད་སོད་གཏང་ཆོག་པ་ཞུ། Compulsory རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། གལ་སྱིད་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་
ལག་བསར་བྤེད་པར་ཕྱིན་ན། ཏན་ཏན་བོད་ཡྱིག་དང་བལ་སྐད་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་བྤེད་སོད་གཏང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད། གནས་སངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་བྱུས་དྤེ་སྱིན་བྱུས་རང་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱིད་བྱུས་དྤེ་བལ་ཡུལ་དུ་ཡྱིན་
ནའང་ཁྱབ་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཚང་མས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་པོ་རྤེད་
འདུག་སྤེ། དྤེ་འདའྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོ་ལ་ཡང་དགོས་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་
གསལ་བ་གཞྱི་བཟུང་བས་ན། སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་འཁོད་འདུག དྤེར་དབུ་འཛུགས་ཡོད་པ་འད་བོ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག་སྤེ། དབུ་



68 

 

བཙུགས་ཟྱིན་པའྱི་ཆ་ལ་བཞག་ཀང་། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་མྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེས་མ་ཟད། ངས་ངོས་ཟྱིན་པར་སོབ་གྲྭ་ ༡༡ 
འདུག  སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་ཀང་མགོ་འཛུགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན། ཡག་པོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་མགོ་
མ་འཛུགས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་རབས་རྤེས་མ་ཚོ་ལ་གོང་ཕོགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་ངས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ང་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱི་འགན་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྤེ་ཆགས་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།   
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  སྐར་མ་བདུན་འདུག  དྤེ་ཆ་ཚང་བྤེད་སོད་གཏོང་གནང་ན་འགྱིག་ས་རྤེད།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
ལགས་སོ།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད།  དྤེ་ལ་རྡོག་རྡོག་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར།  ད་ལོ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས།  བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུར་ཕྱི་དགས་མྤེད་ན་སྔ་མ་དགས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་
ལྤེན་བསར་ཏྤེ་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  ཆ་ཚང་ནྱི་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ད་དུང་ལག་ལྤེན་
བསར་ས་དྤེ་དག་ལ་ཡང་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐུགས་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་མྤེད་པ་ནྱི་ལས་
བསོམས་འདྱིའྱི་སྔ་ཕྱི་གང་དུ་བལྟས་ཀང་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཆ་ཚང་འདོད་པ་ཁྤེངས་བསད་པ་ནྱི་ངས་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག  
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དྤེའྱི་མཚམས་དྤེར་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  བརྟག་དཔད་ཡག་པོ་ཞྱིག་
གནང་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གཅྱིག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསར་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  མ་འོངས་པར་ཐུབ་ན་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་དོན་དུ་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་མ་རྤེད།  
འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ཆྤེད་དུ།  འདྱི་བོད་མྱིའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རྤེད།  སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་དང་།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་
དགོངས་པ་དྤེ་དྤེ་རྤེད།  ད་ལྟ་བསར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་བྤེད་དུས།  བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་དྤེ་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཡྱིན་
པར་ཆ་བཞག དྤེ་ཚོ་རྩྱིས་བཞྤེས་དང་བཞྤེས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་རྤེད་མ་གཏོགས།  སོ་སོའ་ིལག་པར་ཡོད་པའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུའང་ད་ལྟ་ལག་ལྤེན་ཇྱི་བཞྱིན་བསར་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལག་ལྤེན་ཏག་ཏག་
བསར་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ།  གཉྱིས་པ་དྤེར་ལག་ལྤེན་བསར་ནས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་
ཕྲུ་གུ་ལ་ཕུགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་མཐའ་མ་སོབ་གྲྭ་ཐོན་ཚར་ནས་མཐོ་
རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་ལས་ B.A དང་ M.A ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་འཕྲུལ་རྱིག་དང་སྨན་རྩྱིས་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་མཐོ་བའྱི་སོབ་
སོང་བ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ལ་གནོད་སོན་བྤེད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དྤེ་གཉྱིས་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱིས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག  འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཡར་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག  ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག  ག་ཚོད་བར་དུ་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  ཡང་མྱིན་ན་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་ལག་ལྤེན་བསར་གྱི་
ཡྱིན།  སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ།  
 དྤེ་ནས་ཏག་ཏག་བསབ་གཞྱིའྱི་སོབ་ཚན་གྱི་སོབ་དྤེབ།  དགྤེ་རྒན་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་
དོན་གཞྱིར་བཟུང་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག བོད་ཡྱིག་དང་བོད་པའྱི་ཆོས་དྤེ་ཚོ་དྤེ་ནས་གཞྱི་རྩ་ཡག་པོ་ཞྱིག ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་
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སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟྤེ་བ་དྤེ་བོད་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  གཞན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཡྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ཡང་
དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་འབངས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་འབངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཆྤེད་རྤེད།  
ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ན་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་མྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག  ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྩ་ཆྤེན་དུ་བརྩྱི་བའྱི་ 
Values, National values རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཆྤེ་བའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གང་དང་གང་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཀང་དྤེ་དག་ཕྲུ་
གུའྱི་བརྒྱུད་ལ་འཇགས་ནས་འཚར་ལོངས་བྤེད་ཡོང་དུས།  ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་མྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་བ་
ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཇྱི་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་བོད་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་ཙང་།  དྤེ་འགྲུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ན།  བོད་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་རྨང་གཞྱི་ཡག་
པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་ནས་མཐུན་རྤེན་དང་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ཡང་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་གྱིས་གཞན་གྱི་ལུང་པར་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ལག་ལྤེན་བསར་མྱི་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་མཚུངས་འགོ་རྒྱུ་བས།  དྤེ་ནས་ཡར་མཐོ་རྱིམ་ཁག་དང་
ཆྤེས་མཐོའ་ིསོབ་གྲྭར་འགོ་དུས་དཀའ་ངལ་ཡང་འཕད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ག་ཙམ་དུ་མ་གཏོགས་དགོས་ཀྱི་ཡང་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་བཅད་མཚམས་ཤྱིག་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན།  གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འགྱིག་
གྱི་འདུག དྤེའྱི་བར་དུ་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུ་གྱིས།  དྤེ་ནས་མྱི་དགོས་པ་གྱིས་ཞྤེས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ནས།  ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འདྱི་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་དགས་པ་མ་གཏོགས་སྔ་དགས་ཡོད་མ་རྤེད།  གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་འཕོ་བརླག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕངས་པོ་རྤེད།  དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོ་གཉྱིས་ཀ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  
མཐུན་རྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཅྱིག་དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་འཛིན་
གྲྭ་དྲུག་པ་བདུན་པར་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་གཙོ་བོ་དྤེ་བསབ་གཞྱི་དྤེ་རྤེད།  སོབ་ཚན་དྤེ་རྤེད།  སོབ་དོན་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་དྲུག་པའྱི་སོབ་དྤེབ་དྤེ་དག་མར་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་བསྒྱུར་ནས་དྤེ་བསབ་པ་གཅྱིག་པུས་ཤྤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡང་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།  ང་ཚོས་བོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་
རྱིག་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་པར་ཆ་བཞག དྤེ་བསྒྱུར་ནས་བསབ།  དྤེ་ནས་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་དང་རྒྱལ་རབས་དྤེ་ཚོ་བོད་པ་རང་གྱི་དྤེ་
བསབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས།  བོད་པ་ཡག་པོ་བཟོ་དགོས་ན་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་བོད་པའྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་དྤེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།  གལ་ཆྤེ་
ཤོས་དྤེ་མཐུན་རྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་འགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག  ཡར་ཕྱིན་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་རྤེས་མ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དང་རྒྱ་གར་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་གྱི་སོབ་སོང་ལ་འགོ་དུས་གནོད་སོན་བྤེད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  དྤེ་གཉྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་
ནས་གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་གནང་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་བཅད་མཚམས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་
འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་ཡྱིན།  བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེའྱི་བར་དུ་མཐུན་རྤེན་ཏག་ཏག་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན།  དྤེ་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་མྱིན་འགོ་བསམ་བྱུང་བས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
  
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཕག་ཚོད་ ༡༡། ༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་བཙུགས་མ་བཞུགས་གོང་ལ། ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གན་རྡྱི་ཞྱི་བདྤེའྱི་བདྤེ་རྩ་་  Gandhi Peace 
Foundation ནས་སྐུ་མགོན་ཁག་ཅྱིག་ཕྤེབས་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པ་ངོ་སོད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། གན་རྡྱི་ཞྱི་བདྤེའྱི་བདྤེ་རྩའྱི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་སོང་གནང་མཁན་ Smt Radha Bhatt (Chairperson) Gujarat ཀྱི་རྒྱལ་ས་ Ahmedabad 
གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་སྔོན་མའྱི་ཉྤེ་བའྱི་རྱིག་བདག་པ་གནང་མོང་མཁན་ད་ལྟའྱི་ Gandhi Peace Foundation གྱི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ Former Vic-Chancellor Shri Sudarshan Iyenger Ji དྤེ་བཞྱིན་གན་རྡྱིའྱི་
ཞྱི་བདྤེའྱི་བདྤེ་རྩའྱི་དྲུང་ཆྤེ་གསར་པ་ Shri Kumar Prashant Ji (Secretary)ཁོ་རང་ཚོའྱི་ Secretary of West 
Bengal Peace Foundation, Shri Chandanpal Ji གན་རྡྱི་ཞྱི་བདྤེའྱི་ཐྤེབས་རྩའྱི་ང་ཚོ་ལོ་མང་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དྲུང་ཆྤེ་ཟུར་པ་ Shri Surendra Kumar Ji (Former Secretary) ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་དྤེ་རྱིང་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ཕྤེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ལོ་མང་པོའ་ིསྔོན་ལ་བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་
ཞྱིག་དང་། ང་ཚོ་བོད་དོན་དང་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་བཟང་པོ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་
ཚོ་དྤེར་ཕྤེབས་པ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྐར་མ་ལྔའྱི་ནང་ལ་གསུང་གྲུབ་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ང་རང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ངས་
མགོ་དྤེ་ག་རང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གོས་འཆར་དྤེ་འཇོག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱི། གང་ལྟར་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་
ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ནས་སྙན་ཐོ་དྤེ་
ཀོག་པའྱི་སྐབས་སུ་དགའ་པོ་བྱུང་། རྩ་བའྱི་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་ཡོད་ས་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་རྤེད། དྤེ་ལ་ཕག་ལས་ཞྱིབ་ཚགས་
པོ་དྤེ་འད་གནང་བ་བཞྱིན། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་ནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་པ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མྤེད་དྤེ་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེ་འད་བའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
ཤྱིག་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཞན་པ་ཞྱིག་དགའ་པོ་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞྤེ་ན། སྱིད་བྱུས་
ཟྤེར་བ་དྤེ་བསར་ཞྱིབ་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཁོ་རང་
གྱི་ནང་ལ་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཡོངས་རོགས་ཚང་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་སྱིད་བྱུས་གཞན་པའྱི་ནང་ལའང་དྤེ་འད་དགོས་པ་ཞྱིག་
རྤེད་བསམས་བྱུང་། དྤེ་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཞྤེ་དག་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་
བོད་མྱི་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་དྤེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཡ་རབས་སོད་བཟང་ཚང་
མ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུ་ཕྲུག་ཆུང་དུས་སུ་སོད་པ་གོང་པོ་དྤེ་ཚོ་ཡར་ལོ་ཚད་ཆྤེན་པོ་
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ཆགས་དུས་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཚང་མས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་དྤེ་ཚོར་ཤྤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་བ་དང་ཡ་རབས་སོད་བཟང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ནས་རང་དབང་ཆ་ཚང་སད་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་
བསར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཆྤེན་པོ་གཉྱིས་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ཚོ་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་གནད་དོན། ང་ཚོའྱི་རྩ་དོན་དྤེ་ཚོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། 
སབས་བཅོལ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། དྤེའང་རྒྱ་གར་ནས་ཕར་ཡོ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་སོགས་ལ་ཕར་ཕྤེབས་ཏྤེ་གངས་འབོར་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་དྤེའྱི་ཐོག་ཕག་ལས་ཤྱིག་དབུ་འཛུགས་
གནང་དགོས་པའྱི་དུས་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བསྤེབས་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
དྤེ་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་རྤེ་ཟུང་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་སྤེ་ཚན་གསར་པ་
ཞྱིག་ཕར་འཇུག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡུ་རོབ་ནང་གྱི་བོད་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཡག་པོ་གནང་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕར་ཕོགས་ནས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སང་ལ་སྐུ་ལས་སོན་གནང་མཁན་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། སུད་སྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱི་ནང་ལའང་གནང་གྱི་འདུག ཁ་སང་གསུངས་
སོང་། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ཚོས་ཆོས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་
བྷྤེལ་ཇམ་ནང་ལའང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འད་བཙུགས་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་མ་
འོངས་པའྱི་ལོ་སུམ་ཅུའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་སྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྤེ་
ཚན་ཞྱིག་འཁོད་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གསལ་བཤད་གཉྱིས་ཙམ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།ཅུང་
ཙམ་ངས་ཞུས་སངས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གསན་འཇོག་གནང་བ་དྤེ་ནོར་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་གོ་ནོར་ཞྱིག་འཐྤེབ་
ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་དོགས་སྣང་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྤུས་ཚད་གཙོ་བོ་དྤེ་དགྤེ་རྒན་ལ་ཐུག་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དགྤེ་རྒན་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་”ཤོག་
གངས་ ༣༢ ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་འཁོད་ཅྱིང་"དགྤེ་རྒན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཐོག་ཚད་ལྡན་ཡོང་སད་དགྤེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤྤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་དུས་ཡུན་ལོ་ལྔ་རྤེ་ཅན་གྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ཞུས་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་ཞུ་དགོས་པ་བཟོ་རྒྱུ་
དང་།”ཟྤེར་བ་དྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དགྤེ་རྒན་ཡོད་བཞྱིན་པ་དང་། ང་ཚོས་ཕག་བསར་གནང་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་
ལོ་ལྔ་རྤེའྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་བཅོ་ལྔ་རྤེ་ལ་དགྤེ་རྒན་ཟབ་སོང་སད་དགོས་པ་དང་། ལོ་ལྔའྱི་ནང་དགྤེ་རྒན་ཟབ་སོང་ཐྤེངས་གཉྱིས་རྤེའྱི་ནང་
ལ་དགྤེ་རྒན་དྤེ་དག་ཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད།དྤེ་ལ་ང་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ཞྤེས་པ་དྤེར་ཁ་གསལ་བོ་མྱི་འདུག དཔྤེར་ན་གཙོ་བོ་དྤེ་དགྤེ་རྒན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་
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སོབ་ཁྱིད་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེའྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཟབ་སོང་ནང་ལ་ཞུགས་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། སྱིར་བཏང་
ནས་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་གནང་འདུག དྤེ་ཚོ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟབ་སོང་དྤེ་དག་དུས་ཡུན་རྱིང་
བ་དང་། གནད་དོན་གཅྱིག་ལྟ་བུ། དཔྤེར་ན་ཚན་རྱིག་ཡྱིན་ན་ཚན་རྱིག་དང་། ཨང་རྩྱིས་ཡྱིན་ན་ཨང་རྩྱིས། སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་
ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ལྟ་བུའྱི་སྐོར་ལ་ནུས་པ་ལྡན་པའྱི་ཟབ་སོང་ཉྱི་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལ་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་
ཡག་ཤོས་དང་། གནང་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་ན་ཤུགས་སྣོན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་སྐུ་ལས་སོན་དགོས་རྒྱུ་འདུག སྐུ་ལས་སོན་རོགས་
གནང་ཞྤེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཅྱིག་སྤེ། ཁ་སང་ངས་ཞུ་རྒྱུར། དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་
བྤེད་པ་དྤེ་རྱིམ་པས་རྱིམ་པས་གནང་དགོས་རྒྱུ་འདུག་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། སོབ་གྲྭ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ལག་བསར་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གནད་འགག་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ངས་སོབ་གྲྭ་རྤེ་རྤེ་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ཏྤེ་ལག་ལྤེན་བསར་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།  གོང་དུ་ཕག་
རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། མཐུན་རྤེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་འཛིན་རྱིམ་ག་པ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་
ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་དངོས་གནས་དང་གནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་
བསམས་སོང་། ད་ལྟ་དཔྤེར་ན། ༡༩༨༦ ནས་བཟུང་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། དྤེ་ནས་རྱིམ་པས་ ༩༠ ནང་ནས་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་
རོགས་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་སབ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཆ་ཚང་ལག་ལྤེན་བསར་
བ་བཟོས་ན་རྱིམ་པས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ང་ཚོའྱི་ “ཤོག་གངས་ ༤༡ ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཐྤེངས་གསུམ་པའྱི་གོས་ཆོད་གསུམ་པའྱི་ནང་”གསུངས་པའྱི་ནང་ལ་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་
གསུངས་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བཅུ་གཉྱིས་སོགས་ཀྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་ཡྱིན་ན་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ནས་ཕབ་སྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དྤེ། NCERT སོབ་དྤེབ་དྤེ་
ཚོ་ཚུར་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཕབ་སྒྱུར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དྤེ་སྔོན་
མ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་སྐུ་ངལ་དངོས་གནས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་སོན་བརོད་འད་པོ་ཞྱིག་གོ་ནོར་ཐྤེབས་ཡོད་ས་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡག་པོ་
གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་དུང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་
དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་ཏྤེ་ངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་བསར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཟུང་སྤེ་སོབ་དྤེབ་བཟོ་རྒྱུ། ད་ལྟ་འདྱིར་བསབ་གཞྱིའྱི་རྩ་
འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པ་མང་པོ་བཙུགས་གནང་འདུག དྤེ་དག་རླབས་ཆྤེན་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
བཀའ་གནང་སོང་། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་ག་རྤེ་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་སོབ་དྤེབ་
སྱིག་དགོས་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་འགོ་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སང་ལ་མཁས་དབང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་
ཟྤེར་བ་འད་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ Board of Studies ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་ང་ཚོའྱི་བོད་སྐད་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་འད་བཙུགས་ནས་ང་རང་ཚོས་སོབ་གཞྱི་དང་སོབ་དྤེབ་བཟོས་ཏྤེ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  
NCERT སོབ་དྤེབ་དྤེ་དག་བསྒྱུར་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྤེད། བསྒྱུར་ཚར་བའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་སོང་བའྱི་
དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ལོ་གཉྱིས་དང་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་དང་བསར་ཞྱིབ་
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གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། NCERT ཀྱིས་ཀང་དྤེ་ག་རང་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དྤེ་ཚོ་བསྒྱུར་དུས་
རྤེས་མ་ཟྱིན་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་
དྤེ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མའྱི་གངས་འབོར་མང་པོ་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཁྱྱིམ་ནས་
ཀང་དགྤེ་རྒན་སོགས་མཐུན་རྤེན་ཆ་ཚང་འཛོམས་ཚེ་སང་ཉྱིན་ནས་ལག་བསར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་འདུག  དྤེ་ག་ནང་
བཞྱིན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་གནོན་བསོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་དྤེ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བསོམས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།དྤེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ང་
ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་སོང་ནས་བསད་པ་རྤེད། བོད་ཡྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་སྐད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མང་
པོ་ཞྱིག་གྱི་ཆ་ནས་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་
ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་དཔྤེ་ཞྱིག་འཇོག་འདོད་བྱུང་སོང་། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་ལ་མྱི་
རྱིགས་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་དང་། སྐད་ཡྱིག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལྟ་བུ་གཅྱིག་མཚུངས་
ཤྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལམ་ལུགས་དྤེ་ Kothari Commission གནའ་སྔ་མོ་
ནས་ཡོད་པའྱི་ལམ་ལུགས་རང་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་འདྱི་དྤེ་འདའྱི་ས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དང་སྐད་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་
དུས། གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་སྐད་ཡྱིག་གཅྱིག་ཡྱིན་
དུས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དར་ཁྱབ་དྤེ་ཅུང་ཙམ་ལས་ས་པོ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
གསུངས་སོང་། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལ་བོད་ཡྱིག་གཅྱིག་པུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་
དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དྤེ་མཉམ་དུ་འབོད་བསྐུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
ལ་དགྤེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་བརྒྱད་པའྱི་བར་ལ་བོད་ཡྱིག་དྤེ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དབྱིན་ཇྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཀང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྩྱིས་
སོབ་མཁན་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆུང་དུས་སྐབས་ནས་སོབ་ཚན་དྤེ་དག་ཁྱིད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཡར་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དྤེ་འད་སྤེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་དཀའ་ངལ་སད་ཀྱི་མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག  ཁ་ཤས་ཀྱིས་
གསུངས་སོང་། རྤེས་ཟྱིན་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚང་མའྱི་རྱིག་པ་དྤེ་འད་མཉམ་མ་རྤེད། དྤེ་བས་ཆུང་དུས་ནས་
ཚིག་དྤེ་ཚོ་བསབས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་སོགས་ལ་སྤེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ས་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དན་
གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་དབྱིན་ཡྱིག་སང་ནས་བསྡུར་
དགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིསང་ལ་
གོས་བསྡུར་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྙན་ཐོ་དྤེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་འདུག་པས་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ངྤེས་ཤྤེས་ག་རྤེ་རྤེད་སོང་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་བསར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་པའྱི་སྐོར་གོས་ཚོགས་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་སོང་ཟྤེར་བ་དང་།  གཉྱིས་པ་དྤེ། སྱིར་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དྤེ་སྱི་ཁྱབ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་སྣྤེ་ཁྱིད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོར་མཐུན་རྤེན་
ཚང་བ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡང་བཀྲ་ཤྱིས་བདྤེ་ལྤེགས་ཤྱིག་རྤེད་སྙམ། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་
དགྤེ་མཚན་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེ་ང་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་བས་ཏྤེ་མྱི་ཚེ་
ཕྤེད་ཀ་སྤེལ་ཟྱིན་པའྱི་རྒན་འཁོགས་འད་བོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་སྐད་རྒྱག་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལ་ཡང་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་འཁོད་ཡོང་དུས། དྤེ་ཚོ་གསུམ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་བསམ་པ་དང་ངྤེས་
ཤྤེས་རྤེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་རྩ་བའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛིན་སོང་སངས་
འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ཏྤེ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་བྤེད་སོ་རྣམ་བཞག་མྱི་འད་བ་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གཟྱིགས་ཡོང་དུས་གོས་ཆོད་ཀྱི་ལམ་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ཡག་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་
ན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་བསར་བྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཆྤེན་རྤེ་རྤེ་བསྐོང་སྤེ། ཁ་ནས་སྐྱུགས་པ་འད་པོ་རྤེ་བསྐྱུག་
ཨྤེ་ཡོང་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་རང་བཞྱིན་གྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་
གཟྱིགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་ཆོད་སྤེམས་དང་སྙྱིང་སོབས་དྤེ་ཞུམ་པ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བསན་འདུག 
དྤེ་ར་འཕོད་སོང་། 
 དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཨ་མ་དྤེ་རང་འཇགས་གནས་ཡོད་པ།  དྤེའྱི་སང་ལ་
གོམ་པ་ལྷག་མ་ག་ཚོད་ཅྱིག་སོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སོས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་
འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་དྤེབ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སོབ་དྤེབ་སྱིག་རྩོམ་
ཚན་པས་ང་ཚོར་དྤེ་ཚོ་ཚར་ཡོད་ཅྤེས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་སྐབས་དྤེར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཚང་མ་མྱིན་ནའང་སྱི་
ཚོགས་ཚན་རྱིག་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་ཞྱིག་སོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མཉྤེས་པོ་མྤེད་དམ་བསམས་ཏྤེ་ཞུས་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
བར་དུ་སོབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་བྤེད་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་དོན་ལ་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེ་
ན། མཐའ་མ་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྙྱིང་དོན་དོན་ཚན་ལྔ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་ཐུག་སའྱི་རྩ་བ་དྤེ་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་
རྩྱིས་དགྤེ་རྒན་གྱིས་མ་འདངས་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་འདངས་པ་དྤེ་འདངས་པ་བཟོ་དགོས་ན་ཐབས་ལམ་
གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མཐོང་། དང་པོ་ཛ་དག་གྱིས་ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་སོང་བརྡར་ཁག་ཅྱིག་ངྤེས་པར་དུ་འཛུགས་དགོས་པ། 
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དྤེ་འཛུགས་པ་ལ་འབྤེལ་ཡོད་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་སོགས་པའྱི་སྤེ་ཚན་ཁག་ནས་མཐུན་རྤེན་སོར་དགོས་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཐུན་མོང་གྱིས་
འཕ་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཀྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དགྤེ་རྒན་ཐོན་ཏྤེ་བགྤེས་ཡོལ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་ནང་ལ་ལུས་
སྤེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལྕོག་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་
བགྤེས་ཡོལ་རྤེད་ཅྤེས་ནུས་པ་དྤེ་བྤེད་སོད་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སོན་དང་གོང་གུན་ང་ཚོར་རག་གྱི་འདུག དྤེ་བས་ང་ཚོས་ངྤེས་
པར་བྤེད་སོད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་སྱི་ཟུར་པ། Rector ཟུར་པ་སོགས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལ་གཏོང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གོས་ཆོད་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་འདུག དྤེ་མ་འོས་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སངས་ཚང་མ་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོར་རྒྱབ་
སོར་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་བྤེད་སོད་བཏང་བའྱི་སོ་ནས་དྤེ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཁ་སྐོང་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དང་གོམ་པ་མདུན་སོས་ཐོག་ལ་
ཤར་བསོད་བྤེད་ཐུབ་པའྱི་ནུས་ཤུགས་ཤྱིག་འདོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་
རྒྱ་བསྤེད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད། མར་འཛིན་སོང་གྱིས་ལག་
བསར་གནང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་བྤེད་མཁན་གྱིས་རང་སོང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་བརྒྱུད་དྤེ་གནང་བ་
ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དུས། རང་སོང་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་བཙུགས། དྤེའྱི་འོག་ལ་སོབ་དྤེབ་ཚན་པ་སོགས་དགོས་
ངྤེས་ཀྱི་ཆ་རྤེན་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་ཏྤེ་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་རྣམ་པའྱི་ངོས་ནས་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་སྤུས་དག་དང་ཡང་
ནས་བསར་དུ་ཚོགས་ཆྤེན་སྐོང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་མཐུན་རྤེན་སྐོར་
རྤེད། སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་བཟང་སོད་སྐོར་རྤེད། དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དྤེབ་དྤེ་ཀོག་པ་ཡྱིན་ན། ཤྤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་བསར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཡ་རབས་སོད་བཟང་མང་པོ་ཐོན་པ་དྤེ་ཐྤེ་ཚོམ་མྤེད་པ་འད་
པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་རྱི་མོ་འགུལ་སོད་ཀྱི་ནུས་པ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་བཀའ་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ནྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་འཁོད་པ་བཞྱིན། སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཡར་མྱིག་
དཔྤེ་བལྟ་སའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་ཚོས་བཟང་སོད་ཀྱི་དཔྤེ་སོན་གང་འད་ཞྱིག་གནང་མ་གནང་
ལ་རག་ལུས་ཀྱི་རྤེད་བསམ། དྤེ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་དྤེ་རྣམས་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕྤེབས་སྐབས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཤན་བཞུགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ང་རང་
ཚོ་མྱི་རྤེ་ངོ་རྤེ་ནས་འགན་ཁུར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག གང་ལགས་ཞྤེ་ན། ལྟད་མོ་དང་རྱི་མོའ་ིསང་ནས་བུ་ཕྲུག་ཚོར་ཡ་
རབས་བཟང་སོད་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་བསམ་པ་བྱུང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐར་མ་ལྔའྱི་ནང་ཚང་མ་ཞུ་ཚར་མ་སོང་། དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་སྤུས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་
དུ་ཚོགས་ཐུན་དྤེ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག རྤེས་སུ་ཡང་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཚོགས་
ཐུན་དྤེ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པ་དང་འགལ་ཟླ་ལྟ་བུར་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཚོགས་ཐུན་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་གྱི་སྤུས་དག་པོ་བསབ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་
ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་གོ་སྱིག་བྤེད་སངས་རྤེད། སོབ་ཁྱིད་ཇུས་འགོད་བྤེད་སངས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དྤེ། 
ཡྱིན་ནའང་གནའ་སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་ཚོགས་ཐུན་དྤེ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་ལ་བསབས་བསད་པ་དྤེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད ། 
དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡང་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དགྤེ་རྒན་ཟྤེར་བ་དྤེ་སོབ་
སོང་ཡག་ཤོས་ཞྱིག་དགྤེ་རྒན་ཚོར་གཟྱིགས་སོང་ཡག་པོ་སྔར་ཡང་གནང་བ་རྤེད་ལ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། རྩ་བའྱི་དཔལ་
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འབོར་ཡག་པོ་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། བཀྲ་ཤྱིས་བདྤེ་ལྤེགས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་མྤེད་ན་ལག་པ་རྱིང་ཕུ་ཐུང་ཐུང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་རྩ་བ་དྤེ་བརྟན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ཆུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཤྱིང་སོང་གྱི་རྩ་བ་ལ་མ་བླུགས་པ་ལས་ལོ་མའྱི་སང་ལ་བླུགས་ཏྤེ་འོད་ཅྱིག་
སོན་བསད་པ་མ་ཡྱིན་པ། རྩ་བ་རང་ནས་བརྟན་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཆར་པ་འད་པོ་དྤེ་རྩ་བ་ལ་འབབ་ཐུབ་དགོས་
རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ལན་འདྤེབས་ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚོར་བསར་ལྡབ་མྱི་དགོས་པ་གནང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གོ་རྱིམ་འད་པོ་བྱུང་མ་སོང་སྤེ། འདྱི་ལ་ཐོ་གང་བརྒྱབས་པ་དྤེ་མར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ལ་ངས་བསམ་འཆར་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མྤེད་མ་ཤྤེས། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་སོབ་སོང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་མཁས་དབང་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ཙང་ཡག་པོ་མྤེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞྤེ་ན། དྤེའྱི་ནང་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་
དགོངས་འཆར་གནང་སངས་དྤེར་བལྟས་ན་ཆ་ཚང་ཡག་པོ་བཀགས་ཡོད་ས་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཅྱིག་ནས་དྤེ་རྤེད། གཉྱིས་
ནས། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡང་རྒྱབ་སོར་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕར་ཚུར་ལ་ཕྤེབས་སྐབས་སུ་བཀའ་སོབ་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ད་ལྟ་ངས་བགོ་གྤེང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཉན་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུས་ན་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོང་བསམ་
པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱྤེན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་མྤེད། དྤེ་ཡང་གསན་འཇོག་མ་ནོར་བ་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུ་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་མན་ཆད་རྤེད། སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གྱི་སོབ་གསོའ་ིལས་དོན་ནང་ལ་གནས་སྐབས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སོ་སོའ་ིཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་
ལམ་ལ་བསྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་འད་ཞྱིག་མ་བྤེད་ཐབས་མྤེད་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁ་
སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའྱི་གཞྱི་རྟྤེན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་གནས་སངས་གཙང་
མ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གཞྱི་རྟྤེན་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཆ་ཚང་བ་
དྤེ་ད་ལྟའྱི་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ལག་བསར་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་
མན་ཆད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བར་དུ་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའང་སྱི་
ཚོགས་ཚན་རྱིག་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ་བར་དུ་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སོབ་ཁྱིད་བྤེད་མཁན་གྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཆ་
ནས་འཕད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྟོག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། བསར་འབོད་ཡང་
འབོད་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་བོས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་རྩྱིས་ཤྱིག་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཨང་རྩྱིས་
དང་ཚན་རྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོབ་དྤེབ་ཅྱིག་བཟོ་ཐུབ་པར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཚན་རྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་
སྦུན་ཐར་ནས་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་བདུན་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་སྤེད་བསྱིང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་རྤེན་གང་འཚམས་ཤྱིག་
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འགྲུབ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་དུང་དྤེའྱི་སང་ལ་ཛ་དག་གྱིས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་འད་ལམ་སོན་གནང་སོང་། དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་
ང་ཚོས་སྐབས་དང་དུས་ལ་ཏན་ཏན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་
གྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་། བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་དྤེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་ NCERT ཤྤེས་ཡོན་ལྟྤེ་གནས་ཁང་གྱི་སོབ་དྤེབ་དྤེ་རྣམས་བསྒྱུར་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད།  བསྒྱུར་རྒྱུ་དྤེ་མཚམས་བཞག་ཚར་བ་རྤེད། བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་གནས་སངས་དང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་ཡོད་འཛམ་གྱིང་ཕྱིའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བླུག་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བསྒྱུར་སྱིག་
གྱི་ལས་ཀ་ད་ལྟ་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོབ་དྤེབ་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པ་ཞྱིག་བཟོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་རྟོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སོབ་དྤེབ་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྤེ་དག་འདུག་ཅྤེས་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། དྤེ་
ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགྤེ་རྒན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་དུས་ཡུན་རྱིང་ཐུང་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ངས་བསམ་པ་ལ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེ་ལ་གསན་ནོར་ཤོར་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། སོབ་
ཁྱིད་ཀྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཅུང་ཙམ་རྱིང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། སྐར་མ་ ༣༥ ནས་ ༤༥ བར་མང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་
རྒན་གྱི་ལས་འབོར་དྤེ་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་ཆབ་གཅྱིག་ཏུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་ཁྱིད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཞུ་གྱི ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཚོགས་ཐུན་དྤེ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཚོགས་ཐུན་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་ཡང་མང་
དུ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཐུན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་གྱི་ཚོགས་ཐུན་གྱི་ཚད་ ༢༤ འཇོག་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་སང་ལ་ཚོགས་ཐུན་འཐོལ་པ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་
དགྤེ་རྒན་འཐོལ་པ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་སང་ལ་ཤུགས་སྣོན་མང་པོ་བྤེད་དགོས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད། དྤེ་ནས་དགྤེ་རྒན་བགྤེས་ཡོལ་བ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་ཧ་ཅང་བས་པ་ཡྱིན། ཁག་ཅྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་
ཚུར་ཕག་རོགས་གནང་བ་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ཉྤེ་ཆར་རང་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་ Jalandhar ལ་
སོབ་ཁྱིད་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རྤེད། Lovely Professional University ནང་ཟབ་སོང་འཚོགས་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་གདན་
འདྤེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་རྱིམ་པས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ས་
པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་ཚན་རྱིག་
དང་ཨང་རྩྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དཀོན་པོ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ལ་དམྱིགས་
ཏྤེ་ད་ལྟ་སྦུན་ཐར་ནང་ལ་ལོ་བཞྱི་ཅན་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་ཞྱིག་སད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་
ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་ཚན་རྱིག་ལ་སོབ་སོང་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཕོགས་བསོམས་ཤྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་
ཆ་ ༢༠ མ་གཏོགས་མྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྟོག་ཞྱིབ་ཚན་པ་ཚོ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་
ནའང་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡར་གང་མང་མང་ཞྱིག་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ལབ་དགོས་པ་དྤེའང་། ཚན་རྱིག་
དང་ཨང་རྩྱིས་གཉྱིས་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཅུང་ཙམ་ཞན་ཆ་ཡོང་གྱི་འདུག ཨང་རྩྱིས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་མང་
པོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཡྱིན་ཙང་མར་ཐོན་འོང་མཁན་དྤེ་འད་མང་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དགྤེ་རྒན་ཚོས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་བས་ན་རྩ་
བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། དཀའ་ལས་ལ་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་ན་རྩ་བ་
ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཚན་རྱིག་ནང་ལ་གོ་སྐབས་དང་དགྤེ་མཚན་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནས་
སངས་ཁ་ཤས་ཞུས་བསད་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། རྱིམ་པས་རྱིམ་པས་ཡར་མང་དུ་འགོ་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་ང་ཚོས་
བརྒྱབས་བསད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བལ་ཡུལ་སྐོར་རྤེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་
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ནའང་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ལ་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། བལ་ཡུལ་ཁོ་རང་ཧ་ཅང་གྱིས་ཉྤེན་ཁ་ཅན་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་ང་ཚོ་འགོ་བ་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཐྤེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་
ཕྤེབས་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེའང་ལོག་ལོག་སུད་སུད་བས་ཏྤེ་ཧ་ལམ་རྐུ་མ་བརྐུས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས་ཏྤེ་ཕྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་
གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བལ་ཡུལ་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དྤེ་ཚོར་ཚུར་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སྐད་བཏང་སྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་ཏྤེ། ད་ལྟ་དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ལག་བསར་འགོ་བསད་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ང་ཚོ་ Jalandhar ཚོགས་འདུ་སྐབས་སུ་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་འདུག ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་འཛིན་སོང་ཚོགས་ཆུང་རྤེ་དང་དྤེའྱི་
བལ་པོའ་ིགཞུང་གྱི་མྱི་སྣ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། བསམ་པ་ཚང་མ་ལག་ཐོག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག  དྤེ་
ནས་བལ་ཡུལ་སོང་བཙན་དང་རྣམ་རྒྱལ་འབྱིང་སོབ་གཉྱིས་ནང་ལ། སོབ་ཁྱིད་ཞུ་སངས་ཆ་ཚང་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། སྔོན་
སོབ་ནང་ལ་འཛིན་ཁང་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། སོབ་ཁང་ངོ་སོད་བྤེད་སངས་ཡན་ཆད་ནས་སོབ་སོང་སོད་སངས་
སོགས་ལ་འགྱུར་བ་རྤེ་བཏང་བ་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག དྤེ་བས་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བཟང་སོད་དྤེ་སྱི་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། དྤེ་དངོས་འབྤེལ་རྤེད་འདུག ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་
སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་ Abdul Kalam མཆོག་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་དྱི་བ་དྱི་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་གྱིས་
ང་ཚོ་ཡ་རབས་སོད་བཟང་མྤེད་པ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ཚོས་གང་འད་བས་ཏྤེ་ཡ་རབས་སོད་བཟང་བྤེད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ 
Unethical Society ནང་ལ་ང་ཚོ་གང་འད་བས་ཏྤེ་ Ethical ལ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྱིས་སོང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དང་སྐུ་ལས་སོན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དཔྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་
སོབ་དྤེབ་ནང་ལ་ཡ་རབས་སོད་བཟང་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བཀོད། བུ་ཕྲུག་ཚོ་ཚུར་ནང་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་མ་ཚོས་རང་གྱི་བུ་
ཕྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག སག་རྫུན་གང་འད་ཞྱིག་ཤོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དྤེ་ཚོ་བུ་ཕྲུག་ཚོས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
འད་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོས་བུ་ཕྲུག་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། བསམ་བོ་གཏོང་སངས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་སྱི་ཚོགས་
སྱིའྱི་སང་ནས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ངས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཡོད་པ་ཡོད། Animation and Video བཟོ་བཞྱིན་པ་ད་ལྟ་ཕན་ཆད་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་གོང་ཆྤེན་པོ་འདུག སྐར་མ་ ༥ ཅན་གྱི་འགུལ་སོད་ཀྱི་ལྟད་མོ་དྤེ་ལ་སོར་འབུམ་ ༥ གནས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོས་དྤེའྱི་ཕག་ལས་དྤེ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་བྤེད་ཡོང་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ལོ་ལྔ་རྤེའྱི་མཚམས་ཀྱི་
ཟབ་སོང་སད་རྒྱུ་དང་། license ལག་འཁྱྤེར་བསར་དུ་ལྤེན་པའྱི་སྐོར་སོགས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་
སོང་། ང་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། NCERT ཚན་རྱིག་འཛིན་གྲྭ་མཐོ་དམན་གཉྱིས་ཀ ཨང་རྩྱིས་འཛིན་གྲྭ་མཐོ་དམན་
གཉྱིས་ཀ དྤེ་བཞྱིན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་སོགས་ལ་དགྤེ་རྒན་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུ་དྤེ་འད་ལ་བདུན་ཕག་གསུམ་གསུམ་གྱི་རྱིང་
ཟབ་སོང་སད་པ་ཡྱིན། མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ཕན་དགྤེ་རྒན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཟབ་སོང་སད་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་དགྤེ་
རྒན་ ༨༢༢ བྱུང་འདུག གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཟབ་སོང་ནང་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབས་ཡོད། ཁ་ཤས་ཟབ་སོང་འཐོལ་པ་གཉྱིས་དྤེ་
འད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་སོགས་ལ་ཟུར་དུ་སད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ། ང་ཚོ་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་
གཉྱིས་ཀ་ལ་དགྤེ་རྒན་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནང། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
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ཆ་རྤེན་དྤེ་ཚོ་ཚང་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། འཛིན་སོང་སོ་སོའ་ིའགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་བསྒྱུར་བཅོས་
གཏོང་ཐབས་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དམའ་རྱིམ་འཛིན་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་རྤེས་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཟབ་
སོང་ཞྱིག་སད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཟླ་ཕོགས་ཡང་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
ནང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཉྤེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཤྱིག་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་
འོས་སོང་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསོལ་ཕོགས་ཀང་འབྱིང་རྱིམ་དགྤེ་རྒན་དང་གཅྱིག་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་
ཙང་། ཆ་རྤེན་ཡང་གནང་རོགས་བོས། འོས་སོང་ཡང་ཚང་བ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་གནང་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། 
ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན། ང་ཚོས་
རྱིམ་པས་རྱིམ་པས་ལག་ལྤེན་བསར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེའྱི་སང་ལ་བསོམས་འད་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
ལས་འཆར་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་དཔལ་འབོར་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། དཔལ་འབོར་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐུ་ལས་སོན་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་སྐུ་ལས་སོན་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་ང་ཚོར་ཨ་རྱི་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་གཉྱིས ་དང་། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ ༢༠༡༥ ནས་ཁྤེ་ན་ཌ་ནས་
རོགས་དངུལ་ས་ཡ་གཉྱིས་བས་ཏྤེ་ ༢༠༡༧ བར་དུ་འདངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་སང་ལ་ཡང་ DANIDA 
ལོ་ལྔ་ཚན་ལྔ་ཚན་བས་ཏྤེ་ ༢༠༡༨ བར་དུ་རོགས་དངུལ་དྤེ་ཚོ་འཆར་གཞྱི་ངྤེས་ཅན་སང་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ལས་
འཆར་དྤེ་ཚོ་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རྤེན་མྤེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་
དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད། ཤོག་ལྷྤེ་ཡང་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་སྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱིག་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་འཆར་དྤེ་ཚོ་སྱིག་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ།  Detail Implementation Plan(DIP) 
ཞྤེས་ལག་ལྤེན་གང་འད་གནང་གྱི་ཡྱིན་མྱིན་འཆར་གཞྱི་སྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག རྤེ་རྤེ་བས་ཏྤེ་སྱིག་ཚར་རྤེས་རོགས་དངུལ་བཙལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ལག་ལྤེན་བསར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་ང་
རང་ལ་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་གནང་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཐོག་མར་དྤེ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཕུགས་ཀྱི་ཐུག་ས་དྤེ་
གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་དང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་བྱུས་དྤེ་གཏན་
འབྤེབས་བས་ཏྤེ་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་གཉྱིས་ཤྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་འད། ད་ལྟ་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་
རྤེད། སྙན་ཐོ་དྤེའྱི་ནང་དོན་ལ་བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཡང་དག་པ་དང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་གྱི་
འདུག་བསམས་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཐོག་མར་སྱིད་བྱུས་དྤེ་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་དུས། སྐབས་དྤེའྱི་སྱི་འཐུས་
སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དུས་ང་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་
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ཡྱིན་དུས་ང་རང་ལ་ཡང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྙན་ཐོ་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་འདུག སྙན་ཐོ་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྤེ་
དག་བྱུང་འདུག ཚོགས་ཆུང་རྣམ་པ་ཚོར་ཡང་བཀའ་དྱིན་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལག་བསར་གནང་མཁན་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིག་ཡྱི་གྤེ་ཀོག་ཀོག་དྤེ་ཚོར་ཡང་དོ་སྣང་གནང་སྤེ་ཡར་
དང་པོ་ཆགས་པ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་རྤེད། ང་ལ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འདྱི་འད་བས་ཏྤེ་སོང་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བཤད་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་གཞྱི་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་དགོས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་
བཙན་བོལ་ནང་ལ་བསྤེབས་པ་དང་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་རྤེད། གཙོ་བོ་ནྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་བོད་གཞུང་ལ་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་བྱུང་བ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཚོ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་དྤེ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་
བས། དྤེ་ནས་ཁ་སང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཞྤེས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པ་དྤེའང་ང་རང་ཚོའྱི་དྤེ་ཐོག་མ་ཡྱིན་ན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས་གསར་གཏོད་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིབསམ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེའང་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་
ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེའྱི་སང་ལ་འགོ་བསད་པ་ལས་དྤེའྱི་སྔོན་དུ་ང་ཚོར་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཞྱིག་བྱུང་བ་དྤེའང་ད་ལྟའྱི་འདྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད། དྱི་
བ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། 
སྙན་ཐོ་ཡོད་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུག སྱིད་བྱུས་རང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ལག་ལྤེན་བསར་སངས་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
བསམས་སོང་། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེ་མཚོན་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྩྱིས་དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་རྤེད་
མ་གཏོགས། སོབ་ཚན་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་དབྤེ་བ་ཞྱིག་ཕྤེ་འདོད་བྱུང་། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་སོབ་ཚན་ཁྱིད་
རྒྱུའྱི་སྐད་དྤེ་རྤེད། སོབ་ཚན་ཚང་མ་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཁྱིད་ཐུབ་པ་དྤེ་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་གནང་དགོས་བ་དྤེ་ཞྤེ་དག་ཡག་པོ་རྤེད་
བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཐོག་ལ་ཡང་ད་དུང་སབས་བཅོལ་བ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡར་
རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཕྤེབས་དགོས་དུས། དྤེ་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་
བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམས་སོང་། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་གངས་རྩྱིས་ཤྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། ཨང་རྩྱིས་
དང་ཚན་རྱིག་སང་ལ་སོབ་སོང་ཡག་པོ་འད་པོ་གནང་མོང་མཁན་དྲུག་བདུན་ཞྱིག་ཡོད་པ་འད།  དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན། འཕོད་
བསྤེན་བཀའ་བོན་སོགས་ཀྱིས་ཨང་རྩྱིས་གང་འཚམས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ངའྱི་ཕག་རོགས་ཁོང་གྱི་ཚན་རྱིག་གང་
འཚམས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ངས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། དྤེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེབ་ཅྱིག་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་
དང་། སོབ་ཚན་ཞྱིག་ཕར་ནང་ལ་ག་སྱིག་བྤེད་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཡོང་བ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དྤེ་བས་སོབ་ཚན་ཁོ་རང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་སོང་། ང་རང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་མའྱི་རྤེ་བ་ལ་ཚན་རྱིག་
དང་ཨང་རྩྱིས་ཡག་པོ་སངས་ནས་ doctor ཆགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོ་ལ་བསབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་རྒྱ་གར་ནས་འཚར་
ལོངས་བྱུང་བའྱི་མྱི་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སོབ་ཚན་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱིན་དུས། སང་འདོད་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་འགྱིག་
པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་སོང་། དཔྤེར་ན་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་
ཐོག་ནས་ཁ་སང་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བར་དུ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་སྤེ་ལྷག་བསད་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་ལ་མ་གནང་བ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སོ་སོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད། དྤེ་ནས་འདྱི་ཡང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁ་སང་སྔོན་མ་ ༡༨༨༤ ལོ་དྱིལ་བསགས་ལ་ attention བྤེད་པའྱི་
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སྐབས་སུ། ༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་སང་ལ་ཕག་ལས་དང་སྐུ་ལས་བསོན། དྤེ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་
ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་གྱི་བཀོལ་སོད་དྤེ་ཚོ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག སྐར་མ་བདུན་ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་རྤེ་རྤེ་ནས་སྐར་མ་ལྔ་དྤེ་བཅུ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་ལ་བརྡབ་སྱིག་ཐྤེབས་ཀྱི་
འདུག) ལགས་སོ། སྐར་མ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་བསོམས་རྒྱག་ཆོག ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་བསར་ཞྱིབ་དགོས་མྱིན་དྤེ་གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། བསར་ཞྱིབ་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐུག་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་འཛིན་སོང་དང་ཤྱིག་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པ་རྤེད། ང་ཚོ་དྤེའྱི་སང་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཕྤེབས་ཏྤེ་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་རྤེད་མ་རྤེད། ད་དུང་དུས་ཚོད་ཅུང་
ཙམ་འགོར་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དུས་ཚོད་ག་ཚོད་འགོར་ནའང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དུས་ཚོད་འགོར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་བཞྤེས་དྤེ་འད་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ང་ཚོ་དྤེའྱི་སང་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་གསང་བ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན་
ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་མ་གསུམ་འཐོལ་པ་གནང་བ་
དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིསང་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ་ིདྤེབ་ལྗང་ཁུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྤེབས་པ་རྤེད།  ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཚགས་
ཚུད་པོ་གནང་འདུག་ཅྤེས་གོང་དུ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཡང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ཡྱིན། འདྱི་ནས་མར་རྡོག་རྡོག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། ང་རང་གྱིས་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གངས་ཀ་མང་པོ་རྤེད། 
གཉྱིས་པ་དྤེ། སབས་བཅོལ་ལ་གནས་བསད་པའྱི་མྱི་འབོར་ལ་བཤད་ན་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་ཀང་ང་ཚོར་སོབ་གྲྭ་གངས་ཀ་
མང་པོ་རྤེད། དྤེ་ནས་དྲུག་ཅུ་རྤེ་གངས་ནས་དགོན་སྤེ་ཁག་མ་བརྒྱབས་པའྱི་སྔོན་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཙོ་བོར་བས་ཏྤེ་བརྒྱབས་པ་རྤེད། 
ད་དུས་རབས་ཕྤེད་ཀ་ཞྱིག་འགོ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་
དགྤེ་རྒན་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དུས་རབས་ཕྤེད་ཀ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རྤེད། དུས་རྒྱུན་སོབ་
གྲྭའྱི་གངས་འབོར་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་ལོ་སུམ་བཅུ་ལོན་པའྱི་མྱི་རབས་དྤེ་ཚོས་ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་དགྤེ་
རྒན་བས་ཏྤེ་མཐུན་རྤེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སར་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད ། 
དྤེ་ལས་སོད་པའྱི་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིསང་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་
པ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་ཤོག་གངས་ ༦༣ ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྦུན་ཐར་དགྤེ་འོས་སོབ་གྲྭའྱི་མཐའ་ལ་སར་
བཞག་འདུག དང་པོ་ངས་སྦུན་ཐར་དགྤེ་འོས་སོབ་གྲྭ་ནས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད་དན་སོང་སྤེ། རྤེས་སུ་མར་ཡོང་དུས་ ༥༧ ནང་
གྱི་ཡྱི་གྤེ་ཀོག་ཀོག་བྱིས་བཞག་པའྱི་ནང་ལ། དོན་དངོས་འོས་སོང་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་རྣམས་དོན་མྤེད་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་
བའྱི་འགན་ཁུར་ལྤེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་མཐོང་ཟྤེར་དུས། སྦུན་ཐར་གྱི་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ས་རཱ་
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ནང་ལ་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་བཞག་སྤེ་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་ཐོན་པའྱི་སོབ་མ་ཚོ་ཡྱིན་ས་རྤེད། ངས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་ལ་ཁ་ཐུག་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། དྤེ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཁོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཕར་ཁ་གསབ་བྤེད་པ་ལ་ཆ་རྤེན་ཚང་གྱི་རྤེད་དང་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་ཆ་རྤེན་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་
འོས་སོང་དྤེ་ཚོ་ཡར་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་རྤེན་བཏོན་ནས་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་སད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ།  
 དྤེ་ནས་མར་འགོ་དུས། ཤོག་གངས་ ༥༩ ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། སྙན་ཐོ་འདྱི་
དང་འབྤེལ་ནས་”རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་གནད་ཡོད་འགན་ཁུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགྤེ་རྒན་སོགས་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་
མཐུན་རྤེན་དང་། ”དྤེའྱི་སང་ལ་དགྤེ་རྒན་སོགས་ཞྤེས་སོགས་ཁོངས་ཞྱིག་བརྒྱབས་པའྱི་རྤེས་སུ་དགོས་ངྤེས་མཐུན་རྤེན་དང་དྤེའྱི་
རྤེས་སུ་ལམ་སོན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཕྤེང་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བསྡུས་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་ལམ་སོན་གནང་བ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་སབས་བདྤེ་པོ་
ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་བས་ཏྤེ་ལོ་བཅུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་ཡང་ལམ་སོན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ང་ཚོ་སྱིད་བྱུས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཉྱིས་ར་འཕོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་ཡྱིན་པ་འད་པོ་
ཞྱིག་འདུག སོང་ཙང་དྤེའྱི་ལམ་སོན་དྤེ་སབས་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་དགྤེ་རྒན་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་དགྤེ་རྒན་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོགས་ས་ཞྱིག་འདུག 
དྤེའྱི་སོགས་ཁོངས་ནང་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སོགས་ཁོངས་ནང་ལ་མཐུན་རྤེན་དྤེ་དག་ཚང་
བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ལག་བསར་གནང་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་མྤེད་ཟྤེར་དུས། ལག་བསར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚིག་འདྱིས་
གསལ་པོ་ཆགས་འདུག གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅྤེས་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ལག་
བསར་མ་གནང་ནས་བཞག་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན། འདྱིའྱི་སང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་
ཐོ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཚིག་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་གནད་འགག་རྤེད། འདྱི་ནས་ང་ཚོས་ལག་པ་འཆང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་
ནས་ངས་རྟག་པར་བསམ་བསད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ། ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ཉུང་རུ་འགོ་བར་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་པ་
རྤེད་དང་མ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་ནས་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་ནས་ད་ལྟ་བོད་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་གངས་ཚད་ག་ཚོད་ཅྱིག་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་བས་
ནས་ཞྤེ་ན། ༢༠༡༣།༣ ནས་ ༢༠༡༤།༤ བར་དུ་ངས་འཁྲུག་མྤེད་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་མྱི་བཅོ་བརྒྱད་བྱུང་བ་རྤེད། 
ནམ་རྒྱུན་མྱི་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བརྒྱ་ཡོང་བའྱི་གངས་འབོར་དྤེ་མྱི་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལ་ཟགས་པ་རྤེད། ༢༠༠༨ གྱི་སྔོན་ལ། བོད་ནས་
ཡོང་བའྱི་མྱི་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་དྲུག་བརྒྱའྱི་གངས་འབོར་དྤེ་དྤེ་རྱིང་བཅོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ལ་ཟགས་པ་རྤེད། གངས་ཀ་དྤེ་ཟགས་
ནས་མྱི་ལོ་བརྒྱད་འཁོར་ཚར་བ་རྤེད། མྱི་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལ་གངས་འབོར་དྤེ་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཁ་གསབ་རྒྱུ་ལ་
བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཛུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་བསྐོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ། བཙན་བོལ་ནང་ལ་བོད་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ཁག་ཤོས་དྤེ་རྤེད་འདུག  སྱིར་བཏང་མྱིའྱི་
གངས་འབོར་མང་དུ་གཏོང་བ་ལ་བུ་ཕྲུག་གྱི་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པ་ན་སོབ་གྲྭ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་འདང་དང་མྱི་འདང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོའྱི་གངས་འབོར་མང་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་ཁ་ཡག་ཤོས་དྤེ་བོད་ནས་ཡོང་བ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལམ་ཁ་དྤེ་འགག་ཚར་བ་རྤེད། 
བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཅུག་ན། མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་བསར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཤྤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་དྤེ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དང་མ་རྤེད་དྱི་བ་དྤེ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་དྤེ་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་བཟུང་ན། བོད་པ་བཟོ་
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བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དང་མ་རྤེད། སོང་ཙང་གལ་སྱིད་དྤེའྱི་སང་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་
གནང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལ། བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེ་རྤེ་བས་ཏྤེ་གངས་ཀ་དྤེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས། 
ཞུ་ཡང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོར་མོ་ཁྱི་གསུམ་དྤེ་འད་སད་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭར་འགོ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་གྱི་དཀའ་ངལ་མྤེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བོལ་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་
གནས་སངས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ལ་སོར་མོ་ཁྱི་གསུམ་སད་དགོས་པ་དང་། 
ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ལ་སོར་ཁྱི་དྲུག་སད་དགོས་པ་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  དྤེ་ངས་མང་པོ་མཐོང་སོང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
ང་ཚོས་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་གྱི་སང་ལ་བཤད་པ་རྤེད་དྤེ། ཕོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་ཆུང་དུ་གཏོང་བ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་
ཡོད་པ་རྤེད་དང་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིན་མྤེད་སང་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། རང་གྱི་
མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚོར་དགོངས་པ་བཞྤེས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། ལྟ་གྲུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་གངས་སྱིད་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་སོ་ཕོགས་རྤེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་བདུན་ཕྱིན་སོང་།) དགོངས་དག 
སྐར་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། གངས་སྱིད་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་སོ་དང་མྱི་སོ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་ལ་སོས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་
རང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་ད་ལྟ་མྱི་ཡོང་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། བོད་ལ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་སོད་
བོད་མྱི་ཚོ་ཚུར་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དྤེ་སོ་བརྒྱབས་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྡ་ལན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་ད་ལྟའྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དྤེ་ཆུ་རྱི་བག་རྱི་ཡོད་པ། 
ཞྱིང་ཁ་ཡོད་པ་བོད་ནང་གྱི་ས་ཡྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། བོད་ནས་གསར་དུ་ཡོང་མཁན་ཚོ་ཁ་ཐུག་དྤེ་ལ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཚོར་
བ་ལ་ངལ་གསོ་ཐྤེབས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདར་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་
ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་རང་གྱི་ངོ་བོར་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་སོ་སོ་ལ་ཚོར་བ་
གང་བྱུང་བ་དག་ཡར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེའྱི་ནང་དོན་རྤེད། མཐའ་
མའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་གྱིས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  དགའ་པོ་བྱུང་། ང་རང་དགའ་པོ་བྱུང་བ་དྤེ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་
ལས་ཀང་ལྷག་པ་ཅྱིག་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཞྤེ་དག་གྱི་ཐུགས་དགྤེས་པོ་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་ཐུགས་དགྤེས་ཚོར་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་དྤེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཐུགས་དགྤེས་
ཚོར་བྱུང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་སྔ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་འཛུགས་རྒྱུའྱི་
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སྐོར་གྱི་གྤེང་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གཉྱིས། དྤེ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོད་དཔག་ཅྱིག་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་རང་ས་མ་འཕྱུག་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན་འགྱིག་འདུག་བསམ་པ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ལ་མངོན་ཤྤེས་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་དྤེ། ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱིན། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་སར་དགོས་རྒྱུ། མ་ཟད་དངུལ་གཅྱིག་པུ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཆྤེ་མཐོང་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི། དོན་ཚན་ལྔ་ཚོགས་ཆྤེན་ཐོག་ལ་སྙན་སྤེང་བྱུང་། དྤེ་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས། དྤེ་
ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཞུས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། སྱི་མཐུན་མཉམ་
འབྤེལ་གྱི་ཚོང་ཁང་ཁག་ལ། བང་རྱིམ་སྱིག་མྱི་དགོས་པར་བ་དགོས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག  སྙན་སྤེང་ཞུ་མཁན་ཁོ་རང་གྱིས་
སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཚོང་ཁང་དྤེ་ཚོ་གཟྱིགས་མོང་ཡོད་ས་མ་རྤེད། མ་ཟད་ཡར་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
མཁན་གོང་རྱིམ་ཚོས་ཀང་གཟྱིགས་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དྤེ། དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་གཅྱིག་བྤེད་སོད་གནང་
ཆོག་པ་ཞུ། གཟྱིགས་སོང་གནང་སྐབས་ག་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག་ཞུ་ན། Areal service གནང་གྱི་འདུག གནམ་ཐོག་ནས་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་སབས། ཚོང་ཁང་དྤེ་ཚོ་ས་ཡྱི་སང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོང་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་འཚང་ཁ་བརྒྱབས་ནས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་
དང་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་དྤེ་ཚོ་སྐོར་དགོས་པ་དྤེ་འད་ངས་ལོ་བཞྱི་བཅུའྱི་ནང་ལ་རྩ་བ་ནས་མཐོང་མ་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་
ལས་ཀ་བས་ཚར་བ་རྤེད། ད་དུང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་འདུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ཚོ་ཡར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚོང་པ་དྤེ་ཚོས་གུས་བཀུར་བས་ཏྤེ་དགྤེ་རྒན་ཡར་ཕྤེབས་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ན་ཡག་པོ་རྤེད། ངས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དྤེ་
འད་འཚང་ཁ་བས་ཏྤེ་སྒུག་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོང་ཁང་དྤེ་ཚོ་གཞྱི་རྱིམ་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་གྱི་ཚོང་
ཁང་རྤེད། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྤེལ་ལ་ཉོ་བཅའ་རྒྱག་པའྱི་ཚོང་ཁང་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ངས་མ་ཤྤེས་ན་མྤེད་པས་ཁྱབ་ཀྱི་
མ་རྤེད། ལྡྱི་ལྱི་ལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཉོ་བཅའ་རྒྱག་ས་དྤེ་འད་མ་རྤེད། ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་པ་ཚོའྱི་ཉོ་ཆ་རྒྱག་ས་
ཞྱིག་རྤེད། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཚོང་ཁང་དྤེ་ཚོ་ག་པ་ག་པ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱི་རྱིམ་མཉམ་འབྤེལ་དང་སྱི་མཐུན་མཉམ་
འབྤེལ་གཉྱིས་ནོར་གནང་གྱི་མྤེད་དམ། ནོར་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་། ནོར་མྤེད་ན་ཚོང་ཁང་དྤེ་ཚོ་ག་པ་ལ་
ཡོད་པ་རྤེད། ང་ལ་ངོ་སོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཚིག་རྤེ་ཟུང་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེ་གཙོ་བོ་དྤེ་
ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་རྩ་བའྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་འད་པོ་གཅྱིག་དྤེ། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
ཟྤེར། ཚིག་དྤེ་ལ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་དོན་དག་དྤེ་དྤེ་ག་རང་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་། 
དྤེ་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཐུགས་ལ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་
ཡྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྤེད་པའྱི་དབང་ཆ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་མ་
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རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཁོ་རང་ནང་ལ་བསར་ཞྱིབ་སུས་བྤེད་དགོས་མྱིན་དྤེ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། བསར་ཞྱིབ་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ལམ་ཁ་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྔོན་མ་སྱིད་བྱུས་དྤེ་མང་པོ་བལྟས་དྤེ་འད་བྤེད་དུས། སྐབས་དྤེ་
དུས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ལ་འདྱིའྱི་བསར་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་རང་ལ་སད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་འོངས་པར་བརྟན་ས་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུས་མོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་འད་པོ་དྤེ་འད་གསུངས་སོང་། མཐའ་མ་དྤེ་བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་དུས་ང་ཚོ་
ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྱིང་ཙམ་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་ནང་ལ་གོ་རྱིམ་ཡོད་པ། དྤེའྱི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ངྤེས་ཀྱི་
ཡོད་ན། དྤེ་འད་བྤེད་དུས་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བལྟས་ན་བརྟན་པོ་བྱུང་ས་རྤེད་བསམས་ནས་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་བསར་ཞྱིབ་དྤེ་འད་མ་ཁུར་བ་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ། ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་བསར་བྤེད་པ་ལ་
བར་བརྒལ་གྱིས་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་དྤེ་ལ་ཆ་རྤེན་ཚང་མྱི་ཚང་དང་མཐུན་རྤེན་གྱིས་འདང་
མྱི་འདང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིམ་པས་རྱིམ་པས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་བཅུ་འཁོར་ཡོང་དུས་ང་ཚོའྱི་བར་
བརྒལ་གྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ལ་ཐག་རྱིང་ཐུང་གྱི་ཚད་ཅྱིག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་འད་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མདོར་ན། ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ནས་བཤད་ཡོང་ན། གང་ལྟར་སྔོན་མ་ཡོད་པ་དྤེ་མུ་
མཐུད་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་ལའང་འགོ་གྱི་མྤེད་པའྱི་དོགས་པ་སྤེས་མ་མོང་། ངས་གངས་ཀ་
དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་སྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་སངས་བས་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་
གང་ལྟར་ཐད་ཀར་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་དང་། དྤེ་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ ༢༨༠༠༠ སྐོར་ཞྱིག 
ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་འད་བའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་བསམས་སོང་། དྤེ་འད་བྤེད་དུས། ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་བྤེད་པ་
ལ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ ༢༠༠༠ སྐོར་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ང་རང་ནོར་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། དྤེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་
བསམས་སོང་། གལ་སྱིད་ནོར་ཡོད་ན་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་
གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ཡྱི་ཚད་ནས་བཤད་ན་བདུན་དང་ཚེག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྤེད། ངས་གངས་ཀ་དྤེ་ནོར་མྤེད་
ན་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་གོམ་པ་སོ་སངས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་འདས་པའྱི་
ལོ་ ༥༠ ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་དྤེ་འཐུས་ཤོར་ལ་སོང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པ་ལ་
ཡང་དྤེ་འད་ཡོང་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་། གངས་ཀ་དྤེ་དྤེ་འད་ཡྱིན་མྱི་དྤེ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་
ཐྤེ་ཚོམ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་རྟོགས་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་དྱིས་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་སྐོར་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་དུང་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ། ཁ་གསལ་པོ་བས་ཏྤེ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན། བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གྱིས་དྤེ་
ལག་བསར་བྤེད་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད། ལག་བསར་བྤེད་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། རྡ་སྤེང་བོད་ཁྱྱིམ་དྤེ་བ་ན་
མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཟྤེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་གོག་འཕྱིན་ནང་ལ་དུས་ནམ་ཡང་བྤེད་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་ནས་གསལ་པོ་
གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའང་དྤེའྱི་ record ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཅྤེས་བཤད་འདུག་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ཚོ་རྒྱུ་མཚན་མྤེད་པར་ཚོར་སྣང་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་བཤད་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དྤེ་འད་
གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་འགྱུར་བ་སོང་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཚོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའྱི་འགན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་བོ་གཏད་བྤེད་དང་མྱི་བྤེད་ཀྱི་གནད་
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འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་སང་ལ་གནས་སངས་འགྱུར་བ་སོང་བ་དྤེ་དཔྤེ་མ་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཕག་ཚོད་ ༡། ༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན།  
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་
གྤེང་དང་དྱི་བ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བ་འདྱིར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱིར་དོན་ཚན་ཐུང་ཐུང་གཉྱིས་
མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། གཅྱིག་དྤེ་ང་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་བྤེད་སྐབས་སུ། ཚོར་བ་ག་འད་ཞྱིག་
སྤེབས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་བས་ཏྤེ་ལོ་བཅུ་ལྷག་དང་ཤྤེས་
ཡོན་སྱིན་བྱུས་ལག་བསར་བས་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་ཕག་སྤེལ་ཚོས་ག་ཚོད་ཙམ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་གོ་དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྟོགས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་། དང་པོ་འདྱི་འད་གཅྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། 
 གཉྱིས་པ། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་འདྱི་ནས་མར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་
གྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་བྤེད་སངས་བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་ནས་མར་གསུང་དུས། ང་ཚོ་ཡང་ལོ་བཅུ་ཙམ་ནང་དུ་མར་
མཉམ་དུ་འགོ་སོད་པར་ཞྤེ་དག་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་ལྟ་བུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ལག་བསར་བྤེད་དགོས་པ་ནྱི་སྱི་ཡོངས་
རྤེད་མདོག་མདོག་གསུང་དུས། སྤེམས་འཚབ་ཀྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་། ང་ཚོའྱི་གནས་སངས་འདྱི་བཙན་བོལ་གྱི་གནས་བབ་
ལ་སོད་དགོས་དུས་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ཉམས་ཆག་འགོ་བ་འདྱི་ཉྱིན་རྤེ་ལས་ཉྱིན་རྤེ་ཛ་དག་ཆྤེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་སབས་
སྤེམས་ཚོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 གཉྱིས་པ། ང་ཚོ་འདྱིར་བགོ་གྤེང་གྱི་སྐབས་སུ། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་བྤེད་དམ་མྱི་བྤེད། ལག་བསར་བྤེད་པའྱི་
ཆ་རྤེན་དང་བརྒྱ་ཆ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཡྱིན་ནའང་འད། ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་འད་པོ་ཞྱིག་
རྤེད། གང་འད་ཞྱིག་བཤད་རུང་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་འགག་སོད་ས་དྤེ་འགག་རྩ་ག་པར་འདུག་ལྟ་ཡོང་དུས། དྤེ་རྱིང་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྤེ་ཚན་ཆྤེ་ཤོས་བོད་ཁྱྱིམ་རྣམ་པ་གཉྱིས་རྤེད། བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་ཁྱོད་ཚོས་དགྤེ་རྒན་འཁྱིད་ཤོག་དང་ང་ཚོས་
ལག་བསར་བྤེད་ཆོག་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེས་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དགྤེ་རྒན་འབུལ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་སྱིད་
ཕར་ཕོགས་ཀྱིས་དགྤེ་རྒན་སོད་ཤོག་ང་ཚོས་ལག་བསར་བྤེད་ཀྱིན་ཡྱིན་ལབ་སྤེ། འགྱུར་བ་ཐྤེབས་ན་ཡག་པོ་རྤེད་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་
དང་སྔགས་བརོད་ཡོད། ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་མང་པོ་ཕག་ལས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ནྱི་བས་རྤེས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ག་རྤེ་ཚོར་གྱི་འདུག་ལབ་ན། བོད་ཁྱྱིམ་ནང་དུ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནས་ད་བར་དུ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་སྐད་ཡྱིག་ཡོངས་
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རོགས་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་སོབ་ཀྱི་ཡོད་ལབ་པ་རྤེད། བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནས་ད་བར་དུ་ལོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་
བར་དུ་བོད་ཡྱིག་བསབས་ཚར་བ་དྤེའྱི་རྤེས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་བར་ལ་ད་ལྟ་དགྤེ་རྒན་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོས་བོད་
ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་སོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་དམ། བསབ་ཐུབ་པའྱི་ལག་བསར་བྤེད་ཡོད་དམ་མྤེད། ཚོད་ལྟ་བྤེད་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་
སྱིད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དགྤེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་ཧོབ་སྤེ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཕར་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་གནས་བབ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་
རྤེད།ལག་བསར་བྤེད་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བདུན་པ་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་ལག་བསར་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་རྤེད་དམ། 
ཡང་ན་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་དུ་ལག་བསར་བྤེད་དགོས་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད། དྤེ་གཉྱིས་བར་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་
ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཁྱོད་ཚོས་འཁུར་ཤོག་དང་ཁུར་རྒྱུ་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ལག་བསར་བྤེད་ཀྱི་ལབ་དུས། དྤེ་གཉྱིས་བར་
དངོས་གནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་སང་ལག་བསར་བྤེད་ཆོག་ཆོག་ག་འད་འདུག འདྱི་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
འདུག་ཅྤེས་དོན་ཚན་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཤྤེས་ཡོན་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་འདུག འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཚིག་སོར་འབྱི་སངས་ཐོག་ལ་ཤོག་ངོས་དང་པོའ་ིནང་ཡྱིག་ཕྤེང་བཞྱི་པ་གསུམ་པའྱི་མཇུག་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ། སྱིད་བྱུས་འདྱི་
བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་ལག་བསར་ཇྱི་ཙམ་འཁྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་
ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཐོན་གྱི་འདུག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་སྔོན་མ་ང་
ཚོས་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ཟྤེར་བ་འདྱི་ ༢༠༡༡ ལོར་ᨊགོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་དབང་མར་གནང་བའྱི་
རྤེས་སུ་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ཚིག་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་བར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ངས་
གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནྱི་ང་རང་གྱི་རྩ་དོན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་བམས་ཀྱི་བརོད་སྙྱིང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཏྤེ། ངག་ཐོག་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར། ངས་ག་རྤེ་གོ་བ་ལྤེན་གྱི་འདུག་ལབ་ན། བོད་ཟྤེར་བ་འདྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་བོད་དྤེ་རྒྱ་གར་
དུ་བཙན་བོལ་སྤེབས་དགོས་ཐུག་པ་ཡྱིན་ཙང་། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ལབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་བཙན་བོལ་བོད་མའྱི་གཞུང་ལབ་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ཚིག་འདྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་བསྒྱུར་ཏྤེ་
འདྱིས་བོད་གཞྱིས་བྤེས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཁྱིམས་ལྡན་གྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའྱི་གཞུང་འདྱི་རྤེད་ལབ་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་བཙན་
བོལ་བོད་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་གྱི་གཞུང་རྤེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཤོག་ལྷྤེ་ ༥༨ ནང་གྱི་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་
གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གང་རུང་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་ཁག་ཡོངས་ཞྤེས་
བྤེད་སོད་བཏང་འདུགངས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
རྤེད། བོད་ནང་དུ་ལག་བསར་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེ་འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་དུ་གནས་ཡུན་རྱིང་ལ་ལག་བསར་བྤེད་དགོས་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལམ་སོན་དང་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་སྙྱིང་བསྡུས་ཡན་ཆད་ནས་ང་ཚོས་དྤེའྱི་
སྐོར་བསམ་མནོ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཚིག་འདྱི་ཚོ་བྤེད་སོད་བཟོ་སངས་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་གཅྱིག་པུར་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱད་
མཚར་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལས་བསོམས་ཤོག་ལྷྤེ་ ༦༠ ནང་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་མཇུག་དྤེ་ལ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཉྱིད་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ཡོངས་སུ་
ཞྤེས་བྤེད་སོད་བཏང་འདུག ང་ཚོས་ཚིག་འདྱི་བྤེད་སོད་བཟོ་བར་ངྤེས་པར་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་



88 

 

ལ་ངས་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཚོགས་མྱི་གལ་ཆྤེ་བ་གཉྱིས་དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་
ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱགས་ཏྤེ་ད་བར་དུ་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་
བཅོས་ཁག་ཡོངས་རོགས་ཕོགས་བསྱིགས་ཞུས་ཏྤེ་ལྟ་བདྤེ་མོ་ཞྱིག་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་མགོ་ལ་བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ཕོགས་བསྱིགས་བྱིས་འདུག དྤེབ་འདྱིའྱི་དཀར་ཆག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྤེན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་བ་རང་རང་ཡོད་
རྤེད། ངས་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་ཟྤེར་བ་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་འགྱུར་བ་གཏོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྙན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པའྱི་ཐོག་
ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་པའྱི་ཐོགདང་པོ་དྤེ་ལ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་འདྱིར་ཞྤེ་དག་གྱི་ཟབ་པ་དང་ཡག་པོ་འདུག་ཚང་མས་བསྔགས་བརོད་
བྤེད་པ་གནང་བཞྱིན་ངས་ཀང་དྤེ་བཞྱིན་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུར། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
འདྱི་མ་ཤྱི་ནས་གསོན་པོ་གནས་སོད་པ་དང་། ན་ཚ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག གསོན་པོ་གནས་པ་དང་ཕ་མ་དང་དགྤེ་
རྒན་སོབ་གོགས་ཚང་མས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པ་རྤེད་ཅྱིང་དགའ་པོ་ཡོད་པ་འདྱི་འད་ཆགས་པ་འདྱིར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཞྱི་རྩའྱི་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོལ་འབོར་བ་ལ་ᨊརྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བོད་གཞུང་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤྤེས་རྱིག་དང་
ཤྤེས་ཡོན་སྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོས་ཤྤེས་རྱིག་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་ཕྲུ་གུ་ཁྱི་ཕག་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་གཤོག་པ་གཉྱིས་ལྡན་དང་སྐད་ཡྱིག་གཉྱིས་ལྡན་ཐོག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་གནང་སྤེ། ད་བར་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་འཐོན་ཡོད་པ་རྤེད། 
ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མ་ལ་བཙན་བོལ་ནང་ནས་ཤྤེས་ཡོན་རག་སྤེ།  ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཐུགས་རྤེའྱི་
བཀའ་དྱིན་དང་བོད་གཞུང་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཤྤེས་ཡོན་རག་པ་ཤ་སག་རྤེད། འདྱི་ཚོ་འགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མ་
ལ་ངས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ངས་གོང་དུ་ནད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སྙན་ཐོ་ནང་ནས་བསྡུས་བསྡུས་བས་ཏྤེ་བཤད་ན། དགྤེ་རྒན་གྱིས་
ལས་ཤག་གཞའ་ཚན་ཡོད་པ་དང་། མཐུན་རྤེན་མ་འགྱིག་པ། ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྩྱིས་དགྤེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རྤེན་མ་འགྱིག་པ། འཛིན་
ཁང་གནས་སངས་མ་འགྱིག་པ། སོབ་ཚན་དུས་ཐོག་ཏུ་པར་སྐྲུན་མ་ཐུབ་པ། བོད་ཡྱིག་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཤྤེས་ཚད་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་
ངལ་འདྱི་འད་མང་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྤེ་ཚན་ཆྤེ་ཁག་ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་བསར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སངས་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་དུས་ངས་ནད་པ་ཟྤེར་དགོས་དོན་འདྱི་ཡྱིན། ངས་ནད་པ་ལབ་དགོས་པ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་ན་ཚ་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམས་དག་བྤེད་དུ། དུས་རྒྱུན་དུ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཤྤེས་
ཡོན་གཏན་ལ་ཕབ་སྤེ་དཀའ་གནད་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ལྟར། ཕག་དངུལ་ཡང་དྤེ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་
ཡོད། དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན། དགྤེ་རྒན་གྱི་ལས་ཤག་དང་དགྤེ་རྒན་ལ་མཐོང་ཆྤེན་པོ་བཞག་དགོས། དགྤེ་རྒན་ལ་མཐོང་དང་
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མཐུན་རྤེན་སར་ན་དགྤེ་རྒན་ཡག་པོ་རག་གྱི་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་དགྤེ་རྒན་གྱི་ལས་ཤག་ནང་དུ་གཞའ་ཚན་
མྤེད་པ་དང་། ཁ་ཐུག་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། གངས་སྱིད་གཡས་གཡོན་ལ་ཆ་བཞག་ན། གཞུང་གྱི་ལས་བྤེད་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ལས་ ཤག་ནང་དུ་དངོས་གནས་སྤེམས་པ་ཧ་ཅང་སོ་པོ་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཕག་
དངུལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་བཏང་སྤེ་མཐུན་རྤེན་སར་ཐུབ་ན། གཞུང་ཞབས་དང་དགྤེ་རྒན་རྣམས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་སོད་རྒྱུ་དང་བོ་
ཆགས་པར་མཐུན་རྤེན་སར་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དངོས་གནས་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད་བསམས་བྱུང་། 
དྤེ་འད་སོང་ཙང་ངས་དྱི་བ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཕག་དངུལ་ཡོད་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་དུ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡོད་ན་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་རྤེན་སར་མྱི་ཐུབ་པ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ། 
གཞའ་ཚན་ཡོད་པ་དང་འཛིན་ཁང་མ་འདང་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། མུ་མཐུད་གནས་དགོས་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ། དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་སྐོར་ལ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དྤེ་དང་འད་པོ་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་ཟྤེར་བ་ལྟར། དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་གནང་བཞག་པའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་སོད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་
ཅྤེས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ཡང་གཞན་ཞྱིག་ལ་དགྤེ་རྒན་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གཅྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་མ་འདང་བ་དང་།  
ལྷག་སོད་པ་དང་། ལས་ཀ་སོད་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕད་སོད་ཡོད་དམ། དྤེར་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་། 
དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕད་པ་ཡོད་ན། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། གལ་སྱིད་དགོས་ངྤེས་བྤེད་མཁན་ལ་དགྤེ་རྒན་
རག་གྱི་མྤེད་ན། མྱི་དགོས་པར་ཟབ་སོང་ག་རྤེ་བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཛ་དག་གྱི་དགོས་པའྱི་དགྤེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་
གནང་སྤེ་ལས་ཀ་གནང་བའྱི་ཐབས་ཤྤེས་མྱི་གཏོང་བ། མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་སྤེ་ལས་ཀ་མྱི་སད་ནས་བཞག་པ་དྤེ་ག་
རྤེ་བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དྤེ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚོགས་དང་མཉམ་དུ་ཟྤེར་ན་རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་སྤེང་དུ་འཛིན་སོང་རྤེད། ལ་སོགས་པའྱི་དྤེང་སང་གཞུང་འབྤེལ་དང་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་
མས་མ་འོངས་པའྱི་བོད་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་མང་པོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ངའྱི་ཚོར་བ་ག་རྤེ་བྱུང་ཟྤེར་ན། དྤེ་རྱིང་ཤྤེས་
ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བྤེད་པའྱི་སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་བལྟས་པའྱི་ཚེ། ང་ཚོ་ད་ནས་བཟུང་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་ཤག་གཙོ་བོར་བས་ཏྤེ་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་ཚང་མས་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མ་འོངས་པ་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཐོག་
ལ། དབུ་འཁྱིད་ཐོག་ལ་མྱིན་པ། དྤེང་སང་སྱི་འཐུས་དང་སྱིད་སོང་ལངས་མཁན་འཚང་ཁ་བཤྱིག་བཤྱིག་བས་ཏྤེ། བརྒྱ་འདུག ཉྱིས་
བརྒྱ་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་འདྱི་ཕར་མཚམས་བཞག་སྤེ། དགྤེ་རྒན་གྱི་ཟབ་སོང་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་འདུག དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཟབ་སོང་གནང་ཐུབ་ན། དངོས་གནས་ཕ་མ་ལ་སོད་དགོས་པ་དང་། སོབ་ཕྲུག་དང་མཐོ་
སོབ་ལ་སོད་དགོས་པ། དྤེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དགྤེ་རྒན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་རྱིགས་དང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་གསལ་བཤད་བརྒྱབས་པའྱི་ཐོག དངོས་གནས་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་སོབ་གསོ་རྒྱག་པ་དང་ཟབ་
སོང་སོད་དགོས་པ་འདྱི་དངོས་གནས་ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་
དང་སགས། འདྱི་འད་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་ཛ་དག་གྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕྤེབས་སོང་། བཀའ་འདྱི་དང་པོ་དྤེ་ཤོག་གངས་ ༥༩ 
ནང་དུ་ཡོད་ཅྱིང་། རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་གནད་ཡོད་འགན་ཁུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགྤེ་རྒན་སོགས་དགོས་ངྤེས་
ཀྱི་མཐུན་རྤེན་དང་། ཞྤེས་པའྱི་སྐབས་སུ་སོགས་ས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཚུད་ཡོད་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། སོགས་ས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
སོབ་དྤེབ་དང་། བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ལག་བསར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འཆར་གཞྱི་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་
རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་ཡྱི་འདུག དགྤེ་རྒན་ཡོད་རྤེད་པས། སོབ་དྤེབ་ཡོད་རྤེད་པས། བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་ཡོད་རྤེད་དམ། འཆར་གཞྱི་
སོགས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ཚོ་སོགས་སའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་བྱིས་པ་འདྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བྱིས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ཆུ་འགོ་འད་པོ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ་ིབཀོད་ཁྱབ་
དྤེ་རྤེད། ང་ཚོས་ལུང་བསན་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ འཁོད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ ་ི
བཀོད་ཁྱབ་ནང་། “བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༤།༡༥།༨།༤ 
དང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པའྱི་དགོངས་དོན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ཀྱིས་ལོ་མང་སོང་
བས། སྱིད་བྱུས་འདྱི་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ལ། ”ཟྤེར་ནས་ལུང་འདྤེན་རོགས་པའྱི་བར་དུ་
ཕྱིན་པ་རྤེད། གཞྱི་རྩ་འཛིན་ས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད། འདྱི་ནས་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་འགོ་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་ཟྤེར་
ནའང་འད། གནས་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཁ་ཐུག་ཞུས་ན་དན་སོང་། སྱིར་བཏང་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཁ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། འདྱིར་འཆར་ཅན་ང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཐོ་
འབོར་བཞྱིན་ཡོད་དུས། ཏན་ཏན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ག་རྤེ་བས་ནས་གངས་ཀ་ཉུང་དུ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ཞྱིབ་འཇུག་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྤེད་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། དཔྤེར་ན་ན་ནྱིང་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༢༤༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་བསམ་པ་དན་གྱི་ཡོད། ད་ལོ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ 
༢༢༢༧༣ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། མྱི་འབོར་གངས་ཀ་ཉུང་དུ་འགོ་བ་འདྱི་རྣམ་པ་ཚོ་དང་དགོངས་པ་གཅྱིག་མཐུན་རྤེད། གལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་དང་ཛ་དག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དཀའ་གནད་འདྱི་སུས་མང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་
ན་གང་ཤྤེས་མ་གཏོགས། འདྱི་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་པ་རྤེད་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེས་ན་ཁ་ཐུག་བཀའ་འདྱི་གནང་
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བ་འདྱི་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་ཁོངས་ལ་ཁྱོན་བསོམས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། བརྒྱ་
ཆའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་རོགས་ཟྤེར་གྱི་འདུག བས་ཙང་བོད་རྱིགས་མྱིན་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༧༌༨༨ རྤེད། ཁྱོན་བསོམས་བོད་རྱིགས་
མྱིན་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༢༌༠༨ རྤེད་འདུག ཕྲུ་གུ་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་དང་། ཉྱིས་བརྒྱ་དོན་གསུམ་རྩྱིས་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཕྱི་
ལོག་གྱི་བོད་རྱིགས་མྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་བཞྱི་སོང་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་བདུན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆའྱི་ནང་དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ 
༢༢༌༠༨ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེ་ལ། ཕྲུ་གུ་གངས་
འབོར་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ནས་སོང་ཕག་གཉྱིས་ཡས་མས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་བསར་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་བསམ་
པ་འད་བྱུང་། དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་ཐོན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ས་རཱ་ནས་ཐོན་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེར། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ནྱི་ས་རཱ་ནས་ཐོན་པ་མ་རྤེད། ཝ་རཱ་ཎཱ་སྱི་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་ན་ནྱིང་དང་ད་ལོ་ཐོན་པ་
ཆགས་ཡོད། ལས་ཀའྱི་ནང་དུ་དངོས་སུ་འཇུག་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་ཆགས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་དགྤེ་རྒན་ལས་ཀ་
ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་ཕལ་ཆྤེར་བཅུ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཁྱོན་བསོམས་པའྱི་སུམ་ཅུ་ཡས་མས་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད། 
མང་པོ་ཞྱིག་ལས་ཀ་མ་ཐོབ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་ཡུལ་ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་
རྒན་རྣམས་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་དགྤེ་རྒན་ནང་དུ་ཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཐོ་གཞུང་
ལྤེན་བཞག་པ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ག་སྱིག་བས་ཡོད། ག་རྤེ་ཟྤེར་ན་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་དུས་དགྤེ་རྒན་གཏོང་
ཕོགས་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་འཕལ་སྤེལ་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། མུ་མཐུད་དྤེ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་
རྤེད། བས་ཙང་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ས་གནས་ཕོགས་མཐའ་ལ་སོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། གཅྱིག་ལ་ཤྤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་སུ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་
བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པས་རྩྱིས་སོད་སང་གནང་གཏན་འཁྤེལ་བ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་གཏོང་རོགས་ལབ་དུས་གཏོང་ཆོག་
ཆོག་མྤེད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་ཟྤེར་ཏྤེ། ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འཕལ་སྤེལ་དྤེའྱི་བར་ཕག་ལས་རག་པ་ཡྱིན་
ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད། ཁྱོད་རང་ཚོས་ཕག་ལས་བྤེད་ཅྱིང་། དྤེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མུ་མཐུད་དྤེ་འབྤེལ་བ་བྤེད་ནས་བཞག་
རོགས་གྱིས། ཕར་ཚུར་ཕོགས་ཕྤེབས་བྤེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ི Email (གོག་འཕྱིན།) དང་ Phone Number (ཁ་
པར་ཨང་གངས།) ཚང་མ་བཞག་རོགས། ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་རོགས་
སོར་གནང་སྤེ་ཚུད་མཁན་མང་པོ་འདུག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གཙོ་བོ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་དགོངས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་གང་ཐུབ་ང་ཚོས་ཕག་རོགས་ཞུ་བའྱི་རྣམ་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པ་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་གནང་དགོས་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ས་སོང་རྒྱང་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ། རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དགོངས་བཞྤེས་དང་དཀའ་བསྡུར་ཏན་ཏན་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་འད་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ནང་ནས་སོ་པོ་ཞྤེ་དག་ཡྱིན་པ། དྭ་ཕྲུག་གྱི་མཚོན་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ན། དྤེར་སོབ་ཡོན་དང་
མཐུན་རྤེན་གྱིས་དགོངས་བཞྤེས་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ལྷག་བསད་ཡོད་ན། འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་བསམས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་
རྩ་བ་ནས་ལྷག་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ངྤེས་པར་དུ་འབྤེལ་བ་
གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྤེ་གཏན་འཁྤེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་རྱིགས་
རྩ་བ་ནས་ལྷག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡོད་ན་ང་ཚོ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་འབྤེལ་བ་གནང་རོགས། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་སོའ་ིགནས་སངས་བཀོད་
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པ་ལ་བལྟས་ཏྤེ་ཆྤེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ནས་ཆག་ཡང་དང་དགོངས་བཞྤེས་གནང་བཞྱིན་པ་འད་པོ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་འདྱི་
འད་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་གྱི་མྱི་འགོ་བསམ་པ་འད་བྱུང་། 
 དྤེ་ནས་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ངའྱི་བསམ་བོའ ་ིནང་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་
ལག་ལྤེན་བསར་སྤེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རྤེད། འབད་བརྩོན་གནང་བཞྱིན་གནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ནང་དུ་བོད་ཁྱྱིམ་
ཁག་གཉྱིས་ཀ་དང་དྤེའྱི་སྤེང་དུ་གཞྱི་རྩ་ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་སྔོན་ལ་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་སྤེ་
འགོ་དགོས་རྤེད་བསམས་སོང་། འགོ་བཞྱིན་འགོ་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕད་ཀྱི་འདུག ག་ཚོད་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ག་ཚོད་
བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ངས་མཐའ་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ལོ་ཁ་ཤས་རྤེས་སུ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་དགྤེ་
མཚན་དང་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ། མྱི་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མར་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་དྤེར་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད་དན་སོང་། 
དྤེའྱི་ཚེ་ལ་ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་འདུག ལག་བསར་བྤེད་དགོས་འདུག་མྱི་
འདུག་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ན་སྙམ། དྤེའྱི་བར་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱི་འཕལ་སྤེལ་གྱིས་ལས་ཤག་སོགས་འགྱུར་བ་གཏོང་
དགོས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་དྤེ་ག་རང་སང་ལ་འགོ་ཐུབ་
པའྱི་འབད་བརྩོན་བས་ན་ཡག་པོ་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ནས་ཐད་ཀར་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་གནང་སོང་། བོད་ཁྱྱིམ་ལྟ་བུར་
དགྤེ་རྒན་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་གཏོང་ཆོག་ཆོག་ཡོད་རྤེད་བས། ངས་ཁ་སང་སྔོན་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་སྙན་ཐོ་
ནང་ལ་སྙན་ཐོའ་ིརྒྱབ་གཉྤེར་ནང་དུ་ཁོང་ཚོའྱི་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ནང་དུ་ཕྤེབས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལ་
ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་སྤེ། རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག བར་བརྒལ་གྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་གོང་དུ་སོས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་རྣམས་ཆ་ཚང་ལག་
བསར་བ་རྒྱུ། དུས་ཡུན་གང་འཚམ་འགོར་རྒྱུ་གདོན་མྱི་ཟ་བས། སྱིད་བྱུས་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ནས་བཟུང་སྱིད་བྱུས་དྤེ་
ལྟར་གྱི་ཐོག་ཏུ་རྱིམ་བཞྱིན་འགོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་ད་ཡོད་ཀྱིས་ལམ་སོལ་ལ་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་རྱིམ་གཏོང་བྤེད་
ཕོགས་དང་། ཞྤེས་པ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་འགོ་བཞྱིན་འགོ་བཞྱིན་བས་ཏྤེ། ངས་ཞུས་པ་དྤེ་བཞྱིན་ལས་
འཆར་སྱིག་དགོས་པ་དང་། ཡང་ཞྱིབ་ཕའྱི་ Plan of Action འཆར་གཞྱི་བང་སྱིག་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་དཔྤེ་མྤེད་ལས་ཀ་མང་པོ་
སྒྲུབ་དགོས་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིནདུས་འགོ་བཞྱིན་ལག་ལྤེན་བསར་བཞྱིན་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་
འགྱུར་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཕལ་སྤེལ་འཕལ་སྤེལ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་ཆོག་རྤེད། དྤེ་ནས་དགྤེ་
རྒན་ཆྤེ་མཐོང་སྐོར་ལ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྤེལ་ཚོང་ཁང་དང་འབྤེལ་ཆགས་ཞྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། 
དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆྤེན་གྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་རྤེད་འདུག བས་ཙང་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཆྤེ་མཐོང་གྱི་ཐད་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་
དགོས་འདུག ཟྤེར་བའྱི་ནང་དོན་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་སྱི་ཡོངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད། གཞྱི་རྱིམ་
གྱི་མཉམ་སྤེལ་ཆ་ཚང་སྱི་མཐུན་མཉམ་སྤེལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཁྱབ་སོད་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ངས་ཡག་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ཡང་
གནས་སངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་སྤེབས་བསད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་མཐུན་མཉམ་སྤེལ་ཚོང་ཁང་ཟྤེར་དུས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཚོང་ཁང་དྤེ་
ཚོ་ལ་གོ་དགོས་རྤེད། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཚོང་ཁང་ནང་དུ་ནམ་རྒྱུན་ཚྭ་དང་ཇ་མར་ཉོ་དུས་དཀའ་ངལ་འད་ཨྤེ་ཡོད་འད་དན་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ gas (སོལ་རླངས།) སྤེབས་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་འཚང་ཁ་ཡོད་ས་རྤེད། བང་རྱིམ་བསྱིགས་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
དང་། དྤེ་ལ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བསྒུག་དགོས་པ་འད་གསུང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་
དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དྤེ་འད་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལ་སྐུ་ངལ་མྤེད་དུས་མཐུན་རྤེན་
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འཐོལ་པ་ཞྱིག་རག་པ་རྤེད། དྤེར་ཁྱད་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སོན་ཡོད་ས་མ་རྤེད། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྤེལ་མྱི་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ན་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་རྤེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མྤེད་ན། གཡང་རྩྤེའྱི་སང་ལ་ཡལ་
ཀ་བཟོ་འད་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དཀའ་ངལ་འད་པོ་ཞྱིག་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་བསམ་པ་འད་འདུག 
དྤེ་ནས་དགྤེ་རྒན་འབུལ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་བསམ་མནོ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན། སོབ་
གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ལ་དགྤེ་རྒན་ལམ་སྤེང་གཏོང་རྒྱུ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། འགོ་གཅྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་འགོ་ནས་
ལག་བསར་བ་རྒྱུ་རྤེད། འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་འགོ་གཅྱིག་བཙུགས་དགོས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་ལྤེན་
བསར་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོའྱི་དགྤེ་རྒན་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཡང་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་
བཀའ་མོལ་གནང་སོད་པ་ལས་བོད་ཁྱྱིམ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་བས་ཏྤེ། སོབ་གྲྭ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བསྒྱུར་གྱི་རྤེད། ཆ་ཚང་
བསྒྱུར་དགོས་རྤེད་དམ། འཛིན་གྲྭ་གང་དུ་བསྒྱུར་དགོས་རྤེད། འཛིན་གྲྭ་ག་ཚོད་འདུག དགྤེ་རྒན་ག་ཚོད་འདུག དགྤེ་རྒན་ག་ཚོད་ག་
སྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དགྤེ་རྒན་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་གང་དུ་འཁྤེལ་གྱི་རྤེད། འདྱི་ཚོ་ཆ་ཚང་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་འགན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་རྤེད། 
དྤེའྱི་ཐོག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་རྤེད་
གསུངས་པ་བཞྱིན། འདྱི་འད་བས་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་གཏོང་ཆོག་ཆོག་ཡོད་ཟྤེར་བ་འད་པོ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕུགས་ལ་དྱི་བ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཨང་རྩྱིས་དང་ཚན་རྱིག་དགྤེ་རྒན་དཀའ་ངལ་འདུག་ཟྤེར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚོར་ཐབས་ཤྤེས་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་དམ། ཞྤེས་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ། སྦུན་ཐར་དྤེ་རྤེད། སྦུན་ཐར་ནང་དམྱིགས་སོར་ཚན་རྱིག་ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིམ་ཅན་དུ་དགྤེ་རྒན་བཅུ་
གསུམ་བཅུ་བདུན་ཙམ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལོ་ཁ་ཤས་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོ་དགྤེ་རྒན་ལ་བསྐོ་གཞག་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་
འད་རྤེད། དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་སོད་པ་དྤེ་ཚོར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་ལྟར་ཛ་དག་གྱི་དྤེ་ཚོ་ལ་འོས་སོང་མ་སད་པ་བས། ཡང་ཛ་དག་
མྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་འོས་སོང་སོད་སོད་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་གཅྱིག་ཕྤེབས་སོང་། མཚམས་རྤེ་ང་ཚོ་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་མྱི་འགོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། དཔྤེར་ན་ཉྤེ་བའྱི་ཆ་རང་ལ་ང་ཚོ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་པ་
ཡྱིན་ན། ཉུང་མཐའ་ལ་དཔྤེ་མཛོད་འགན་འཛིན་ཉྱི་ཤུ་དང་ཉྤེར་ལྔ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་གསལ་བསགས་གཅྱིག་བཏང་
ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་གསལ་བསགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་བཅོ་ལྔ་རག་པ་རྤེད། བཅོ་ལྔ་རག་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་དགོངས་པ་
ཞུས་གཉྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། Jalandhar 
Lovely Professional university ཟྤེར་བ་ཁོ་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ད་ལོ་ནས་ཕར་ B.Lib Science སོབ་ཚན་དྤེ་
ག་སྱིག་བས་པ་རྤེད། མཐའ་མ་ཕར་སོང་དུས་བུ་ཕྲུག་ལྔ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་རག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་མདུན་ལམ་ཚན་པ་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཙམ་མ་ཟད་པའྱི། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བཀའ་ཤག་ནས་ ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆྤེད་ལས་གསུམ་དང་། ཐ་སྙད་སྤེ་ཚན་ནང་ལ་ཆྤེད་ལས་པ་
གསུམ་བཅས་དྲུག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གསལ་བསགས་ཐྤེངས་མ་གཉྱིས་བཏང་སྤེ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཐྤེངས་
གཉྱིས་བཏང་བ་རྤེད་དྤེ། དྤེའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པ། ཕན་ཐོགས་པ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག ལས་བྤེད་རང་
དངོས་སུ་ཡོད་བསད་པ་དྤེ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལས་བྤེད་ལྔའྱི་ས་མྱིག་སོང་པ་ཡོད་བསད་པ་རྤེད། དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་ནས་བྤེད་དགོས་པ་ཏན་ཏན་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་
དན་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཟབ་སོང་དྤེ་ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཞུས་ནོར་ཐྤེབས་མྤེད་དམ། ཟབ་སོང་དྤེ་སོབ་གྲྭ་
བུ་ཕྲུག་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་འགོ་ཁྱིད་ཟབ་སོང་
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མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་བུ་ཕྲུག་ཚོ། དཔྤེར་ན་ང་རང་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དང་
གནས་ཀྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་པ་དྤེ་ཐག་གཅོད་གནང་མ་ཐུབ་མཁན། རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་
མ་ཐུབ་མཁན། དྤེ་འདའྱི་ཞན་ཆ་མང་པོ་ཡོད་བསད་པ་དྤེ་འད་འདུག གཞན་པ་དྤེ་འད་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་ཡར་དགྤེ་རྒན་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་མྱི་ཕོད་མཁན། དྤེ་འད་བ་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ནད་པ་ཡྱིན་དང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེ་མྱི་སོ་སོའ་ིལྟ་ཚུལ་མཐོང་ཚུལ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་བརྒྱབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་མཐུན་རྤེན་གྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་དྤེ་ལོ་ ༡༥ དང་ད་ལྟའྱི་
བར་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་རང་དྤེའྱི་ནང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད། ང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སྔ་ཕྱི་བསོམས་ནས་
ལོ་ ༡༤།༡༥ ཞྱིག་ལས་ཀ་བས་འདུག ལོ་ ༡༠ སྔོན་ལ་ཤུགས་ཆྤེ་བ་དྤེ་མཐུན་རྤེན་ཤ་སག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཧ་
ཅང་གྱི་སོ་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཚུར་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་དྤེ་འདའྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཚོ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཆགས་བསད་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ཚད་ཡོད་མ་རྤེད། ཚད་བཞག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་ཚོས་གཞའ་མཚན་ཟྤེར་བ་
དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ངའྱི་ལས་ཤག་ནང་ལ་གཞའ་མཚན་ཞྤེ་དག་ཡོད། དྤེ་ནྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ཐད་ནས་
སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཞའ་མཚན་སྤེབས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་མྤེད། དགོས་ཀྱི་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ཏུ་དགྤེ་རྒན་དང་སོབ་ཕྲུག་ཕ་མ་ཚང་མས་ཤུགས་རྒྱག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སོབ་སོང་སོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་
སྤེ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་མྱི་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་བསམ་པ་འད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་
ཤྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་བལྟས་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་ཚད་འཇལ་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག  ད་ལྟ་ཕལ་ཆྤེར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དང་། དགོངས་འཆར་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་དང་ལན་ལྟ་བུར་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཆགས་སོད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
གསུང་དགོས་ཡོད་དམ། ཚིག་དྤེའྱི་སང་ལ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་དམ། ལགས། སྱི་འཐུས་འབའ་
བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ད་ལྟ་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་
གནང་བ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ། ཚིག་དྤེ་ང་ཚོས་བྤེད་སོད་གནང་མྤེད། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ་ིབཀོད་ཁྱབ་གནང་
བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་འདུག ང་ཚོས་ཚིག་དྤེ་ག་རང་བྤེད་སོད་གནང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ་ིཚིག་བྤེད་སོད་གནང་བ་དྤེ་ནོར་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ། འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་
ཡོད། གལ་སྱིད་ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་བའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚིག་དང་འགལ་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ནོར་
ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དྤེར་འགྱུར་བ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བཙན་བོལ་དྤེ་ཕར་བཀོག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མྤེད་ལན་གསལ་
ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡང་མྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་
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དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དྤེ་ག་ཞྱིག་བྤེད་སོད་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་ནང་ལ་འད་མྱི་འད་ཐོན་
གྱི་འདུག དྤེ་ངས་གུས་བཀུར་གྱིས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཚོགས་གཙོས་དྤེའྱི་སང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐོ་བརྒྱབས་ནས་བཞག་ཡོད། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་བཙན་བོལ་
ཞྤེས་པ་དྤེ་ཐྤེངས་གསུམ་སྤེབས་པ་དྤེ། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ། དྤེ་ག་རང་
རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སོན་ཕུལ་བ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༩།༡༨ གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ ནང་ལ་གང་
གསལ་བ་དྤེ་གཞྱི་བཟུང་བས་ཏྤེ་ལམ་སོན་ཕུལ་བ་རྤེད། གོས་ཆོད་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ཀྱིས་ལོ་མང་སོང་བས་།  སྱིད་བྱུས་དྤེ་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་ཞྤེས་འཁོད་འདུག སྔོན་མའྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ། གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དྤེ་ཚོགས་གཙོ ་གཉྱིས་
ཀྱིས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགག་པ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་འདྱིའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཐྤེངས་གསུམ་འཁོད་
བསད་པ་དྤེ་མར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལོགས་ནས་དགག་བ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། མར་བཏོན་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཞྱིག་རྤེད། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ཅུང་ཙམ་སྒུག་ཨ། ངའྱི་ཚིག་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་
མྤེད་ཡོད་ན། མང་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་རྤེད། གོས་ཆོད་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་རྤེད། བཀོད་
ཁྱབ་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་དྤེའྱི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་འགོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་ཞྤེ་དག་མྤེད། ཚིག་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་རྩོད་པ་བྤེད་དགོས་དུས་ཁྱད་མཚར་འད་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསུམ་ཡོད་པ་རྤེད། གསུམ་ལས་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ། དང་པོ་དྤེ་
ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་དོན་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་ནྱི། གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེ། 
ཤོག་གངས་ ༦༠ ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ། ང་ཚོས་བྱིས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་བྱིས་དུས་ཀང་། དང་པོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་བྱིས་པ་
རྤེད། དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཁོ་རང་གྱིས་དྤེ་འད་གསུངས་སྱིད་པ་དྤེ་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ང་ཚོ འྱི་ཤྤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་བསར་བ་དྤེ་ཕྱི་ལོག་ལ་ཡོད་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་རང་ལ་བསར་རྒྱུ་ཡྱིན་
དུས། བཙན་བོལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་བསྣན་རང་བསྣན་ཆགས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོར་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ནྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་ཚད་མཐོན་པོ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཞྤེ་དག་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། ཁོང་གྱིས་གསུང་སངས་བས་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་གནས་ཚད་ཐོག་ནས་བཙན་བོལ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་དྤེ་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྤེད་མ་གཏོགས། སུ་གཅྱིག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་མ་རྤེད། ཁྱབ་ཚད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་
བོད་མྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། མྱིང་ཁོ་རང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། 
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དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། འགྱིག་བསད་ཡོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགལ་ཟླ་སོང་བ་མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་
འད་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་བས་ཏྤེ། འོས་ཤོག་བསྡུ་རུབ་བས། འོས་ཤོག་བསྡུ་རུབ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་དགོངས་པར་ཡོད་ན། རྤེས་མའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་དྤེ་སྔ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་ཚང་མ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚང་མ་བཅོས་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཚོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་
མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཕག་རོང་མཁན་གསུམ་བྱུང་སོང་། ཐུང་ཐུང་གསུང་རོགས་གནང་། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་
དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསུམ་གྱིས་ཚད་ཀྱི་མྱི་འདུག ངས་མཐོང་བ་འདྱི། ད་ལྟ་ཤོག་
གངས་ ༨ ནང་ལ་གཅྱིག་འདུག ༥༧ ནང་ལ་གཅྱིག་འདུག (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་ག་བར་
འདུག) ད་ལྟ་འདྱི་རྤེད་འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ། དྤེ་ནས་བཟུང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་དྤེབ། 
(ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་དྤེབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད་བ། དྤེ་ཡང་སྱིག་འཛུགས་དང་སར་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག) (གཅྱིག ༥༧ ནང་ལ།) འདྱི་ལ་ཡང་གཅྱིག་འདུག ད་གང་ལྟར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་བྱིས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག དྤེ་མར་འཐྤེན་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། སྱིག་འཛུགས་དྤེས་བོད་ནང་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་མྤེད་པ་དང་། བཙན་བོལ་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་དྤེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དག་ལ་ཤྤེས་ཡོན་
སོད་བྱུས་ཀྱི་ལག་བསར་དྤེ་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། བཙན་བོལ་ནང་ཞྤེས་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་གསལ་པོ་དང་ཡག་པོ་ཆགས་འགོ་
གྱི་འདུག དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་ག་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། དངོས་གནས་ཀྱི་ང་ཚོར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཀྱིས་ལག་བསར་བྤེད་ས་དྤེ། བཙན་བོལ་ནང་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་དྤེ་ག་རང་བཞག་
ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མྤེད། དང་པོ་ང་ཚོས་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། གོས་ཆོད་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། གོས་ཆོད་ཅྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་མ་སོང་བར་དཀྱིལ་ཞྱིག་ནས་བཅོས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན། ངས་དྤེ་ག་རང་གནས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་སྱིད་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་
ནས་བཀོད་ཡོད་ན། བཅོས་དགོས་ནའང་བཅོས་དགོས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ནོར་བ་དྤེ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་
དྤེ་ནོར་བཅུག་ནས་བཞག་སྤེ་བསད་ན་འགྱིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའང་ངས་ཞུས་བསད་པ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་ཚད་མཐོ་
དམན་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་མྱིན། ང་ཚོ་འདྱིར་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་མཁན་དྤེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྤེད་དམ། བོད་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་རྤེད། དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད། ལག་བསར་བྤེད་རྒྱུའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་ཟྤེར་བ་དྤེ། སྔོན་མ་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ཟྤེར་དུས། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་ཞྤེས་བཤད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ངས་
བཤད་པ་དྤེ། གལ་སྱིད་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ཡྱིན་
ནའང་འད། འབུམ་གཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་འད། དྤེ་གཅྱིག་པུའྱི་གཞུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་མྱིང་གཞུང་ལ་
འགྱུར་བ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་བས་ཏྤེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཞྤེས་མ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཞུས་པ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས། གོས་ཆོད་ནང་ལ་ནོར་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡྱིག་ཆ་ག་རྤེའྱི་ནང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚིག་སོར་དོན་ཚན་དང་
འགལ་ཏྤེ་བཀོད་ཡོད་ན། འགལ་བའྱི་ཆ་ཚང་མ་རང་བཞྱིན་ནུས་མྤེད་དུ་འགོ་དགོས་པ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྤེད། དྤེ་ལྟར་
ཡྱིན་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ངྤེས་པར་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་འདྱི་ཚིག་གྱི་འགོ་སངས་དྤེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་ཞྤེས་མཉམ་དུ་སར་ཏྤེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རྤེད། གོས་ཆོད་ནང་ལ་དྤེ་ག་རང་གཏན་འབྤེབས་གནང་འདུག སྔོན་ལ་གོས་ཆོད་གཏན་འབྤེབས་གནང་བཞག་པ་ཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་
བསར་ལོག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ལ་གོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་མཉམ་དུ་གཏོང་ཡོང་དུས། ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་
སངས་དྤེའང་དྤེ་ག་རང་རྤེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་ཞྤེས། མཐའ་མ་དྤེར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཟྤེར་
བ་་དྤེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་མྱིང་དྤེའང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཞྤེས་འཁོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་
འདྱི་ལ་ཕོགས་གཉྱིས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་བས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། འདྱིའྱི་ཐག་གཅོད་དྤེའྱི་འོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁྱབ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་རང་སོར་གནས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་འགོ་དགོས་པས་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཚིག་གྱི་འགོ་སངས་དྤེ་གང་འཁོད་ཡོད་པ་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ལ་ཡང་བསར་
འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རྤེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། སྱི་འཐུས་འབའ ་པ་
སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། གོང་དུ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་
གཞུང་འདྱིར་མྱིང་གཉྱིས་ཡོད་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཅྤེས་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ལ་གོ་བ་ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་
རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌བཅུ་དགུ དྤེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌དགུ 
འགྱུར་བ་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་བས། ང་ཚོ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་བཀོད་
ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་ཁྱབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་
རྤེད། སོ་སོ་གཅྱིག་པུ་མཁས་ཤོས་ཡྱིན་བསམ་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་
གསུང་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། སོ་སོ་མཁས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད། 
ཚོགས་གཙོས་འགྤེལ་བཤད་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚིག་སྣ་ཞྱིག་བརོད་པ་ཡྱིན་ན། སུ་གཅྱིག་གྱིས་ང་
ཚོ་མཁས་པ་ཡྱིན་དང་མྱིན་བཤད་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེང་སང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་
དྤེ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གནད་དོན་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བ་ལྤེན་སངས་དང་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སངས་དང་། 
འགྤེལ་བཤད་མྱི་ཕོད་པ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ངས་དྤེའྱི་སྐོར་བཤད་ན་མཁས་པ་ཡྱིན་པ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སྐོར་
བཤད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར། ངས་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། བཙན་བོལ་ཏྤེ། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
བཤད་དགོས་པ་དྤེ་ཚང་མས་གོ་ཟྱིན་སོང་། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད།) ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་
ཚིག་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་རོགས། ང་མཁས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ལབ་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དྤེ་ཐག་གཅོད་བས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་གསུང་གྱི་འདུག གསུངས་པ་དྤེའང་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་བསམ་བོ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་མར་བཞུགས་ནས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ངས་བསར་ལྡབ་བྤེད་ཀྱི་མྱིན། 
བསར་ལྡབ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་གནད་འགག་ག་པར་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་ཡང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ངའྱི་
ཚིག་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་བོས་ཟྤེར་ན་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་ཆོག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁ་སང་ལས་རྱིམ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚིག་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་སྤེ། ད་
ལྟ་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་དྤེ་ཤོག་གངས་ ༡༦ དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཕྤེང་དང་པོ་དྤེ་རྤེད། ག་ཕོགས་དང་བསྡུར་ཚེ་མཐོ་རྱིམ་
དགྤེ་རྒན་གྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ག་ཕོགས་ཧྱིན་སོར་ ༢༡༤༠ མཐོ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཞན་ཡང་ཟྤེར་བའྱི་ཚབ་ལ་འོན་ཀང་བཅུག་སྤེ། འབྱིང་
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སོབ་དགྤེ་ཆྤེ་ Headmaster middle school གཉྱིས་ཀྱི་ཉུང་མཐའྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་བསྡུར་ཚེ་སམ་བྷོ་ཊའྱི་མཐོ་རྱིམ་དགྤེ་
རྒན་གྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ག་ཕོགས་ཧྱིན་སོར་ ༣༥༣༥ ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་བས། དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་ 
༤༦ ནང་ལ་ཅོན་ཏ་ར་སམ་བྷོ་ཌ་དྤེ་སམ་བྷོ་ཊ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རོགས་གནང་། དྤེ་གཅྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་ཤོག་
གངས་ ༤༨ ནང་ལ་དུམ་བུ་གཉྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་སོ་སོས་ཁྱིད་ཆས་གསར་བཟོ་གནང་བའྱི་ལམ་སོལ་གང་ལྤེགས་འགོ་
བཞྱིན་འདུག་པ་ནྱི་བསྔགས་འོས་སུ་མཐོང་བ་དང་། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་སྔོན་སོབ་ཁག་དང་། སམ་བྷོ་ཊའྱི་སོབ་ཁག་ཀྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་
ཁག་གྱི་ཅྤེས་བཅོས་རོགས་གནང་ཟྤེར། དྤེ་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་བས། དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༥༥ ནང་གྱི་མགོ་ནས་མར་བཟུང་། གཙོ་
བོ་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཞྤེས་ཡར་བཅུག་རོགས་གནང་ཟྤེར། ཕལ་ཆྤེར་ཚོགས་གཙོས་དན་པ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། དྤེ་དག་
བཅོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས་གཙོ་བོ་བས་ཏྤེ་རྒྱུན་ལས་ནང་ཡར་
ཁུར་ཡོང་བ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་དང་
དྱི་བར་ལན་འདྤེབས་ཚང་མ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤྤེར་ལས་
དོན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་བགོ་གྤེང་། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་
ཤས་ལྤེན་འདོད་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྱི་བ་ཁག་ལ་འགན་ཁུར་ལྤེན་འདྤེབས་གནང་
སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ལ་ཡང་དྱི་བ་ཞྱིག་གཏོང་བའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དྤེ་
གནད་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ིདབང་ཆྤེན་ཕར་འགངས་བས་པའྱི་སྐོར་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་
བསགས་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༨།༢༡ ལ་གནང་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕར་འགངས་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པ་དྤེ་དག་སྔོན་མ་
ནས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་ཤ་སག་བཀོད་འདུག དཔྤེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་ལ་ England ནང་ལ་བདུན་ཕག་གཅྱི་ག་ལ་ཕྤེབས། ཕྱི་ཟླ་ 
༡༠ ནང་ལ་བདུན་ཕག་གསུམ་ཞྱིག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ། དྤེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་རྒྱ་གར་ཁག་ལ་གསུང་
ཆོས་གནང་བ་དང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཁག ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་བསྟུད་མར་གསུང་ཆོས་བདུན་ཕག་གསུམ་ཞྱིག་
གནང་རྒྱུ། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་གྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི
དབང་ཆྤེན་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་གསུང་ཆོས་ཁག་དང་མྱི་འད་བར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་དང་སྒྲུབ་གཞག་དྤེ་ཚོ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་
མ་སྔོན་མ་ནས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་ལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་ནས་དྤེ་
ཚོ་ཚང་མ་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་ལ་ཕར་འགངས་ཀྱི་གསལ་བསགས་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། གཉྱིས་པ་དྤེ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ཡྱིན་
ནའང་སྐུ་མཉྤེས་པོ་འད་པོ་ཞྱིག་བཟོ་བཞྱིན་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། འདོད་པ་ཡོད་དུས་ཞུས། འདོད་པ་མྤེད་དུས་ཕར་
འགངས་གནང་། མྱི་མང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་བརྡབ་གསྱིག  ཕྱི་རྒྱལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་སྔ་མོ་ནས་ག་སྱིག་བས་ཡོད་པ་
རྤེད། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཁང་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གས་ཏྤེ་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། 
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ཚང་མ་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཆགས་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ལ་བལྟ་
ཡོང་དུས་འཛིན་སོང་གྱིས་གནང་ཕོགས་དང་། དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་དང་དགོངས་པ་ག་རྤེ་འད་ཞྱིག་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་
ལ་བོ་འཚབ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༣ གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ིདབང་ཆྤེན་སྐབས་ད་རྤེས་
དུས་ལ་གནང་ན་སབས་བདྤེ་པོ་འདུག་གམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དན་གསོ་འད་པོ་ཞྱིག་བསངས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཉྤེ་ཆར་ཕག་སྤེལ་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཁྱྤེད་རང་གྱིས་ཁ་སང་གསུངས་པ་བཞྱིན། ད་རྤེས་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་ཕར་འགངས་བས་
འདུག་ཅྤེས་བཀའ་བཀོན་གཅྱིག་ཡང་གནང་སོང་། ངས་ཁོང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་ཞུས་པ་དྤེས་ཕར་འགངས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འད་མ་
རྤེད། རྒྱབ་ལྗོངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་ངས་རྒྱབ་ལྗོངས་དྤེ་ཚོ་འདྱི་ནས་ཞུ་ཡྱི་
མྱིན། ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་སངས་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་མ་འོངས་པ་ལ་ཡྱིད་གཟབ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཙམ་ལས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལྡྱིང་ཆ་འདྱི་
བརྒྱུད་དྤེ་ཞུ་ས་དྤེ་མ་གཏོགས་མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་བས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀའ་ལན་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བབ་
གཟྱིགས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ཏན་ཏན་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་གྱི་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་
བདུན་ཕག་གཉྱིས་ཀྱི་མཛད་འཆར་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་བདུན་ཕག་གཉྱིས་ལྷག་གྱིས་མཛད་འཆར། དྤེ་ནས་
ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་དུའང་མཛད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་བདུན་ཕག་གསུམ་གྱི་
མཛད་རྱིམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། གཉྱིས་ནས། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་སྤེ་ད་རྤེས་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་དྤེ་
འཆར་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོར་གནང་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་བཟོད་ཀྱི་མྤེད་སབས། སྐུ་སྤེར་ཡྱིག་ཚང་དང་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས་ཡར་ཞུས་དོན་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ བར་ཕར་འགངས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ཡོད། ངས་དྤེའྱི་སྐོར་
ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ཏྤེ་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ། རྱིམ་པས་མཁྱྤེན་ཡོང་གྱི་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་བརྟྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་འགན་བཟོད་མ་ཐུབ་ནས་ཕར་འགངས་བས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་ཆ་ཤས་བངས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བང་ན་བསམས་སོང་། དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་
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ལ། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་མྱིང་གཞན་པ་ཞྱིག་འདོགས་ཡོད་པ་ནྱི་ཞབས་བརྟན་ཁང་ཟྤེར་གྱི་ཡོད།ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ག་དུས་ཀོག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞབས་རྱིམ་རང་རང་སྒྲུབ་དགོས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་གྱི་སོ་སོའ་ིཚོར་སྣང་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསན་
བདག་བ་ཆྤེན་རྣམ་པའྱི་ཚོགས་འདུ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་པ་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་ཆྤེད་མཁས་དབང་རྣམ་པའྱི་
བགོ་གྤེང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་སོགས་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་
བཙུགས་ཏྤེ་ཕག་བསར་གནང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་སང་ལ་བགོ་གྤེང་བྤེད་རྒྱུ་མཐའ་མ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གཙོས་པའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་
ཅྱིག་ཞུ་ན་བསམས་སོང་། ཡར་ལངས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྤེ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་
བོན་གྱིས་ཁ་སང་བཀའ་གནང་ས་མྤེད་པ་དང་། ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནས་ཤོར་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་གྱིས་བསམ་པ་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་
པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ག་དུས་སྤེལ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་ག་ཚོད་འཕད་པ་ཡྱིན་ན་འང་། ང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་ནོར་བུའྱི་ནང་
གྱི་ནོར་བུ་དྤེ་ཆོས་ལུགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།སོ་སོའ་ིཆོས་ལུགས་སྐོར་ཞྤེ་དག་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དད་པ་དང་ཆོས་
ལུགས་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཚང་མ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟྤེན་ནས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ང་ཚོར་
འཆང་བའྱི་རྤེ་བ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དད་པ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཆོས་ལུགས་དྤེ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་བས་པ་བརྒྱུད་
དྤེ་འཛམ་གྱིང་མྱི་མང་ག་ཚོད་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ངོ་ ཤྤེས་པ་ཆགས་པ་དང་། དྤེ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་
བྤེད་མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཤྤེས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་བ་ཆྤེན་རྣམ་པའྱི་བར་གྱི་འབྤེལ་བྤེད་ཀྱི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་
ཆགས་བསད་ཡོད་ཙང་ལས་ཀ་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་དང་། གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ད་ལྟའྱི་
ཆར་ང་རང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་ཆོས་ལུགས་རྤེན་པས་ལྷྱིང་
འཇགས་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་པ་དྤེ། ཚང་མས་དགའ་འོས་པའྱི་བ་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་
གཉྱིས་པ་དྤེ། རུ་སོག་སོབ་ཡོན་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དགོངས་འཆར་འད་
མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོག་པོ་དང་ར་ཤྱི་ཡའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སོག་པོ་ནས་ཕྤེབས་པ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་དང་ཆོས་སྤེ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་གནང་འདུག་མཁན་ཚོ་ལ། དྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེ་སྔོན་མ་སྐབས་
བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་
མ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྤེ་རྤེ་ལ་སོར་མོ་བརྒྱད་བརྒྱའྱི་སོབ་ཡོན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་རང་བཙན་མྤེད་པའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གཞུང་ཞྱིག་གྱིས། རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕར་རོགས་རམ་སོད་མཁན་གྱི་མྱིག་ལྟོས་འོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་འགྤེལ་
བཤད་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་པ་རྤེད། ངས་འདྱི་འད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རུ་སོག་ཅྤེས་སོག་པའྱི་ལུང་པ་དྤེ་ནང་
བསན་དར་ས་དང་། དད་པ་བྤེད་ས། དྤེང་སང་ཡྱིན་ནའང་བོད་བརྒྱུད་ཀྱི་བསན་པ་དར་སྤེལ་བྤེད་སའྱི་ལུང་པ་ཆྤེ་ཤོས་སུ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ལུང་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་སྤེར་དྤེ་ཚོ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་གང་ལ་གང་འཚམས་
དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་ཡོད་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་སོབ་སོང་བྤེད་སའྱི་བསྱི་གནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་
ལ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྔོན་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཡོང་ནས་སོབ་སོང་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། བོད་
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མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞུང་གྱིས་ཚུར་སོབ་སོང་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོར་མཐུན་རྤེན་སར་བ་དྤེ་རླབས་ཆྤེ་བའྱི་བ་གཞག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་
ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་མྱི་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་སྔོན་མ་སོག་པོ་ལ་འགོ་བ་དང་། ར་ཤྱི་ཡའྱི་ཁོངས་ཀྱིས་སོག་
པོའ ་ིམངའ་སྤེ་ཁ་ཤས་ལ་སོང་བ་རྤེད། རྒྱ་མྱི་ཚོ་ཕར་སྤེབས་ཏྤེ་ག་རྤེ་བཤད་འདུག་ཞུས་པར། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་རྒྱ་གར་ལ་གཏོང་
དགོས་དོན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་སར་ཚུར་ཐོངས་ཤོགང་ཚོས་སོབ་སོང་བྤེད་ས་སད་ཡོང་ལབ་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དོན་དག་དྤེ་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དྤེང་གྱི་ཆར་སོབ་ཡོན་མཚོན་བྤེད་མྱི་རྤེ་རྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༣༠༠ རྤེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
དོན་དག་གྱི་ཐོག་ལ། ངས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐོར་བཤད་ཕོད་མ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐོར་བཤད་དུས་ཟུར་ཟ་དྤེ་འད་སྤེབས་ཡོང་གྱི་
འདུགདྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་པ་ཡོད་ཙང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་
བར་དུ་རོགས་དངུལ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བསད་པ་དྤེ། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ཕུལ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་
ངལ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མུ་མཐུད་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས། དྤེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་
སྔོན་རྩྱིས་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་གཞན་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གདན་ས་ཁག་ལ་རུ་སོག་སོབ་མ་ ༤༥ སོབ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་སོར་ ༣༠༠ གནང་གྱི་
ཡོད། དྤེའྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཞྤེ་དག་མང་པོ་བྱུང་སོང་། གཏྱིང་ཟབ་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ཕྱིན་སོང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་
བརྒྱུད་ལ་ནང་པའྱི་ཆོས་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཉམ་ཆག་ཕྱིན་མྤེད། ཚང་མས་དོ་སྣང་བ་སར་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་དང་། ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་
པ་ཞྱིག་རྤེད། སོག་པོ་དྤེ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་ཨོ་རྱི་ས་དམར་པོའ་ིརྱིང་ལུགས་འོག་ཏུ་གནས་ཏྤེ་ནང་ཆོས་ལ་ཉམས་ཆག་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་
ཡོད། ཨུ་རུ་སུའྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་སྐབས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དབུས་པའྱི་ནང་ཆོས་བསྱི་གནས་ཁག་གྱིས་རོགས་རམ་
གནང་ཡོད། དྤེ་ལྟར་སོག་པོ་ཐོག་མ་ནས་ནང་ཆོས་དར་ས་ཞྱིག་དང་། བོད་དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་བསད་མཁན་ཞྱིག་དང་། 
དམར་པོའ་ིལྟ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ལ་ཉམ་ཆག་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། བར་མཚམས་ཤྱིག་ཏུ་རང་དབང་གང་འཚམས་
ཐོབ་སྤེ་ནང་ཆོས་ཉམས་ལྤེན་བས་ནའང་བ་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟྤེན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
རོགས་སོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་དྤེར་དགོངས་པ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཏྤེ་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག སྔོན་ཆད་ལ། 
ནང་ཆོས་ཀྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་འད་བཏང་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་མ་བཞྱི་བཅུ་ཡས་མས་ལ་སོར་མོ་ ༣༠༠ གནང་གྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། 
དྤེ་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་ཨྤེ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྟྤེན་ནང་ཆོས་དར་བའྱི་སོག་པོའ་ིལུང་པ་དྤེའྱི ་ནང་
ལ་ནང་ཆོས་ཉམ་ཆག་ཏུ་ཕྱིན་ཏྤེ། སར་ཡང་ཉམས་གསོ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར། ང་རང་ཚོར་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ལས་
འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས་དྤེ་དག་གནང་བསད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་ལ། ལགས། གཅྱིག་ལྷག་སོང་ངམ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་གྱི་དྱི་བ་གཉྱིས་ལ་ངས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་དང་བངས་ཞབས་རྱིམ་ཟྤེར་ན་ག་
རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། སྐབས་དྤེར་ང་རང་གྱིས་ཀང་ཤྤེས་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཕར་ལས་ཁུངས་ལ་
ཕྱིན་ཏྤེ་སྐད་ཆ་དྱིས་དུས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བྱིས་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་ལ་ད་དུང་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཟྤེར། དང་
བངས་རང་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་བྱུང་། ནམ་རྒྱུན་དྤེ་ལ་འགོ་ལུགས་གཉྱིས་ཡོད། གཅྱིག་དྤེ་ལྷ་བ་མའྱི་བཀའ་ལུང་ཕྤེབས་པ་གཞྱི་ལ་
བཞག་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་ཞབས་རྱིམ་དང་། གཉྱིས་པ་དྤེ་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཐོག་ནས་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབས་ཏྤེ་
གྲུབ་དོན་གྱི་སྙན་ཐོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་བ་དྤེ་རྤེད། དང་བངས་ཞབས་རྱིམ་ཟྤེར་བ་དྤེ། འདྱིར་བཀོད་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་
རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ཁ་སང་ང་རང་གྱིས་ཀང་མ་ཤྤེས་པ་རྤེད།  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ནྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཨུ་ཊྱི་ Ooty ས་གནས་མྱི་མང་ལ་ཟློས་གར་གྱི་འཁབ་ཆས་རྱིང་པ་
གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་རྤེད། ཁ་སང་ང་རང་གྱིས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་མ་སོང་། ཕར་ཕྱིན་ཏྤེ་རྩད་བཅད་པས། ཡར་ཟློས་གར་ལ་ཞུས་ཚར་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ཟློས་གར་གྱིས་ད་ལྟ་འཁབ་ཆས་རྱིང་པ་དྤེ་འད་མྤེད། མ་འོངས་པར་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་
འཆར་གཞྱི་དྤེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྱིང་པ་དྤེ་ཚོ་མར་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ཁ་སང་ངས་ལུས་
འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དྤེ་ཡན་ཆད། མཇུག་བསྡུས་རན་དུས། བཀའ་བོན་གྱི་ལན་བརྒྱབས། ཚང་མ་ཚར་རན་དུས་ཕག་བརང་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་
འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལན་དྤེ་གསལ་པོ་མ་བྱུང་ཡྱིན་ཙང་ཡང་བསར་ལངས་དགོས་བྱུང་སོང་། དྤེའྱི་སང་ལ་དང་བངས་
བྱིས་པ་དྤེ་ངས་མཐོང་སོང་། ངས་ག་རྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དང་བངས་དྤེ་དང་བངས་རང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་བོན་
གྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་གསལ་པོ་ཞུས་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་དང་བངས་ཀྱིས་ཞབས་
རྱིམ་གྱི་ཐོ་སྤེབས་བསད་པ་དྤེ། ཉྱི་མ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཆད་པ་བརྒྱབས། ཉྤེས་པ་བཏང་། ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་ཏུ་མ་ཡོང་ན་སོར་མོ་ ༥༠ 
དང་ ༥༠ ཆད་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ལབ་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡང་ངས་ཁུངས་བསྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་
དུས་དྤེ་དང་བངས་རང་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བསང་གསོལ་ལ་མ་ཡོང་ན་སོར་མོ་ ༥༠ དང་མ་ཎྱི་ལ་མ་ཡོང་ན་སོར་མོ་ ༥༠ 
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ཞྤེས། དྤེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ངས་ག་རྤེ་སོན་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འད་བས་དུས་མ་འོངས་པ་ལ་གཞོན་
སྤེས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་པ་ལ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ཆད་པ་དང་ཉྤེས་པ་བརྒྱབས་ནས་འགོ་དགོས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་མྤེད། བཀའ་ལུང་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས། དྤེས་ནུས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདོན་པ་འདོན་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཆད་པ་ཉྤེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམས་ཏྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཕན་གྱི་ཡོད་དམ། བདྤེན་པ་དྤེ་སོ་སོས་
ངྤེས་ཤྤེས་རྤེད་པའྱི་སོ་ནས་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཆད་པ་ཉྤེས་པ་ཞྱིག་ལ་བསྐྲགས་ནས་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་དང་བངས་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དང་བངས་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་ངས་མཐོང་སོང་། ཚིག་
གྱི་ནང་དོན་དང་གནད་དོན་གཉྱིས་ཏག་ཏག་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
མྱི་མང་གྱིས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་སྤེ་སྙན་ཐོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་འདུག སྙན་ཐོ་དྤེ་དང་བངས་ཀྱི་ཞབས་རྱིམ་ཞྤེས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འགོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྩོད་པ་མྱི་
འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་མ་གཏོགས། ཁ་སང་ང་རང་གྱིས་ཀང་ཤྤེས་མ་སོང་། ཕར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིན་ཏྤེ་དང་བངས་ཞྤེས་པ་
དྤེ་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་དྱིས་དུས། དྤེ་འད་རྤེད་འདུག གང་ལྟར་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག འགྱིག་གྱི་འདུག མ་རྤེད་དམ། ལགས། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ། ཞབས་རྱིམ་ག་རྤེ་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ས་གནས་ལ་ཞབས་རྱིམ་སྐབས་ལ་མ་
བཅར་བ་ཡྱིན་ན། ཆད་པ་རྒྱག་གྱི་འདུག དྤེ་ས་གནས་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དང་བངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་གཙོ་བོ་འད་པོ་དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ཉྤེས་པ་གཅོད་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་མཁན་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་
དུས། ཁོ་ཚོས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས་ང་ཚོས་ཀང་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཡྱིན་ཤག་རྤེད་མ་གཏོགས་། ཉྤེས་ཆད་འགྤེལ་
གྱི་ཡོད་མྤེད་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ས་གནས་ནས་ག་རྤེ་ཕུལ་བ་དྤེ་བཀོད་ཀྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་
དྤེ་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་  
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༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ་སྙན་སྤེང་མ་ཞུས་གོང་ལ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་
ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་གནང་སོང་། དྤེའྱི་གོ་སྐབས་བངས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ལ་གསོལ་འདྤེབས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་
བྱུང་། དྤེ་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚུར་ཁ་མ་ལོན་པའྱི་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་འདུག ད་ལྟ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བབས་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་འད་ཕྤེབས་མྱི་སྱིད་པ་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། 
ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་མ་ཞུས་ན། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཙང་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་གམ་བྱུང་། གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་མཚམས་
རྤེ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚིག་བྤེད་སོད་གནང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ། ཚོར་བ་ནག་པོ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག ཚིག་
རྒྱག་ཡྱིན་པ་འད་པོ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྲུང་སོབ་བྤེད་མཁན་དྤེ་གཙོ་
སོང་བྤེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཆྤེ་མཐོང་ཡང་
ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཚམས་རྤེ་ལས་རྱིམ་འགོ་སངས་ཤྱིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་
གནང་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་
འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བས་ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་གསོལ་
འདྤེབས་ཤྱིག་ཞུས་བསམ་པ་དྤེར་དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་དང་།ཐུགས་ཕན་གསོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་འདྱིར་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་གཅྱིག མར་
སྙན་སོན་མ་ཞུས་པའྱི་སྔོན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་དང་མ་འད་བའྱི་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤོག་གངས་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ལས་ཅུང་
ཙམ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འཚོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་བཟོད་གསོལ་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་གྱིས་
རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ཤོག་གངས་མང་དུ་འགོ་བའྱི་གནས་སངས་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་བསམ་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ལས་བསོམས་ནང་
ལ་ནམ་རྒྱུན་ཕུལ་སངས་དང་། སྱིར་བཏང་ནས་གཅྱིག་པ་རྤེད་དྤེ། ངལ་སྤེལ་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤོག་གངས་ལྔ་དྲུག་
ཅྱིག་འཐོལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁྱབ་ཁོངས་རྒན་གསོ་ཁང་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཛ་དག་གྱི་ལས་
གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་འཁྱྤེར་བསད་ཡོད། ལར་ནས་སྤེ་ཚན་དྤེ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ན་
བསམས་ནས་བཟོ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་། ཕོགས་ཚང་མ་ལ་བལྟས་ཏྤེ་འདྱིར་བཀོད་པ་ཡྱིན། 
གཅྱིག་དྤེ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ངལ་སྤེལ་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་རྩྱིས་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རྤེད། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་ཀང་གལ་ཏྤེ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཉམ་ཐག་དྤེ་ཚོ་བདག་
པོ་རྒྱག་མ་ཐུབ་ན་གཞུང་ཡོད་མྤེད་ལ་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་གཞྱི་གཙོ་བོ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་
ཚང་མས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཁག་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབོར་སྒྲུབ་པའྱི་ལས་
དོན་ཧ་ཅང་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ལོ་ ༣༠།༤༠ སྔོན་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་སྤེ་རོགས་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་
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གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བས་ཏྤེ་འདུག་པ་ལས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤྤེས་བ་མྱི་དགོས་
པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་མཚམས་རྤེ་མངོན་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་
བསམས་ནས་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན། དྤེ་བས་དྤེ་རྱིང་ཆུ་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་ཟ་སོང་བ་ཡྱིན་ན། བཟོད་གསོལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་
རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལྡྱིང་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་གཅྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གྱི་
གངས་ཀ་དྤེ་ལོ་རྤེ་གསར་པ་ཐོན་མཁན་དྤེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རང་ལས་བསོམས་ནང་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་ཀྱི་
རྤེད། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱིས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཐུབ་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་
སྤེ། བུ་སོ་སོའ ་ིརང་གྱི་རྒན་འཁོག་ཕ་མ་དྤེ་ཚོ་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱིང་
འདོན་བས་ཏྤེ། རང་རང་སོ་སོའ་ིཕ་མ་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཉམ་ཐག་ཨང་གངས་ཡོད་མཁན་གྱི་ཕ་མ་གང་ཞྱིག་
གྱིས་བུ་ཕྲུག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བུ་ཕྲུག་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཐོག་ནས་ད་ངས་ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུའྱི་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཞྤེས་ངའྱི་པོ་ལགས་
ཕ་མ་མའྱི་མཚན་དྤེ་དྤེ་རྱིང་ནས་མར་བཏོན་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་མཁན་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྤེལ་རྡ་ས་རྒས་གསོ་ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྒན་གསོ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁོ་པའྱི་བུ་ཚེ་རྱིང་གྱི་བུ་མོ་རྱིག་
འཛིན་དབང་མོ་ནས་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་ངས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་མར་འཐྤེན་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དབང་མོ་མཚོ་མོ་ལགས་ཀྱི་
བུ་བསན་འཛིན་གྱིས་ངའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་ཡག་པོ་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་ས་རྤེད་ཅྤེས་མར་
བཏོན་གནང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོ་སོས་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངྤེས་པར་དུ་དྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྤེ་གཅྱིག དྤེ་
རྱིང་སྙན་སྤེང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༢ ཞྱིག་འཐོལ་པ་དྤེ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་སྐོར་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་བུད་མྤེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་བའྱི་སྤེ་
ཚན་ཆྤེད་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལས་བྤེད་གཅྱིག་མ་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་ལས་བྤེད་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དངོས་གནས་དང་
གནས་ལས་འགན་འཕར་མ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོ་ཁུར་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་རྤེད། ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དྤེ་ག་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཙམ་ལས་ཐུང་བ་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུང་དུ་གཏོང་མྱི་དགོས་པར་དྤེ་ག་རང་
བས་ཏྤེ་ཕུལ་ན་བསམས་བྱུང་། དྤེ་བས་ཅུང་ཙམ་རྱིང་པོ་ཆགས་ཡོད། ཀོག་མཁན་དྤེས་ཀང་ཞྤེ་དག་གྱིས་མགོགས་པོ་ཀོག་ཐུབ་ཀྱི་
མྤེད་ཙང་གལ་སྱིད་དུས་ཚོད་ཅུང་ཙམ་རྱིང་སོང་བ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་རྣམ་པ་ཚང་མས་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་
ཆབས་ཅྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
 ༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥   ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ། 
 

ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན། 
༡༽ གཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་དང་གཞན་འཛུགས་བསྐྲུན། 
ཀ  གཞྱིས་ཁང་གསར་སྐྲུན། 
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༡། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཀ ༡ ནང་གསལ་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་ཉྤེ་འཁྱིས་སུ་ཁ་ཐོར་བོད་
མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༢༦༦ ཙམ་ལ་གཞྱིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན་ཆྤེད་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་ཟད་ད་ཆ་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྤེལ་མཉམ་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་གན་རྒྱ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ཡྱིན། 

༢། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཀ ༤ ནང་གསལ་བཞྱིན་སྱིར་ཁུལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ 
༧༥ ཙམ་ལ་སོད་ཁང་དཀའ་སྤེལ་སད་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་ ༡་༨༡ སྤུས་ཉོ་ཞུས་ཡོད། ད་ཆ་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གཞྱིས་ས་
ཁོད་སྙོམས་དང༌། ཆུ་ཡུར། འགོ་ལམ། བཤང་མཛོད་བཅས་གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་ཡྱིན། 

༣། དྤེ་སྔ་སན་ཇོ་ལྱི་ Sanjauli གཙོས་པའྱི་སྱིམ་ལ་ཁ་ཐོར་བོད་མྱི་དུད་ཚང་ ༡༢༦ གྱི་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆྤེད་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་ Rajiv Awas Yojna (RAY) ནང་ངོས་བཞྤེས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ཡོད་ཀང་ཟླ་ཤས་སྔོན་
ལས་གཞྱི་འདྱི་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའྱི་དབུས་གཞུང་གསར་པའྱི་ལམ་སོན་ཕྤེབས་ཡོད།  འདྱིའྱི་ཚབ་ཏུ་ 'Pradhan 
Mantri Awas Yojana' Housing for All (Urban) ཞྤེས་རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བསགས་གནང་
བའྱི་ནང་ལའང་འཇུག་བཞྤེས་བྱུང་ཡོད། དྤེ་འབྤེལ་ཉྤེ་ལམ་མངའ་གཞུང་གོང་སྤེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཀང་ཟུར་
འཛུགས་ཀྱིས་ད་སྐབས་ལས་དོན་ཁག་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ། 

ཁ། གཞན་མཐུྤེན་འཛུགས་བསྐྲུན། 
༡། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཁ།༡ ནང་གསལ་བཞྱིན་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཁོངས་ས་གནས་ཁག་ ༧ ཡོད་པ་

ནས་ས་གནས་ཁག་ ༤ མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་དང༌། བསན་འཛིན་སང༌། ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང༌། ཌོ་ལན་ཇྱི་བོན་གཞྱིས་
ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའྱི་ནང་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་འཛིན་ཆས་གསར་ཉོ་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལྤེགས་སྒྲུབ་
ཟྱིན། 

༢། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཁ།༢ ནང་གསལ་བཞྱིན་ལ་བང་འབོག་སྤེ་ཁག ༨ ཡྱི་ནང་ལྷས་ར་གསར་རྒྱག་ཞུ་
བསད་གངས་ ༡༥ ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན། 

༣། སྔ་ལོའ ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཁ།༣ ནང་གསལ་བཞྱིན་བོན་གཞྱིས་སང་ལམ་ཉམས་གསོ་ལས་གཞྱི་འགོ་
འཛུགས་ཀྱིས་ལས་དོན་ཆ་ཚང་མཇུག་སྱིལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༤། སྔ་ལོའ ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཁ།༤ ནང་གསལ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་མདུན་ཐང་ས་ཆ་ཁོད་
སྙོམས་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན། 

༥། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཁ།༥ ནང་གསལ་བཞྱིན་སན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་དགོན་པ་གཉྱིས་དབར་གྱི་གཞུང་
ལམ་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཟྱིན། 

༦། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཁ།༦ ནང་གསལ་བཞྱིན་བཀྲྱིས་ལྗོངས་སུ་ཆུ་རུད་བཀག་འགོག་ཆྤེད་ཆུ་རགས་
གང་རྩྱིག་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཞུས། 

༧། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཁ།༧ ནང་གསལ་བཞྱིན་ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་མྱི་མང་ཚོགས་
ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཡོད། 
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༨། སྔ་ལོའ ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཁ།༡༠ ནང་གསལ་བཞྱིན་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་གྱི་སྱིལ་པོལ་རྩྤེད་ཐང་ཐོག་
ལྕགས་ཤོག་གྱི་ཐོག་ཁྤེབས་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཞུས། 

༩། སྔ་ལོའ ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཁ།༡༡ ནང་གསལ་བཞྱིན་ལ་བང་རྒོད་ཡུལ་དང༌། བཀག་གཞུང༌། གསུམ་མདོ་
བཅས་ས་ཁག ༣ ལ་སྐམ་གོག་འཕྲུལ་ཆས་རྤེ་སྤུས་ཉོ་ཞུས་ཡོད། 

༡༠། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཁ།༡༢ ནང་གསལ་བཞྱིན་ཌལ་ཧོར་བརྟན་བཞུགས་དགྤེ་འདུན་སྐུ་བགྤེས་གངས་ 
༡༦ གྱི་བཞུགས་ཁང་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཡོད། 

༡༡། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཁ།༡༣ ནང་གསལ་བཞྱིན་སྤེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆཌ་སུ་གཞུང་ཞབས་བགྤེས་ཡོལ་
བའྱི་བགྤེས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྔོན་འགོའ་ིལས་འཆར་ཁོངས་བགྤེས་ཤག་རྒྱག་ཡུལ་ས་ཆ་དྤེ་དག་དཔད་ཞྱིབ་ཆྤེད་
སྤེང་ལོར་ནས་ཁྱད་ལས་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ས་ཆའྱི་དཔད་ཞྱིབ་(Digital Survey) དང༌། ས་ཆ་གཙང་བཟོ་བཅས་ཀྱི་
ལས་དོན་ཟྱིན། 

༡༢། ལ་བང་འབོག་སྤེ་ཁག ༨ ཡྱི་ནང་དགུན་དུས་སོ་ཕྱུགས་ཀྱི་རྩ་ཆག་རྐང་འཇུག་ཆྤེད་ ༢༠༡༢།༡།༡༥ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ 
༢༠༡༥།༡།༡༥ བར་ལོ་གསུམ་རྱིང་སོར་ ༤༩༩༡༢༠༠།༠༠ ཐམ་པ་སྤེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ཞུས་པ་དྤེ་ལྟར་ཡང༌། ས་གནས་
ནས་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་བུན་དངུལ་ཕྱིར་ལོག་བ་དཀའ་བའྱི་བདྤེ་སྡུག་སྙན་གསན་བྱུང་བར་སོང་ཞུས་དོན་བཞྱིན་ 
༢༠༡༥།༡།༡༥ ནས་ ༢༠༡༦།༡།༡༥ བར་སར་ཡང་ལོ་གཅྱིག་ཕར་འགངས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཡོད།  

༡༣། ཨ་རྱི་PRM རོཌ་རམ་འོག་ཀྲུ་ཀྲྱིང་གཞྱིས་གོང་གངས་ ༡༧ ནང་ཉྱི་འོད་ཁྱྱིམ་གོག་གངས་ ༢༤༠ འཁྱིད་འཛུགས་ཞུས་ཟྱིན། 
༡༤། ཨ་རྱི་ PRM རོགས་རམ་འོག་ལ་བང་འབོག་སྤེ་ཁག༨ ཀྱི་ནང་ཉྱི་འོད་གོག་བཞུ་གངས་ ༣༡༠ བགོས་འགྤེམས་ཞུས་ཟྱིན། 
༡༥། ཨ་རྱི་ PRM རོགས་རམ་འོག་རཱཇ་སྤུར་བུྤེད་མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་རུམ་ཐག་འཐག་ལས་སོང་

བརྡར་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། འཐག་ཁྱི་གསར་བ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ། འཚེམ་བཟོ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོ་ཞུ་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་ལས་མྱི་ཁག་
ཅྱིག་ལ་ཚོང་ལས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆྤེད་ལྡྱི་ལྱི་ Delhi དང་ར་ཇྤེས་ཐན་ Rajasthan ས་གནས་གཉྱིས་སུ་སྐོར་བསོད་
འཁྱིད་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན། 

༡༦། ཨ་རྱི་ PRM རོགས་རམ་འོག་ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཆྤེད་སྣུམ་འཁོར་གསར་ཉོ་
ཞུས། 

༡༧། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་གཞྱིས་ཁང་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱིས་སྔོན་
འགོའ་ིཉམས་ཞྱིབ་ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་ཡྱིན། 

༡༨། གངས་སྱིད་སྱིལ་པོལ་རྩྤེད་ཐང་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་ལག་བསར་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན།  
ག  གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོ། 
༡། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཀ ༢ ནང་གསལ་བཞྱིན་མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོ་ལས་རྱིམ་ ༢ 

པའྱི་ཁོངས་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༨༡ དང་ལས་རྱིམ་ ༣ པའྱི་ཁོངས་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༨༣ བཅས་ཀྱི་གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོའ་ི
ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཟྱིན། 
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༢། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཀ ༣ ནང་གསལ་བཞྱིན་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོའ་ིལས་རྱིམ་ 
༡ པོའ་ིཁོངས་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༨༠ དང་ལས་རྱིམ་ ༢ ཁོངས་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༦༧། དྤེ་བཞྱིན་གོང་སྤེ་ ༢། ༥། ༧། བཅས་
ཀྱི་གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཟྱིན།  

༣། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ཀ ༥ ནང་གསལ་བཞྱིན་མྤེག་གན་དགའ་ལྡན་ཆོས་གྱིང་བཙུན་དགོན་ཉྤེ་འཁྱིས་སུ་རྡ་
སྤེང་བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་གསོལ་སྩལ་གནང་བའྱི་ས་ཆའྱི་སྤེང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཆབ་སྱིད་བརྩོན་
ཟུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་སོད་ཁང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཤག་བཅས་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་
ཡྱིན། 

ང༌། གཞན་ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས། 
༡། ྋསྱི་ནོར་ྋགོང་ས་སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་དང་ཐུགས་རྤེ་བྱིན་རླབས་ཉག་ཅྱིག་དང༌། རྒྱ་གར་གཞུང་

མང་གྱི་བཀྲྱིན་བཅས་ལ་བརྟྤེན་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་སྤེ་ཚན་ནས་དགོངས་པ་
ཆྤེ་བཞྤེས་ཐོག་ ༢༠༡༤།༡༠།༢༠ ཉྱིན་ ''བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤'' 
(The Tibetan Rehabilitation Policy, 2014) ཞྤེས་པའྱི་རྩ་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་བཀའ་འཁོལ་
གནང་ཡོད། སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཉྱིད་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་བ་ལ་བརྟྤེན་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་ཕུགས་
རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཁྤེ་ཕན་ཡོང་རྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད། 

༢། གོང་གསལ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དོན་ཁག་བོད་མྱི་ཚང་མས་ཤྤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་རྣམས་ནས་མ་
འོངས་ཕག་བསར་གནང་བདྤེ་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་
ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་གཞུང་འབྤེལ་དང་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་དང་དགོན་
སྤེ་ཁག་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང༌། མངའ་སྤེ་འབྤེལ་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་བཅས་རྒྱས་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་སྤེ་ཚན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི་ NDMC Convention Centre ཚོགས་
ཁང་ཆྤེན་པོའ་ིནང་ངོ་སོད་དང་འབྤེལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༣། ༢༠༡༤།༡༡།༢༡ འཁོད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལ་དྭགས་ཛོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་དང་ངོ་བཤུས་རྒྱ་
གར་ནང་ཡོད་དངུལ་ཁང་ཁག་ ༦ གྱི་འཛིན་སོང་འགན་འཛིན་སོ་སོར་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བའྱི་ནང་ལ་བང་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་
སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་ Pradhanmantri Jan Dhan Yojna དགོངས་དོན་ དངུལ་ཁང་ལག་དྤེབ་བཟོ་ཆོག་
པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བང་ཐང་འབོག་པ་ཕལ་ཆྤེ་བར་དངུལ་ཁང་ལག་དྤེབ་  '0' Balance Accounts 
Book བཟོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༤། རྒྱ་གར་དང་བོད་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་གནས་སོད་ལ་དྭགས་འབོག་སྤེ་བརྒྱད་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཉྤེ་ལམ་
འཕྲུལ་རྨོས་གསར་ཉོའ་ིཆྤེད་རོགས་དངུལ་འབུམ་ ༥༥ འདྱི་ག་བརྒྱུད་གནང་འབོར་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་རྱིང་མྱིན་འབོག་པ་
དྤེ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་དང་ཞྱིང་སར་ར་བ་སྐོར་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞྤེས་ཐོབ་ཡོད། 

༥། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གོང་གསྤེབ་ཡར་རྒྱས་སྤེ་ཚན་ནས་མངའ་གཞུང་ཚང་མར་ ༢༠༡༤།༡༢།༡༢ འཁོད་ཡོངས་ཁྱབ་
བཀའ་རྒྱ་སོང་བའྱི་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་ IAY 
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(Indra Awas Yojana) ཡྱི་ཆ་རྤེན་བསར་བཅོས་གནང་བའྱི་ནང་བོད་པའྱི་ནང་མྱི་ལའང་མཐུན་རྤེན་ཞུ་ཆོག་ཞྤེས་
གསར་འཇུག་གནང་ཡོད། 

༦། ༢༠༡༥།༢།༡༠ ཉྱིན་ཀར་ན་ཀྲ་ཀ་མངའ་སྤེའྱི་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་ལས་འཕར་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
འབྤེལ་ཡོད་མངའ་སྤེ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང༌། ལྷོ་གཞྱིས་ས་གནས་ཁག་གྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་
བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་ཞུས་འབས་མངའ་སྤེའྱི་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ནས་ད་བར་རྒྱ་གར་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་
ཐོག་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་སབས་བཅོལ་བོད་མྱིས་སོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དག་ལུགས་མཐུན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་
མཚན་ཐོག་བོགས་གཡར་གནང་རྒྱུ་དང༌། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་བོད་མྱི་སོ་སོའ་ིམྱིང་འགོད་རྒྱུ། བོགས་དངུལ་
དབུས་གཞུང་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ལྟར་ལོ་ལྟར་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་
བཟང་པོ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༧། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ས་གནས་མན་སཌ་ཕན་བདྤེ་གྱིང་དུ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོཌ་ཕྤེབས་སྐབས་མངའ་སྤེ་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་
སྐུ་ཞབས་ Shri Vivek Dhand དང་མཇལ་འཕད་བྱུང་སྐབས་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ སྐོར་སྙན་སྤེང་གྱིས་ས་གནས་སུ་
གནས་སོད་སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ངལ་སྤེལ་སད་རོགས་སོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཐུབ་བྱུང་བ་མ་ཟད། སྱི་ཁྱབ་དྲུང་
ཆྤེ་མཆོག་ནས་མངའ་གཞུང་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་སྐུ་ཞབས་ K.K Pisdo མཆོག་ས་གནས་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་སྡུག་
ཞུ་ཡུལ་ Nodal Officer ངོ་བོར་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་བྱུང་ཡོད། 

༨། ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྤེའྱི་ནང་ཡོད་སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་སྱི་དང་ལྷག་པར་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༡༨ ཀྱི་སོད་
ཁང་ཁྱིམས་མཐུན་ཡོང་སད་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ཧྱི ་མ་ཅལ་བོད་མྱིར་སྱིད་བྱུས་  "Tibetan 
Rehabilitation Policy , Himachal Pradesh" ཞྤེས་གསར་གཏོད་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༩། མངའ་སྤེ་ཨུ་ཊར་ཁནཌ་ (Uttarakhand) ནས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞྤེས་ཀྱིས་དབུས་གཞུང་གྱི་  ༢ ༠ ༡ ༤ 
སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་གཞག་ཐོག་མངའ་སྤེ་གཞུང་ནས་ ༢༠༡༥།༣།༡༠ ཉྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་ལག་བསར་ཞུ་ཕོཌ་ཀྱི་ལམ་སོན་ཡྱིག་ཆ་གཏན་འབྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༡༠། ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་ Rajiv Gandhi Anna Yojna ཁོངས་དགོས་ངྤེས་ཀྱིས་བསར་བཅོས་གནང་མཐར་
བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཚོར་བཟའ་བཅའྱི་མཐུན་རྤེན་འོག་འབས་དང་གོ་ཞྱིབ་ཀྱི་ལོ་རྤེར་སོར་  ༣ དང་ ༢ སོ་སོའ་ིཐོག་ཉོ་རྒྱུ་
ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཀང༌། འབྲུ་དང༌། ཟ་སྣུམ། བྤེ་མ་ཀ་ར་སོགས་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་མངའ་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཀྱིས་འབྤེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ནས་སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་ཡུལ་མྱི་གཅྱིག་མཚུངས་གོང་གསལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་པའྱི་བཀོད་
ཁྱབ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༡༡། ཁྤེ་ན་ཌ་གཞྱིས་སོའ་ིལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་མྤེའོ་ནས་མྱི་གངས་ ༡༢༣ དང༌། ཏྤེ་ཛུ་ནས་ ༨༥ ཀྲུ་
ཀྲྱིང་ནས་ ༥༢ འབུམ་ལ་བསན་སང་ནས་ ༧༤ བཅས་བསོམས་ད་བར་མྱི་གངས་ ༣༣༤ གཞྱིས་སོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
དྤེ་ཡང་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བང་ཤར་གཞྱིས་ཁག་བཞྱི་ནས་མྱི་འགོ་གངས་ ༣༢༨ ལ་ཀོལ་ཀ་ཊ་ Kolkata དང་ལྡྱི་ལྱི་ Delhi 
བཅས་སུ་སྨན་བཅོས་བརྟག་དཔད་དང་ངོ་ཐུག་འདྱི་རྩད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མཇུག་སྱིལ་ལྤེགས་སྒྲུབ་བྱུང་ཡོད། 

༡༢། རྒྱ་གར་ཤྱི་ན་སར་རྒྱལ་སར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ཆུ་ལོག་ཤུགས་ཆྤེ་བྱུང་བའྱི་རྤེན་གྱིས་མྱི་རྒྱུ་གཉྱིས་ལ་དོ་ཕོག་
ཆྤེན་པོ་བྱུང་སྐབས་དྤེ་ཁུལ་གནས་འཁོད་རང་རྱིགས་ཚོང་པ་གངས་ ༡༣ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སོག་གྱི་དོ་ཕོག་བྱུང་མྤེད་ཀང་
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ཚོང་ཟོག་མང་དག་ཅྱིག་འཕོ་བརླག་ཕྱིན་ཏྤེ་དཔལ་འབོར་གྱི་དོ་ཕོག་ཆྤེན་པོ་ཕོག་འདུག་པར་ཚོང་པ་ ༩ མ་གཏོགས་འཕོས་ 
༤ ནས་རོགས་དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་གསུངས་ཏྤེ་མྱིང་ཐོ་འབུལ་མྤེད།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གདུང་སྤེམས་མཉམ་
བསྤེད་མཚོན་ཆྤེད་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༠,༠༠༠།༠༠ ཕུལ་ཡོད། 

༡༣། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རྡ་ས་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་གྱིང་འཁོར་གཞུང་ལམ་ཉམས་གསོའ་ིཆྤེད་སོར་འབུམ་ལྔ་ཁམས་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་མཆོག་གྱི་
དགོན་པ་ནས་གསོལ་སྩལ་བྱུང་བ་དང༌། དྤེ་འཕོས་སོར་འབུམ་གཉྱིས་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་གསོལ་སྩལ་
གྱིས་ཉམས་གསོ་ལྤེགས་གྲུབ་ཟྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཕག་ཚོད་ ༣།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལས་བསོམས་
སྙན་སོན་ཞུ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སོན་གནང་རོགས། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༢༽ མཉམ་འབྤེལ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན། 
༡། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༣།༡༽ ནང་གསལ་ལྟར་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ནང་ ས ྱི ད ་ལས ་

ཁུངས་དང༌། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཐུན་མོང་ནས་ཧྱི་མ་ཅལ་ Himachal དང༌། ཨུ་ཏ་རན་
ཅལ་ Uttarakhand གཉྱིས་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ཚོགས་ཁག་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།  དྲུང་ཆྤེ། རྩྱིས་པ། 
ཚོགས་མྱི་བཅས་བསོམས་བཟོ་ཚོགས་ཁག ༡༤ ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༣༣ ལ་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་དུ་དྤེབ་སྤེལ་
ཚོགས་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་སྣྤེ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཚོགས་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་སྐོར་དང༌། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལྤེན་བྤེད་བ་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ FRCA འགོ་སངས། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་འབབ་ཁལ་དང་ཚོང་ཁལ་ཁྱིམས་མཐུན་སྒྲུབ་མཇལ་ཞུ་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་
སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༢། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༣།༢༽ ནང་གསལ་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་གྱི་དབར་ལས་
དོན་བྤེད་ཕོགས་སྐོར་ལམ་སོན་ཕྤེབས་དགོངས་བཞྱིན་མན་སཌ་ཕན་བདྤེ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་
འབྤེལ་གྱི་གཙོ་སོང་འོག་ས་གནས་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་ ༡༥ ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་ ༡༤ པའྱི་ཐོག་འདྱི་ནས་



112 

 

འཆར་ཕུལ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལམ་སོན་ཁག་ནང་སྱིད་དྲུང་
ཆྤེ་མཆོག་ཆྤེད་བཅར་གྱིས་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར་གོ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་སྙྱིང་དོན་ཁག་ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་
ལམ་ཞུས། 

༣༽ སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན། 
ཀ༽ བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི། 
༡། ལོ་རྤེའྱི་འཆར་ཅན་སོན་ཐོག་འདྤེབས་ལས་ཆྤེད་དུས་ཐུང་སྤེད་མྤེད་བུན་གཏོང་ལས་འཆར།  

ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཞྱིང་ས་ཨྤེ་ཀར་ ༡༠ ཡན་འདྤེབས་ལས་བྤེད་མཁན་ཞྱིང་པ་དུད་ཚང་ ༧༤ ལ་ཟླ་གངས་ ༩ རྱིང་སྤེད་
མྤེད་སོ་ནམ་ཞྱིང་བུན་སོར་ ༤༡༧༥༠༠༠་༠༠ བཏང་བ་ལྟར་དངུལ་འབོར་ཆ་ཚང་ཕྱིར་སོག་བྱུང་བར་ཡོང་བསད་མྤེད། 

༢། སོ་ནམ་སྤེད་ཆུང་དུས་བཀག་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི། 
 སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཞྱིང་པ་ཡར་ཐོན་དང་དོ་དབྱིངས་ཅན་དང༌། མཉམ་འབྤེལ་ཁག་ཅྱིག་ལ་སོ་ནམ་
ཞྱིང་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཞྱིང་ཆུ་འདྤེན་གཏོང་དང༌། སོ་ཕྱུགས་གསོ་སོང༌། འཕྲུལ་རྨོས་དང་སོ་ནམ་ལས་དོན་
ཐོག་མཁོ་གནད་ཆྤེ་བའྱི་དྤེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུས་ཆས་རྱིགས་ཉོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ལོ་ ༣ ནས་ ༥ བར་དུས་བཀག་སྤེད་ཆུང་བུན་
གཏོང་ཁྱོན་སོར་ ༦༢༥༠༠༠༠་༠༠ ཕུལ་ཡོད། 

ཁ། སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལས་འཆར། 
༡། སྤེ་ལྡན་འདྤེབས་ལས་བས་ནས་ལོ་བཞྱི་བརྒལ་རྱིགས་ལ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་རྒྱུན་གནས་དང་རང་ཁ་

རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་ཆྤེད་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག (Organic Farmers Self Help Group) འཛུགས་
རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་བྤེད་མུས་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་དུ་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག་གངས་ ༡༦ 
དང་མན་སཌ་ཕན་བདྤེ་གྱིང་དུ་ ༡ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་རུ་ཁག་གངས་ ༡༧ ནས་ལས་འཆར་གང་ལྤེགས་འགོ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་འདོད་མྤེད་རྱིགས་ལ་བསྐུལ་ཤུགས་གང་ཡང་བྤེད་ཀྱི་མྤེད། 

༢། སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག ༡༢ ནང་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༥༨༣ ནས་ཁྱོན་བསོམས་ཨྤེ་ཀར་གངས་ ༢༣༧༥་༣༨ སྤེང་སྤེ་ལྡན་
འབས་ཀོན་ཊལ་ ༧༨༧༡༠ དང༌། ཨ་ཤོམ་ཀོན་ཊལ་ ༡༢༢༧༤་༦༠ ཞོ་ཁོག་ཀོན་ཊལ་ ༢༡༢ མོན་ཆག་ཀོན་ཊལ་ ༤༨༠ 
སན་མ་ཀོན་ཊལ་ ༥༡༧༡ ལྒ་གསྤེར་ཀོན་ཊལ་ ༤༧༠༠ ལྒ་མུག་ཀོན་ཊལ་ ༧༩༦༠ བའོ་ཀོན་ཊལ་ ༡༢༠༢༥ པད་ཀང་
ཀོན་ཊལ་ ༧༧༩༠ གོ་ཀོན་ཊལ་ ༤༥༦ སོགས་ཁྱོན་བསོམས་ཀོན་ཊལ་གངས་ ༡༥༢༡༢༢་༦༠ ཐོན་འབབ་བྱུང་ཡོད། 

ག འབས་ལྡན་ཤྱིང་སྣ་འདྤེབས་འཛུགས། 
༡། སྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་དང་བདྤེ་སྱིད་སར་གསོ། མན་སར་ཕན་བདྤེ་གྱིང༌། མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང༌། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་

གྱིང༌། བསན་འཛིན་སང་བཅས་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག ༦ གྱི་གོང་སྤེ་ཁག ༣༣ དང་མཉམ་འབྤེལ། དྤེ་བཞྱིན་དགོན་
སྤེ་ཁག་བཅས་ཀྱི་ནང་ཤྱིང་འབས་ཨམ་དང༌། ས་བོ་ཀྲ། ལྱིམ་བུ། བལ་པོའ་ིསྤེའུ། ལྱི་ཅྱི། སར་ཀ  གཡྤེར་མ། བྤེ་ཏ། སྤེ་
འབྲུ། ལྱི། ཀུ་ཤུ་སོགས་འབས་ལྡན་ཤྱིང་སྣ་ཁྱོན་བསོམས་གངས་ ༧༥༠༠ འདྤེབས་འཛུགས་བས་ཡོད། 

༢། མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཨ་རྱི་ཧྱི་མ་ལའྱི་ (American Himalayan Foundation 
Project) ཚོགས་པས་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཞྱིང་པ་དུད་ཚང་ ༢༠ ཡྱི་ཞྱིང་ས་ཨྤེ་ཀར་གངས་ ༣༩ ནང་ཨྤེ་ཀར་རྤེའྱི་ནང་
ཇ་ཞྱིང་སོང་པོ་གངས་ ༧༥༠༠ རྤེ་རྩྱིས་ཁྱོན་བསོམས་ཇ་ཞྱིང་སོང་པོ་གངས་ ༢༩༢༥༠༠ འདྤེབས་འཛུགས་བས་ཡོད། 



113 

 

ང༌། སོན་ཉྤེས་གུན་སོབ། 
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་གྱིང་དུ་ཧུདྡ་ཧུདྡ་ (Hud-Hud) ཞྤེས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ི

ཕཱ་ལྱིན་དང་འད་བའྱི་མཚོ་རླུང་དག་པོ་ཞྱིག་བསྤེབས་ཏྤེ་ལོ་གཉྱིས་བསྟུད་མར་སོན་ཉྤེས་བྱུང་བར་སྔ་ལོའ་ིཕཱ་ལྱིན་སོན་ཉྤེས་
དངུལ་ལྷག་ནས་སོར་ ༡༦༢༨༤༨༠ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་ལྟར་བགོ་སོད་ཞུས། 

༢། ཧུདྡ་ཧུདྡ་(Hud-Hud) རླུང་འཚུབ་རྤེན་པས་ཉམ་ཐག་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༤ ལ་ཁང་ཐོག་གཏོར་སོན་བྱུང་བའྱི་ཞྱིག་
གསོ་ཆྤེད་ཁྱྱིམ་ཚང་རྤེར་སོར་ ༢༥༠༠༠ རྩྱིས་ཁྱོན་བསོམས་སོར་ ༣༥༠༠༠༠ ཐོག་ཁྤེབས་ལྕགས་ཤོག་ཉོ་རྒྱུའྱི་ཛ་དག་
རོགས་སོར་གནང་ཡོད། 

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཧོན་སུར་རབ་གྱིང་གྱི་ཞྱིང་པ་གངས་ ༡༧༡ ནས་སོན་ཐོག་དུས་མྱིན་སྔ་འདྤེབས་བས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་
སོན་ཉྤེས་ཕོག་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཡོངས་གགས་ལྟར་ན་སོན་ཉྤེས་མྱིན་ཡང་ཞྱིང་པ་ཚོར་དངོས་སུ་གོང་གུན་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ལུཌ་
ས་གནས་ནས་བདྤེ་སྡུག་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་དོན་སོར་ ༦༤༧༩༣༠ དམྱིགས་བསལ་གུན་སོབ་གནང་ཡོད། 

༤༽ ངལ་སྤེལ་ལས་དོན། 
༡༽ རྒས་གསོའ་ིརོགས་སོར།  
ཀ། རྒས་གཅོང་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་ཅན་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁྱབ་ཁོངས་གཞྱིས་སར་ཁག་གྱི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་

སོའ་ིཐད་ཀར་འཛིན་སོང་འོག་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༢ ཐོག་ཧར་ས་པུར་དབུས་དྭང་སོབ་སྱི་ཁྱབ་
ལས་ཁང་གྱིས་འཛིན་སོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་དྭང་སོབ་རྒས་གསོ་ཁང་བཅས་རྒྱ་གར་ནང་ཁྱོན་རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༣ དང་
བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་བཅས་རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༤ ཡོད།  རྒས་ཁང་དྤེ་དག་གྱི་ནང་སྔ་ལོ་རྒས་འཁོགས་གངས་ 
༧༨༠ ཡོད་པའྱི་ཐོག་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རྒས་གསོར་གསར་འཇུག་ཞུས་པ་མྱི་གངས་ ༤༢ བཅས་བསོམས་རྒས་འཁོགས་མྱི་
གངས་ ༨༢༢ ཡོད་པའྱི་ཁོངས་ནས་ལོ་འཁོར་ནང་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་ ༧༥ དང༌། བུ་བརྒྱུད་འཚར་ལོངས་ཀྱིས་དཔལ་
འབོར་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པས་ལྟ་རྟོག་ཐུབ་ངྤེས་ཐོག་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་ཕོ་མོ་གངས་ ༦ གཞན་ཡང་དགྤེ་
སོར་རྱི་ཁོད་མཚམས་བསྙྤེན་སྒྲུབ་ཆྤེད་རྒས་གསོ་ཁང་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་གངས་ ༡༧ བཅས་འཐྤེན་འཕོས་ཁྱོན་
བསོམས་རྒས་འཁོགས་ ༧༢༤ ཡོད་པར་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་རྒས་གཅོང་མྱི་
རྤེ་ངོ་རྤེར་སྱིན་བདག་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་ཏྤེ་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་རོགས་དངུལ་
ཁུངས་འགྤེམས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་རྒས་གསོའ ་ིརྒས་འཁོགས་རྣམས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུའྱི་འགོ་གོན་
མཐུན་འགྱུར་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 
ཁ། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༤།ཁ༽ ནང་གསལ་ལྟར་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་ ༡༤ ཆ་ཚང་ལ་དམྱིགས་

བསལ་ཛ་དག་དགོས་མཁོ་ནམ་བྱུང་ལམ་འཕལ་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི་ཞུས་གཤམ་གསལ། 
རྡ་ས་བམས་པ་གྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་། 
༡། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་དོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ འདྱི་བཞྱིན་ྋསྱི་ནོར་

ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི ་ལོར་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟར། འདྱི་ནས་ལས་
གཞྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་རྱིགས་ནང་ཁུལ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་གསར་པ་གང་
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ཐུབ་སྤེལ་མུས་ཁོངས་སུ་རང་རྱིགས་རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྤེལ་དང༌། བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་མཚོན་བྤེད་དཔྤེ་མཚོན་
དུ་རྡ་ས་བམས་པ་གྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་རྒས་འཁོགས་གངས་ ༡༥༦ བཞུགས་གནས་ཁང་ཁུངས་ཁག་ཉམས་གསོའ་ིའགོ་
གོན་ཆྤེད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང༌། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད། དྤེ་བཞྱིན་
གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་བཅས་ནས་བོས་བཅད་ཞལ་འདྤེབས་བསྡུ་སོང་གྱིས་རོགས་དངུལ་བྱུང་བ་ཧྱིན་སོར་ 
༤༠༠༢༩༧༦།༠༠ འབུམ་བཞྱི་བཅུ་དང་ཁྱི་མྤེད་ཉྱིས་སོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག དོན་སོན་བྱུང་བ་བཞྱིན་རྒས་ཁང་
ཉམས་གསོའ་ིལས་དོན་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ད་སྐབས་མཇུག་སྱིལ་ཉྤེ་བར་ཡོད་པས་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད།  

༢། གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་ནས་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་ཀྱིས་རྡ་ས་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནས་བམས་པ་གྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་བར་སྣུམ་འཁོར་
འགོ་ལམ་ཨར་འདམ་ (Concrete Cement) གྱིས་བཟོ་སྐྲུན་ལྤེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པས་ཕན་རླབས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད།   

༣། བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆྤེ་བཞྤེས་ཀྱིས་བམས་པ་གྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་གསང་སོད་གངས་  ༢༤ དང་
ཁྲུས་ཁང་གངས་ ༡༨ བཅས་ཀྱི་ཉམས་གསོའ་ིའགོ་གོན་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠༠༠།༠༠ འབུམ་ཅུ།མཐུན་འགྱུར་བཀྲྱིན་ཆྤེ་
དོན་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན་པས་ཕན་ཐོགས་ཅྱི་ཆྤེ་བྱུང་ཡོད།  དྤེ་མཚུངས་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་ནས་ 
༢༠༡༤།༩།༢ ནས་ ༢༠༡༥།༣།༣ བར་ཟླ་གངས་ ༧ རྱིང་བམས་པ་གྱིང་རྒས་འཁོགས་ཚོར་སྨན་རྱིན་ཆག་ཡང་གནང་བས་
ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། 

༤། འབོད་བསྐུལ་ཇྱི་ཞུས་བཞྱིན་ཅོན་ཏ་ར་གཏན་སོད་སྐུ་ཞབས་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཀྱིས་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྱི་ཡ་ 
Australia ནས་ཡྱིན་པ་ལྕམ་སྐུ་ Ms. Katrina ནས་རོཌ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་བམས་པ་གྱིང་རྒས་གསོར་ལམ་
གོག་ (Street Light) གངས་ ༣ གསར་འཛུགས་ཞུས་པདང༌། རྒས་གསོའ་ིའཐུང་ཆུ་དཀའ་སྤེལ་སད་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་
སྤེའྱི་བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་ལས་འཕར་ཝྱི་སྱི་པར་ཀ་༼Mr.V.C. Pharka༽ མཆོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་
ཞུས་དོན་བཞྱིན་ཆུའྱི་སྦུ་གུ་འཕར་མ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་འགོ་གོན་མཐུན་འགྱུར་ལྕམ་སྐུ་  Ms. 
Katrina མཆོག་ནས་གནང་བས་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་སྤེལ་གང་ལྤེགས་བསྒྲུབས། དྤེ་བཞྱིན་རྒས་འཁོགས་ཆ་ཚང་ལ་ཉལ་
ཆས་ཕོ་ཁྤེབས་དང༌། གདན་ཁྤེབས་ Bed Sheet བཅས་གསར་ཉོའ་ིམཐུན་འགྱུར་གནང་བས་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་
ཡོད། 

ཅོན་ཏ་ར་དོན་ལྡན་རྒས་གསོ་ཁང༌།  
༡། སྱིར་རྱི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ནས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་ཐོག་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་མ་ཎྱི་ལག་འཁོར་སྤུས་ལྤེགས་ཤྱིག་གསར་

བཞྤེངས་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན་པས་གནས་འཁོད་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ལ་ཚོགས་གསོག་སྱིབ་སོང་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་སར་
ཐུབ་པས་ཕན་རླབས་ཧ་ཅང་ཆྤེ་བ་བྱུང་ཡོད། 

༢། ཕ་རྱིན་སྱི་ཨྤེ་ཨྱི་ཀྲྱི་ AET, France རོགས་ཚོགས་ལ་རྒས་གསོའ ་ིཁྲུས་ཁང་དང་གསང་སོད་བཟོ་བཅོས་རོགས་
དངུལ་འབོད་བསྐུལ་ཇྱི་ཞུས་བཞྱིན་ཧྱིན་སོར་ ༣༠༨༩༡༤།༠༠ རོགས་དངུལ་གནང་སོན་བཞྱིན་ཁྲུས་ཁང་དང༌། གསང་
སོད་ཉམས་གསོ་ (Wall Plastering) ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན། 

༣། གོང་གསལ་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྱི་ཡ་ Australia ནས་རོགས་རམ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བས་རྒས་ཁང་གྱི་ཉལ་ཁང་ཁག་ལ་རླུང་
འཁོར་ཆྤེ་ཆུང་གངས་ ༦ གསར་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད།    

ཀ་སྦུག་གཡུ་ལོ་བཀོད་རྒས་གསོ་ཁང༌།  
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༡། ཁྤེ་ན་ཌའྱི་ཨོ་ཀྲ་ཝ་བོད་མྱིའྱི་ཚོགས་པ་ Ottawa Friends of Tibet, Canada) ནས་ཨར་ལས་འཛུགས་
 སྐྲུན་རོགས་དངུལ་གནང་དོན་བཞྱིན་ ༢༠༡༤ ཟླ་༡༠ ཚེས་༣༠ ཉྱིན་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་སྤེང་ཐོག་བརྩྤེགས་ ༢ པའྱི་ཨར་
ལས་ཆ་ཚང་ལྤེགས་གྲུབ་ཟྱིན། 

༢། ཀ་སྦུག་ས་གནས་གཞོན་ནུའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐོག་རྒས་གསོ་ཁང་ནས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་བར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་འགོ་ལམ་
རྒྱང་ཐག་མྱི་ཊར་ ༢༠༠ ལྷག་ཡོད་པར་ཨར་འདམ་ Concrete Cement ལམ་བཟོའ་ིལས་གཞྱི་ ༢༠༡༤།༩།༡ ནས་
འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ ༢༠༡༤།༡༠།༣༠ ཉྱིན་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན་ཡོད།  

བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང༌།   
ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགར་གནང་བའྱི་ཐོག་རྒས་གསོའ་ིའཐུང་ཆུའྱི་མཐུན་རྤེན་བཟང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད།  
ལུགས་བསམ་རྒས་གསོ་ཁང༌། 
ཌོ་རོན་ཌོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ Kailashpura Tibetan Community, Toronto) ནས་རོགས་རམ་མཐུན་
འགྱུར་འོག་ཉྱི་འོད་གོག་དང་ཆུ་ཚ་པོ་བཟོ་ཆས་ (500 LPD Solar & Water Heater) གངས་ ༢  གསར་སྐྲུན་ཞུས། 
ཀོ་ལྱི་གལ་རྒས་གསོ་ཁང། 
༡། འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་འཇར་མན་སྱིན་བདག་ Chindak རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་རམ་དོན་སོན་བྱུང་དོན་བཞྱིན་རྒས་

གསོའ་ིཁྲུས་ཁང་དང་གསང་སོད་ཁག་ཉམས་གསོ་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན། 
༢། ཕཱ་རན་སྱི་ཨྤེ་ཨྱི་ཀྲྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་དང་ས་གནས་མྱི་མང་ནས་ཞལ་འདྤེབས་བཅས་ཀྱི་

དཔལ་འབོར་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་སྔ་ལོར་མ་ཎྱི་ལག་བསྐོར་ཉམས་གསོའ་ིརྩྱིག་རྨང་འདྱིང་ཟྱིན་པས་ཐོག་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་མ་ཎྱི ་
ལག་བསྐོར་གསར་བཞྤེངས་ཀྱི་ཨར་ལས་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྱིལ་ལྤེགས་པོ་ཟྱིན་པས་རྒས་འཁོགས་ཚོར་དགྤེ་སྒྲུབ་དང་
མཆོད་སོད་བ་ཡུལ་གྱི་མཐུན་གྱུར་ཞུས་ཐུབ་པའྱི་ཕན་རླབས་ཅྱི་ཆྤེ་བྱུང་ཡོད། 

ཧོན་སུར་རྒས་གསོ་ཁང༌། 
༡། ྋདཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་རོགས་དངུལ་གསོལ་བསྩལ་ལྟར་རྒས་གསོའ་ིཆུ་འགོ་དང་ལམ་ཆྤེན་བཅས་ལ་ཨར་

འདམ་བཏྱིང་སྤེ་བཟོ་སྐྲུན་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན་པས་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆྤེ་བྱུང་ཡོད། 
༢། སྤེལ་ཀོབ་སྤེར་བྤེས་བཟོད་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཆོས་ཚོགས་ནས་རྒས་འཁོགས་ཚོར་མལ་ཆས་གསར་ཉོའ་ིམཐུན་འགྱུར་གནང་

ཡོད་པ་དང༌། བཟོད་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་སྐུ་སྤེར་ནས་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ལ་སྔ་དགོང་ཁྲུས་རྒྱག་ཡུལ་ཞོང་པ་སྔར་ཡོད་
ཐོག་ཕ་གུ་ (Tiles) བཏྱིང་པ་མ་ཟད། ཨར་འདམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ Tiled ཞོང་པ་ཁ་ཤས་གསར་ཉོའ་ིམཐུན་འགྱུར་གནང་
བས་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ཕན་རླབས་བྱུང་ཡོད། 

མོན་གོ་རྒས་གསོ་ཁང༌། 
ྋདཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་རོགས་དངུལ་གསོལ་བསྩལ་བཀྲྱིན་ཆྤེ་དོན་བཞྱིན་རྒས་གསོའ་ིགཡས་གཡོན་འགོ་ལམ་ཁག་
བཟོ་བཅོས་དང་འབྤེལ་མྤེ་ཤྱིང་འཇོག་ཡུལ་ཤྱིང་ཁང་གསར་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ལྷག་དོན་མ་ཎྱི་བསྐོར་ལམ་དུ་ཨར་འདམ་བཏྱིང་
སྤེ་འགོ་ལམ་རྒྱ་བསྤེད་བཏང་བས་རྒས་འཁོགས་ཚོར་ཕན་རླབས་ཅྱི་ཆྤེ་བྱུང་ཡོད། 
ཨོ་རྱི་ས་རྒས་གསོ་ཁང༌། 
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ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་སྐུ་ཞབས་ Dr. Raffaella, Italy ནས་རོགས་རམ་མཐུན་འགྱུར་འོག་རྒས་གསོར་ཨར་འདམ་གྱི་འགོ་ལམ་གསར་
བཟོ་ཐུབ་པ་དང༌། དྤེ་བཞྱིན་སྐམ་གོག་ (Generator) གཅྱིག འཁར་རྒྱུག་ Foldable Adjustable Walker གངས་ ༡༠ 
དང་ཤུད་སམ་ (Folding Commode ) གངས་ ༡༠ བཅས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བས་ཕན་རླབས་བྱུང་ཡོད། 
སན་ད་ར་རྒས་གསོ་ཁང༌། 
སུད་སྱི་ཨྱི་ཁོ་ཧྱི་མལ་ Eco Himal, Switzerland ཚོགས་པ་ནས་རོཌ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་རྒས་ཁང་དང་བ་ཁང་
ཉམས་གསོ་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན་པ་དང༌། དྤེ་བཞྱིན་རྒས་འཁོགས་ཚོར་མལ་ཆས་དང་གདན་ཁྤེབས་ Bed sheet སོགས་ཆ་ཚང་
གསར་ཉོ་གནང་བས་ཕན་རླབས་བྱུང་ཡོད། 
ཏྱི་ཛུ་རྒས་གསོ་ཁང༌། 
སྔ་ལོའ ་ིལས་བསོམས་ནང་གསལ་བཞྱིན་ཕཱ་རན་སྱི་རོགས་ཚོགས་ (Le Toit Du Monde, France) ནས་རྒས་གསོའ ་ི
གསང་སོད། ཁྲུས་ཁང༌། འཐུང་ཆུའྱི་ཆུ་མཛོད་བཅས་ཉམས་གསོའ་ིའགོ་གོན་མཐུན་འགྱུར་གནང་དོན་བཞྱིན་མཇུག་གནོན་ཞུ་སོ་
ཁག་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཏྤེ་ལས་འཆར་ཁག་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན། 
མྤེའོ་རྒས་གསོ་ཁང༌།  
ཨ་རྱི་ཧྱི་མ་ལའྱི་རོགས་ཚོགས་ American-Himalayan Foundation ནས་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་རྒས་ཁང་ཆྤེད་ཉྱི་འོད་ཆུ་
ཚ་པོ་བཟོ་ཆས་ (Solar-Water-Heater) གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
མན་སར་རྒས་གསོ་ཁང༌། 
ཕཱ་རན་སྱི་ཨྤེ་པྤེཀ་ (APACT) རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་དོན་བཞྱིན་རྒས་ཁང་གྱི་སོ། སྤེའུ་ཁུང༌། 
ལས་ཤག་བཅས་བཟོ་བཅོས་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན། 
ཧར་པ་སྤུར་རྒས་གསོ་ཁང༌། 
ཨ་རྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རོགས་ཚོགས་ American Himalayan Foundation གྱི་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་རྒས་ཁང་
ཆྤེད་ཉྱི་འོད་གོག་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
 
༢༽ འཚོ་སྣོན་རོགས་སོར།  
ཀ  སྔ་ལོའ ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་༼༤་༤།ཀ༽ ནང་གསལ་ལྟར་ཉམ་ཐག་རྒས་གཅོང་འཚོ་སྣོན་རོགས་རམ་གཟྱིགས་རྟོག་

དགོས་པ་མྱི་གངས་ ༡༩༢༧ ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལོ་འཁོར་ནང་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞྤེས་བྱུང་བ་གངས་ ༥ 
བཅས་ཁྱོན་བསོམས་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གངས་༡༩༣༢ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདྱི་ལོར་རྒས་གསོར་ཚུད་པ་གངས་ ༥༠ དང་
དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་གངས་ ༤༥ བཅས་ཕུད་རྒས་གཅོང་ཕོ་ཧྤེང་དང་མོ་ཧྤེང་དྤེ་མཚུངས་བུ་ཕྲུག་རྒྱུད་འཛར་ཡོད་ཀང་
དཔལ་འབོར་གནས་སངས་ཞན་པས་བལྟ་རྟོག་འགན་འཁུར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒས་འཁོགས་གངས་ ༡༨༣༧ ཡོད་པར་འདྱི་ལས་
ནས་བལྟ་སོང་བ་དགོས་ལྟར། རྒས་འཁོགས་དྤེ་དག་གྱི་ཁོངས་ནས་སྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་དོན་འབས་སོན་པ་མྱི་གངས་ 
༡༨༢༡ དང༌། སྱིན་བདག་མྤེད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞྤེས་བྱུང་རྱིགས། དྤེ་བཞྱིན་སྐབས་དུས་སོ་སོར་རྒས་གཅོང་
ཁག་ཅྱིག་ལ་སྱིན་བདག་ཆད་པའམ་སྱིན་བདག་དོན་སོན་བྱུང་ཡང་ཉམ་ཐག་གྱི་འཚོ་སྣོན་སར་ཆ་ཤུགས་ཆྤེ་བྱུང་རྤེན་ཁ་
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གསབ་ཞུ་དགོས་སོགས་རྒས་གཅོང་གངས་ ༦༠ ཡོད་པར་ཉམ་ཐག་ཁ་པའྱི་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་འཚོ་སྣོན་ཧྱིན་སོར་ 
༧༢༤༢༨༤།༠༠ ༼འབུམ་བདུན་དང་ཉྱིས་ཁྱི་བཞྱི་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞྱི།༽ ནར་གཏོང་ཞུས། 

ཁ། གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཕུད་པའྱི་ལོ་འཁོར་ནང་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་རྒས་གཅོང་འཚོ་སྣོན་རོགས་རམ་དོན་སོན་
བྱུང་བ་ཧྱིན་སོར་ ༢༡༥༠༤༠༤༩།༠༠ ༼འབུམ་ཉྱིས་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་དང་ཁྱི་མྤེད་བཞྱི་སོང་བརྒྱ་མྤེད་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་དགུ༽ བྱུང་
བ་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིབརྒྱུད་རྒས་གཅོང་སོ་སོར་དུས་ཐོག་འཚོ་སྣོན་བགོས་འགྤེམས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། 

ག འདྱི་ག་དང་འབྤེལ་ཆགས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༢ ནང་ཡོད་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་འད་མྱིན་གངས་ ༥༡  ཡོད་པ་ནས་
རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་ ༡༤ ལ་རྒྱུན་གོན་གཙོས་ཕོགས་མཐའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་རྩག་རྩྱིག་རྒྱུན་གོན་དང༌། ཛ་དག་ངལ་སྤེལ་
འགོ་གོན། སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་གྱི་སོབ་ཡོན་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་ཧྱིན་སོར་ ༧༢༧༥༢༧༧༣།༠༠ འབུམ་བདུན་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་
བདུན་དང་ལྔ་ཁྱི་ཉྱིས་སོང་བདུན་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ། དོན་སོན་བྱུང་བ་ཁུངས་སོ་སོར་དུས་ཐོག་བགོས་འགྤེམས་
ཞུས་ཡོད།  

ང༌། བོདམྱི་སྱིག་འཛུཌ་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཞན་བརྟྤེན་གྱི་བསམ་བོ་ངན་པ་དོར་དགོས་པ་དང་ནང་མྱི་རྒྱུད་འཛར་ ཡ ོད ་ར ྱི ཌ ་
ནས་ཕ་མྤེས་རྒན་རྒོན་ལ་བལྟ་སོང་བ་དགོས་ཀྱི་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་བཅས་ལ་
འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་སྐོར་ལམ་སོན་ཧུར་འབད་ཞུས་འབས་ཉམ་ཐག་གསར་ཐོན་དྤེ་སྔ་ལས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།  

༣༽ དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་རོགས་སོར།  
 རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་རོགས་སོར་དགོས་ངྤེས་ངོས་བཞྤེས་ཡོད་པ་ཁྱོན་བསོམས་ས་ ཁ ག  ༤ ༠ 

ནང་སྔ་ལོ་མྱི་གངས་ ༣༧༨ ཡོད་པ་ནས་འདྱི་ལོར་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་གངས་ ༡༥ དང་རྒས་གསོར་ཚུད་པ་གངས་ ༡༨ 
བཅས་ཕུད་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་འཚོ་སྣོན་ཞུ་སོད་དགོས་པ་གངས་༣༤༥ ཡོད་པ་ནས་སྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་ཟྱིན་པ་གངས་ 
༢༠༤ ཕུད་པའྱི་འཕོས་མྱི་གངས་༡༤༡ ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འགོ་ནས་གསོལ་བསྩལ་བྱུང་
ཡོད།  

༥༽ ན་གཞོན་རོགས་སོར་ལས་དོན། 
༡༽ ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་དང་ཟབ་སོང༌། 
སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༥།ཀ༽ ནང་གསལ་ལྟར་ནྱི་ལ་མང་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་བསྱི་གནས་ཁང་དུ་ན་གཞོན་
ལས་མྤེད་གངས་ ༡༠༥ ལ་སོང་བརྡར་གོ་སྱིག་ཞུས། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༥།ཁ༽ ནང་གསལ་ལྟར་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་
ན་གཞོན་འཕར་མ་གངས་ ༣༠ ལ་སྐྲ་བཟོ་དང་མཛེས་བཟོའ་ིསོང་བརྡར་གོ་སྱིག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
 
;ü ÇÀôz-±m-n¤Å-IPÅ-hP-¢ôP-zl¼-zºÛ-IPÅ-ºzô¼-GmÅ-ÇePÅü 

  

ÍP-ü Å-GmÅü ¤ôü wôü zÇkô¤Åü ÇÀôz-»Þm-¹-IPÅü 

1 C-z¸ôü (Hair Dressing) 15 23 38 4 

2 ¤²ïÅ-z¸ôü (Beautician) 43 1 44 4 

3 Ç¨m-zTôÅ-±ÛG-fô-»ÛG-ƒÛÅü (Medical Transcription)  1 1 6 
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4 iÔ-M-ƒÛÅ-z;ôhü (Graphic & Web-designing)  1 1 12 

5 ¤-‚mü (Cookery)  12 12 6 

6 ;¤-qÞ-‡¼-z¸ô-zTôÅü (Hardware & Networking)  3 3 12 

7 º±ï¤-z¸ôü (Tailoring) 4 2 6 12 

zÇkô¤Åü 62 43 105 
 

 

Dü ÇÀôz-yâG-»ôP-DÞPÅ-Å-GmÅ-DG 25 »Û-fô-GŸÝP.ü 

 

ÍP-ü Å-GmÅü ¤ôü wôü zÇkô¤Å 

1 ;ô-¾ï-JË¾-hôm-¿km-JÀÛP.ü 11 7 18 

2 Ç~ï¾-;ôz-zhï-ÇÀ¼ü 2 2 4 

3 ¤ôm-JËô-ºhôh-LÝ-JÀÛP.ü 5 5 10 

4 ºzÞ¾-¾-zÇem-º²Ûm-ÇKP.ü 3 2 5 

5 ¾-hÐGÅ-Åô-m¤-JÀÛP.ü 6  6 

6 Ç~ï¾-;ôz-¾ÞGÅ-zÅ¤ü 4 1 5 

7 ¿kÛ-¾Ûü 1 1 2 

8 ÍÛ-^Û-Á-wÞm-±ôGÅ-JÀÛP.ü 1 3 4 

9 bÛ-²â-h¼-MÅ-JÀÛP.ü  2 2 

10 l-Åü 5 6 11 

11 ^ï-^Ým-zhï-BÛh-JÀÛP.ü  1 1 

12 „Ëm-jË-¼-mô¼-MÅ-JÀÛP.ü 2  2 

13 ¤m-Çt¼ü 2 4 6 

14 ºƒâGü 2  2 

15 ¤ïºô-VôÅ-ºwï¾-JÀÛP.ü 6 3 9 

16 Ç~Û¼-Çkï-hGïü 1  1 

17 Ç~Û¼-Tôm-b-¼ü 1  1 

18 zôm-GŸÛÅü  1 1 

19 ¼z-MÅ-¾ÛP-ü 3 2 5 

20 ;-Ç~äG 3  3 

21 Çtôm-^ôü 1  1 

22 Å-=ôm-D¤Å-;-fôG  1 1 

23 ÅÛ¤-¾ü 1 1 2 

24 zÅÞ-m-¤hºü 2  2 
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25 =â-=ÛP-ü  1 1 

zÇkô¤Å-¢ôG-zl¼-z-IPÅü 62 43 105 

 

Gü ¯ÛÅ-¾ô- 2014---15 ¾ôºÛ-mP-¢ôP-zl¼-Iâz-ºƒÅ-GmÅ-ÇePÅü 

ÍP.ü ÇÀôz-±mü wôü ¤ôü zÇkô¤Åü 

¼P-GmÅ-

ÅÞ-xÛ¼-¾ôG 

¾Å-º±ô¾-

fÞz-qü 

¢ôP-zl¼-

‚-¤ÞÅü 

¼P-PôÅ-mÅ-

¾Å-º±ô¾ü 

¢ôP-zl¼-DÞPÅ-

¤-ºEô¾-zü 

zÇkô¤Å

ü 

1 C-z¸ôü 23 15 38 4 27  3 4 38 

2 ¤²ïÅ-z¸ôü 1 43 44 5 36  2 1 44 

3 

Ç¨m-zTôÅ-Ç‰m-fô-»ÛG-

ƒÛÅü 1  1  1    1 

4 iÔ-M-ƒÛÅ-z;ôhü 1  1   1   1 

5 ¤-‚mü 12  12 3 9    13 

6 ;¤-qÞ-‡¼-z¸ô-OÛG 3  3  1   2 3 

7 º±ï¤-z¸ôü 2 4 6 1  3  2 6 

 zÇkô¤Åü 43 62 105 13 74 4 5 9 105 

 
མཆན།  ལས་འཚོལ་བརྒྱ་ཆ། ༧༨་༢༢ 
 
༢༽ སོང་བརྡར་རྱིང་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ནུས་སོབས་སྤེལ་ཆྤེད་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཇྱི་བས་ཀྱི་གནས་སངས་སྙྱིང་བསྡུས་གཤམ་
གསལ། 
ཀ  མདུན་ལམ་སོབ་སོན། 
༡། སྔར་ལམ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཡན་ལག་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་འཇམ་

དབངས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ིམྱི་ཚེའྱི་ལངས་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་རྱིགས་ལག་
རྩལ་གྱི་གལ་གནད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སོང་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། སྤེང་ལོར་ྋཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཆྤེས་
མཐོའ་ིསོབ་གཉྤེར་ཁང་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དམྱིགས་བསལ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་དང་།  
བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ངོ་སོད་དང་བགོ་གྤེང་གོ་སྱིག་ཞུས། དྤེ་བཞྱིན་སོང་བརྡར་དུས་སྐབས་སོ་སོར་ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་ན་
གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་སྤེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་འཆར་དང་སྱིག་གཞྱི་སར་བཅོས་སོང་ཁག་ངོ་སོད་དང༌། བསྱི་
གནས་ཁང་ནས་སོང་བརྡར་ཐོན་པའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་དམྱིགས་བསལ་གོ་སྐབས་སྐོར་འགྤེལ་
བརོད་ཞྱིབ་ཕ་ཞུས། སོང་བརྡར་དུས་ཡུན་ནང་ཟླ་གངས་གཉྱིས་ཙམ་རྱིང་དབྱིན་སྐད་སོབ་ཁྱིད་དང༌། ལྷག་པར་དབྱིན་སྐད་
ཐོག་སྐད་ཆ་འཆད་སངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་དོ་སྣང་ཞུས་ཏྤེ་ཕན་ཐོགས་ཇྱི་ཆྤེ་བྱུང་ཡོད། 

༢། དྤེ་བཞྱིན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་
ཞབས་ཞུ་བ་བོུ་རྣམ་ཤྤེས་ལགས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ བར་ཟླ་གངས་ལྔ་ཙམ་རྱིང་
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བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་ན་གཞོན་སོང་བརྡར་བ་སྐབས་གཉྱིས་ལ་དབྱིན་སྐད་སོབ་ཁྱིད་དང༌། བགོ་གྤེང་བྤེད་སངས་དང༌། དྤེ་
བཞྱིན་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་གནང་བའྱི་ཐོག་ལས་དོན་གཞན་ལའང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད། 

ཅ། ན་གཞོན་ནུས་ཤུགས་གོང་སྤེལ་དང་རྩོད་རོག་འདུམ་སྱིག་གྱི་ཟབ་སོང༌།  
 དྷ་ས་བོད་ཀྱི་རྩོད་རོག་འདུམ་སྱིག་བསྱི་གནས་ཁང་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་རྩོད་རོག་འདུམ་སྱིག་བྤེད་སངས་ཀྱིས་གཙོས་
འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང༌། བོ་སོབས་གོང་སྤེལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སོང་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༣༽ ན་གཞོན་རོགས་སོར་སྤེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི། 
 སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་༼༤་༥།ག༽ ནང་གསལ་ལྟར་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ན་གཞོན་ཕོ་གངས་ ༩ དང་མོ་གངས་ 
༡༣ བཅས་བསོམས་ ༢༢ ལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་སྤེད་ཆུང་མ་དངུལ་བསོམས་སོར་འབུམ་ ༢༣།༠༠ བུན་གཡར་ཞུ་སོད་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། ད་བར་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་བསོམས་གངས་ ༡༨༤ ལ་དངུལ་བུན་སོར་ ༡༩༤༧༢༤༤༠་༩༦ བུན་གཡར་གནང་བའྱི་
གནས་སངས་གཤམ་གསལ་ལྟར། 
 

ÍP.ü GmÅ-hômü ¤Û-IPÅü wÞ¾-¸Ûm-ÇKô¼ü ¿ËG-zÇkh-ÇKô¼ü Eôm-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 

1 zÞm-hPÞ¾-G®P-ºW¾- Û̧m-qü 139 14,306,440.96 ¤ïhü 14,306,440.96 

2 ¾Å-GŸÛ-ºIô-¤ÞÅü 43 1,176,030.00 3,689,970.00 4,866,000.00 

3 zÞm-hPÞ¾-xÛ¼-ÇÀôG-h;º-P¾-Tmü 2 201,412.00 98,588.00 300,000.00 

zÇkô¤Åü 184 15,683,882.96 3,788,558.00 19,472,440.96 

 
ཟུར་མཆན།  ལོ་མང་རྱིང་བུན་དངུལ་ཕྱིར་སོག་མ་ཐུབ་པ་ཀོ་ལྤེ་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་བུ་བསན་འཛིན་ཚུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་བུན་དངུལ་སོར་ ༣༡༣༢༡།༠༠ ཆ་ཚང་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རྩྱིས་གཙང་ཐུབ་པ་དང༌།  
༤༽ རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་ལས་འཆར། 
ཀ  སྐྲ་བཟོའ་ིསོང་བརྡར། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་༼༤་༥།ང་༽ནང་གསལ་ལྟར་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ན་

གཞོན་གངས་ ༥༢ ལ་སྐྲ་བཟོའ་ིསོང་བརྡར་ཚད་ལྡན་གོ་སྱིག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཁ། ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརྡར། སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་ ༼༤་༥།ཅ༽ ནང་གསལ་ལྟར་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་ན་གཞོན་གཙོ་

བོར་གྱུར་བའྱི་རྡ་ས་ཁུལ་གནས་སོད་ན་གཞོན་གངས་ ༡༧༨ ཙམ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་དང་མཐོ་རྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརྡར་ཕུལ་
ཏྤེ་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་མདུན་ལམ་ཐོག་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་ཐབས་ཞུས་ཡོད། 

 
 
 
 
 

ÍP.ü JÀôG->Àh-ÇÀôz-±mü wôü ¤ôü zÇkô¤Åü hÝÅ-»Þmü 

1 GŸÛ-¼Û¤-;¤-qÞ-‡¼ü Basic Computer Course 8 14 22 ¹-IPÅü 3 

2 iÔ-M-ºƒÛ-ºGôhü Web-Designing 12 11 23 ¹-IPÅü 4 

3 Basic Introduction of Photo shop 
Basic Introduction of 
Photo shop 

22 24 46 ¹-IPÅü 1 
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ག སྣུམ་འཁོར་ཁ་ལོ་བའྱི་སོང་བརྡར། 

སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་༼༤་༥།ཆ༽ ནང་གསལ་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་གནས་སོད་ཁག ༣༥ ལ་སོ་སོའ་ིམྱི་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ས་
མྱིག་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ན་གཞོན་གངས་ ༡༥༩ ཙམ་ལ་སྣུམ་འཁོར་ཁ་ལོ་བའྱི་
སོང་བརྡར་དང་ཁྱིམས་མཐུན་ལག་འཁྱྤེར་མཁོ་སོད་ཀྱི་ལས་འཆར་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་འགོ་མུས་ཡྱིན། 

༥༽ དམྱིགས་བསལ་ལས་དོན་ཞུས་པ། 
༡། སྤེང་ལོར་ནཱྱི་ལ་མང་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་འཛིན་ཁང་དང༌། ཉལ་ཁང་སོགས་དཔལ་འབོར་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་རྩས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་གསར་རྒྱག་ཞུས་རྤེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༨ ནས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གོང་གསལ་ལས་འཆར་ཆྤེད་བོགས་མར་བཞྤེས་ཏྤེ་ད་བར་ཛ་དག་དགོས་ངྤེས་རྱིགས་མ་གཏོགས་བཟོ་བཅོས་ཆྤེ་
ཁག་མ་ཐུབ་པར་བརྟྤེན་སོབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་གྱི་སོ་དང༌། སྤེའུ་ཁུང༌། གསང་སོད་བཅས་ཀྱི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཞན་པར་
བརྟྤེན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཨ་རྱི་པྱི་ཨར་ཨྤེམ་ (PRM) གྱི་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་བཟོ་བཅོས་དང་དཀར་རྩྱི་སོགས་
ལྤེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༢། དྤེ་བཞྱིན་ཨྤེན་སྱི་ཨྤེ་ (NCA) གྱི་རོགས་དངུལ་འོག་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་མཛེས་བཟོ་དང་སྐྲ་བཟོའ ་ིའཛིན་ཁང་དང༌། 
འཛིན་ཆས་བཟོ་བཅོས་དང༌། གསར་བརྤེ་བཅས་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 
༦༽ བུྤེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤེལ་ལས་གཞྱི། 
ཀ  བུད་མྤེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤེལ་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མྤེད་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྣྤེ་ཁྱིད་གང་མང་ཡོང་ཐབས་ཆ ྤེ ད ་ ཟ བ ་
སོང་ཕུལ་བ་ཁག་གཤམ་གསལ། 
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༨ བར་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་

དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་བསྱི་གནས་ཁང༌།  དབུས་བོད་ཀྱི་བུད་མྤེད་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཐུན་མོང་གྱི་གོ་སྱིག་འོག་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་འབས་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སང་ཏོག་ཏུ་རྟྤེན་གཞྱི་བས་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཀ་རྡོར་
སང་གསུམ་དང༌། ར་ཝང་ལ། བསུ་ན་མདའ་བཅས་ནས་བུད་མྤེད་གངས་ ༥༣ དང་ཕོ་གངས་ ༡ བསོམས་མྱི་གངས་ ༥༤ 
ལ་བུད་མྤེད་རྣམས་ཀྱི་ནུས་སོབས་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་དང༌། ལྷག་པར་སྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མྤེད་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྣྤེ་ཁྱིད་
གང་མང་ཡོང་ཐབས་ཆྤེད་ཟབ་སོང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཐྤེངས་འདྱིྤེའྱི་ཟབ་སོང་ནྱི་འབས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་ཚོགས་པ་
ཐྤེངས་དང་པོ་ཆགས་ཡོད་པས་ཟབ་སོང་བ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད། 

༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་བུད་མྤེད་དྲུང་ལས་ཡན་དང༌། ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་སྤེ་འགན་
མན་གྱི་བུད་མྤེད་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་དུ་བུྤེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་

4 GŸÛ-¼Û¤-;¤-qÞ-‡¼-º²âz-Çoômü Computer basic typing 39 35 74 ¹-IPÅ-GTÛG-¼ïü 

5 iÔ-M-ºƒÛ-ºGôh-¸z-¢ôP.ü Web-Designing workshop 10 3 13 hÝÅ-fÞP-¸z-¢ôP.ü 

zÇkô¤Å-¢ôP-zl¼-z-IPÅü 91 87 178  
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བསངས་པ་དང༌། བུྤེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཕོགས་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཇྱི་ཡོད་བཅས་སྐོར་བགོ་གྤེང་ལྷུག་པོ་
གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་གཅྱིག་རྱིང་བོད་མྱི་མང་བུད་མྤེད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ལྷན་དུ་བུད་མྤེད་ནུས་སོབས་
སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སྐབས་དྤེར་བུད་མྤེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་བའྱི་
སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ནས་ལོ་ངོ་དྲུག་འཁོར་བའྱི་དུས་ཡུན་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་དགོངས་འཆར་ལྷུག་པོ་གནང་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད།  

༤། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༥ བར་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སྤེང་ལོར་རུ་རྟྤེན་གཞྱི་བས་པའྱི་
ནཱྱི་ལ་མང་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་བསྱི་གནས་ཁང་དུ་སོང་བརྡར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༦ ལ་འབྱུང་
འགྱུར་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་ལས་ནུས་ཤུགས་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཕུལ།  

༣། སྱི་ཚོགས་ནང་འཚེ་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་གཞྱི་ཁག་གཤམ་གསལ།  
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་གོ་པལ་སྤུ ྲུུར་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་མ་བན་ཞྱིག་གྱིས་བུ་མོ་བྱིས་པ་གཉྱིས་ལ་བཙན་

གཡྤེམ་བས་པའྱི་ཐབས་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཤྤེས་རྟོགས་བྱུང་མ་ཐག་བུད་མྤེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤེལ་ཚན་པའྱི་འབྤེལ་
མཐུད་པ་སོབ་གྲྭར་ཆྤེད་བསོད་ཀྱིས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བུ་མོ་གཉྱིས་ལ་སྤེམས་
གསོ་དང་སགས་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་མཚོན་ཆྤེད་དུ་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠༠།༠༠ རྤེ་ཕུལ་བ་དང་སགས། སོབ་གྲྭའྱི་ངོས་
ནས་ཚབས་ཆྤེའྱི་ནག་ཉྤེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་དུས་ཐོག་ས་གནས་ཉྤེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་གཏུགས་དང་ཁྱིམས་
སྱིག་ལྟར་གནང་ཕོགས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་ཡོད། 

ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་འདྱི་ག་བུད་མྤེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤེལ་ཚན་པས་དག་སོད་མྤེད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་བསྐྲུན་ཆྤེད་སྱིལ་པོལ་རྩྤེད་འགན་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་རུ་ཁག་བརྒྱད་ནས་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད།  

ག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་བཞུགས་སར་མྤེག་གན་དུ་ཡོད་པའྱི་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མྱིའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་
སོན་བསྱི་གནས་ཁང་གྱིས་གོ་སྱིག་འོག་བུད་མྤེད་ཚོས་ལས་ཀ་བྤེད་སའྱི་ས་གནས་སུ་གཞན་གྱིས་བརས་བཅོས་འགོག་
ཐབས་ཆྤེད་ནུས་ཤུགས་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་ (Empowering to Prevent Sexual Exploitation at 
Work-place) ཞྤེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཕུལ།  

ང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་བཙན་གཡྤེམ་མྤེད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་ཆྤེད་ཅྤེས་པའྱི་ལམ་སོན་དྤེབ་
ཆུང་ཞྱིག་འདོན་སྤེལ་གནང༌། དྤེའྱི་ཉྱིན་སྱི་ཞུ་བ་ཁག་ཅྱིག་དང་སྱི་ཚོགས་ཁོད་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོར་གཏོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་ཚེ་དབང་སོལ་མ་ལགས་ནས་ལམ་སོན་དྤེབ་ཆུང་དབུ་འབྤེད་གནང༌། 
  

ཅ། "བཙན་གཡྤེམ་མྤེད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་བསྐྲུན་ཆྤེད་" ཞྤེས་པའྱི་དཔྤེ་དྤེབ་དབུ་འབྤེད་ཀྱི་རྤེས་སུ་ཕྱི་དྱིལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་བརན་
འཕྱིན་ཚན་པ་ནས་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་བགོ་གྤེང་གནང་བ་བོད་ཀྱི་ས་བརན་གསར་འགྱུར་ཐོག་ཐད་གཏོང་བས་ཡོད། འདྱིའྱི་
བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆྤེར་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  བགོ་གྤེང་དྤེའྱི་སྐབས་གནས་དོན་གཞན་རྒྱ་གར་གྱི་
ཡུལ་ཁྱིམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་དང༌། མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་
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སོགས་ཀྱི་སྐོར་གྤེང་སོང་བས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ལ།། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འཛིན་སོང་རྟོག་ཞྱིབ་སྤེ་ཚན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས། དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏྤེ་གཏན་
འབྤེབས་གནང་བ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུ་མཁན་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་
བཀོད་ཡོད་ཀང་། དྤེ་རྱིང་དགོངས་ཞུ་རྤེད་འདུག སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། 
 
༄༅།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་

དང་ཁྱབ་ཁོངས་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་  ༥༤༦ ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འཛིན་སོང་རྟོག་ཞྱིབ་སྤེ་
ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པར་རྒྱུན་ལས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྤེལ་གཏན་འབྤེབས་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་

གཤམ་གསལ། 
 
༡༽ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༧ པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༡ པར། 
 ༩།  ཁྤེ་ན་ཌ་གཞྱིས་སོའ་ིལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་མྤེའོ་ནས་མྱི་གངས་ ༡༢༣ དང་། ཏྤེ་ཛུ་ནས་ ༨༥ 
ཀྲུ་ཀྲྱིང་ནས་  ༥༢ འབུམ་ལ་བསན་སང་ནས་  ༧༤ བཅས་བསོམས་ད་བར་མྱི་གངས་  ༣༣༤ གཞྱིས་སོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་
ཡང་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བང་ཤར་གཞྱིས་ཁག་བཞྱི་ནས་མྱི་འགོ་གངས་ ༣༢༨ ལ་ཀོལ་ཀ་ཊ་ Kolkata དང་ལྡྱི་ལྱི་ Delhi བཅས་སུ་སྨན་
བཅོས་བརྟག་དཔད་དང་ངོ་ཐུག་འདྱི་རྩད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མཇུག་སྱིལ་ལྤེགས་སྒྲུབ་བྱུང་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད། མྱི་འགོ་ལྷག་མ་རྣམས་
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཁྤེ་ན་ཌར་གཞྱིས་སོས་ཐུབ་པའྱི་ཐུགས་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དང་། སྱི་ཡོངས་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༡ པར། 
 ང་། སོན་ཉྤེས་གུན་སོབ། 
 ༡།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་གྱིང་དུ་ཕཱ་ལྱིན་ (Phailin) ཞྤེས་པའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་མཚོ་རླུང་དག་
པོས་སོན་ཐོག་ལ་གཏོར་སོན་ཚབས་ཆྤེ་ཕོག་པར་ཕྱི་ནང་ཁག་ནས་རོགས་དངུལ་སོར་  ༢༥,༨༢༥,༦༠༨ བསྡུ་སོང་བྱུང་བ་ནས་
བསོམས་སོར་ ༡༠,༠༢༣,༥༨༧ སོན་ཉྤེས་བགོས་སོད་བས་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད། རོགས་དངུལ་ལྷག་མ་རྣམས་ས་གནས་སུ་མྱིག་
སྨན་མྱིག་གཏོང་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད། 
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ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༦ པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༥ པར། 
 ༣༽   ན་གཞོན་རོགས་སོར་སྤེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི། 
 སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༥།ག༽ ནང་གསལ་ལྟར་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ན་གཞོན་ཕོ་གངས་ ༩ དང་། མོ་གངས་ ༡༣ 
བཅས་བསོམས་ ༢༢ ལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་སྤེད་ཆུང་མ་དངུལ་བསོམས་སོར་འབུམ་  ༢༣།༠༠ བུན་གཡར་ཞུ་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། ད་བར་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་བསོམས་གངས་  ༡༨༤ ལ་དངུལ་བུན་སོར་ ༡༩༤,༧༢༤༤༠་༩༦ བུན་གཡར་གནང་བའྱི་གནས་
སངས་གཤམ་གསལ་ལྟར། 
ཨང་། གནས་དོན། མྱི་གངས། ཕུལ་ཟྱིན་སོར། ལྷག་བསད་སོར། ཁྱོན་བསོམས་སོར། 
༡ བུན་དངུལ་ཕྱིར་སོག་དཀའ་ངལ་ཅན། ༢ ༢༠༡,༤༡༢་༠༠ ༩༨,༥༨༨་༠༠ ༣༠༠,༠༠༠.༠༠ 

 
ཞྤེས་གསལ་ཐད། བུན་དངུལ་ཕྱིར་སོག་དཀའ་ངལ་ཅན་མྱི་གངས་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷག་བསད་སོར་ ༩༨,༥༨༨་༠༠ གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་
ཇྱི་ཆགས། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༤ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༩ པར། 
 ༤། ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་རྣམས་ལ་སོད་གནས་གསར་སྐྲུན་ཆྤེད་ཁྱད་ལས་པས་
འཆར་རྩྱིས་དང་བཀོད་རྱིས་བཟོ་རྒྱུ།  དྤེ་བཞྱིན་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་ཁོད་སྙོམ་ཞུ་རྒྱུ།  ཆུ་ཡུར་དང་འགོ་ལམ་
གསར་རྒྱག་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་རྒྱུ།   ཞྤེས་གསལ་ཐད། ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་
ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་ཆྤེད་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༢ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༠ པར། 
 ཁ།  སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  (༢) དགོངས་དོན་བཞྱིན་སྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བདྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་
གོག་གྱི་གནས་སངས་ད་ཆ་ས་གཞུང་གྱི་  Nirantra Jyoti Power Scheme ལས་འཆར་ཁོངས་དགོངས་བཞྤེས་ཀྱིས་ལས་
གཞྱི་ལག་བསར་མཇུག་བསྱིལ་ཟྱིན།  ཀོ་ལྤེ་གལ་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ཉྱིད་ལག་བསར་ཐུབ་མྤེད་པས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་ཞུ་འཆར་
ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ཀོ་ལྤེ་གལ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ལག་བསར་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། མ་འོངས་ཐབས་ཤྤེས་
གསར་པ་གང་འད་ཞྱིག་གྱིས་མཇུག་སོང་ཞུ་འཆར་ཡོད། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༩ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༡ པར། 
 ༥། འདྱི་གའྱི་གཞུང་བསྐོས་ལས་བྤེད་ཀྱི་ལས་ཤག་དཀའ་སྤེལ་སད་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་ད་ཡོད་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་
ནས་བསྩལ་བའྱི་ཁང་པ་ཉམས་གསོ་ཆྤེད་སྱིག་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་དང་རོགས་དངུལ་བྱུང་མཚམས་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཞུ་འཆར་
ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ཁང་པ་ཉམས་གསོ་ཆྤེད་ཕག་དངུལ་ཇྱི་ཙམ་བསྩལ་ཡོད། ལས་ཤག་
གསར་རྒྱག་ཆྤེད་རོགས་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོང་རྤེ་ཡོད་དམ། 
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ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༠ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༧ པར།  
༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོའ་ིསྤེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་རྩ་ཁུངས་སྤེལ་
རྩྱིས་ཤོག 
མ་རྩ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ། སོར། མ་རྩ་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་པ། སོར། 
ཕྱིར་སོད་དགོས་ཁག ༡༠,༥༧,༥༧༩་༥༦   

ཞྤེས་གསལ་ཐད། སོར་ ༡༠,༥༧,༥༧༩་༥༦ གྱི་དངུལ་འབོར་དྤེ་ཙམ་ཕྱིར་སོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༢ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༥ པར། 
ལུགས་བསམ་མཉམ་འབྤེལ་ཁོམ་རའྱི་ནང་ཚོང་ཁང་ཁང་མྱིག་གསར་རྱིང་བསོམས་པའྱི་གངས་  ༥༦ བཅས་ནས་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་
གཙང་ཁྤེ་སོར་འབུམ་ ༡་༤༠ བྱུང་ཡོད། ཁོམ་རའྱི་ཚོང་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་ཐབས་དང་ན་གཞོན་གྱི་འཚོ་
ཐབས་འདུ་འགོད་བ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ།  མཉམ་འབྤེལ་ལའང་ཡོང་འབབ་ཀྱི་དམྱིགས་རྟྤེན་ཆགས་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་
ཐད། ཚོང་ཁང་ཁང་མྱིག་གངས་ ༥༦ ནས་གཙང་ཁྤེ་སོར་འབུམ་ ༡་༤༠ ཙམ་ལས་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦༨ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡ པོར། 
 ཅ༽  གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་།  བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་ཇྱི་བས། 
 ༡།    རྒྱུན་དུ་ཕན་མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་མྱི་མང་ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་དང་འབྤེལ་ཡོད་བརྒྱ་དཔོན་
རྣམས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞྱིང་ས་ཕྱི་མྱི་ལ་བོགས་མར་གཏོང་མྱི་ཆོག་པ་དང་ས་སོང་བཞག་མྱི་ཆོག་པའྱི་ལམ་སོན་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་
ཐོག་ནས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  འདྱི་ལོ་ཞྱིང་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཞྱིང་ས་ཕྱི་མྱིར་བཏང་བ་དང་ས་སོང་བཞག་པ་རྣམས་ལ་ཆད་པ་
ཡང་བཀལ་དགོས་བྱུང་ཡོད། ས་གནས་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད། ཞྱིང་ས་ཕྱི་
མྱིར་བོགས་མ་གཏོང་མཁན་དང་། ས་སོང་འཇོག་མཁན་བཅས་གངས་ག་ཚོད་འདུག  དྤེ་དག་ལ་ཆད་པ་ཇྱི་ལྟར་བཀལ་ཡོད་དམ།  
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧༠ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡ པོར། 
 ཀ   མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་།  བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་ཞུ་
སྐབས་དཀའ་གནས་ཇྱི་འཕད། 
གཞྱིས་མྱི་རྤེ་ཟུང་ནས་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་མ་ཐུབ་པར་ཡུལ་མྱིར་བོགས་མར་བཏང་བ་དང་།  ཡང་འགའ་རྤེས་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་
མ་བས་པར་ས་སོང་བཞག་པ་ཇྱི་སྙྤེད་ཅྱིག་ཡོང་འདུག་པར་བརྟྤེན་འདྱི་རྱིགས་ལ་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཉྤེས་ཆད་བཀལ་དགོས་བྱུང་
ནའང་ཁྱྱིམ་ཚང་མང་ཆྤེ་བའྱི་ནང་མྱི་ཆ་མྤེད་པས་ལས་མྱི་གས་ཚེ་ལས་ག་ཆྤེ་བས་མཐའ་མ་ཞྱིང་ཀའྱི་གཏོང་ཡོང་ཁ་མ་འདུམ་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ལ་བརྟྤེན་ཕྱི་མྱིར་བོགས་མ་གཏོང་དགོས་དང་།  ས་སོང་བཞག་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་འདུག་པ་དངོས་འབྤེལ་ཡྱིན། 
ཞྤེས་གསལ་ཐད། དྤེ་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་གནང་འཆར་ཡོད་དམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧༨ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༥ པར། 
 ༢༽ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་མོན་གོ་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་གནས། 
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 རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ལོ་དྲུག་རྱིང་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་
མངའ་སྤེ་མཉམ་འབྤེལ་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་མ་ཤས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༢༥% གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༠༤ 
ཚེས་ ༠༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་ཞུས་མྤེད་ཀང་འདྱི་ལོའ་ིནང་བགོ་སོད་ཞུ་འཆར་ཡོད། 
ཅྤེས་གསལ་ཐད། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༥ བར་གཙང་ཁྤེ་མ་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་བགོ་སོད་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་
ནམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧༩ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༤ པར། 
 ༦༽ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་རྩྱིས་ཤོག་དང་དྤེབ་སྤེལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་ཤོག་དབར་བར་ཁྱད་ཡོད་མྤེད་དང་།  ཡོད་ཚེ་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོ་ཐབས་ཇྱི་ཞུས། 
 རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ནས་ ༢༠༡༤་་་༡༥ བར་ལོ་གསུམ་རྱིང་བོད་གཞུང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་འདྱི་གའྱི་རྩྱིས་ཁར་རྩྱིས་ཞྱིབ་
གནང་རྱིགས་བྱུང་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ནས་ ༢༠༡༤་་་༡༥ བར་ལོ་གསུམ་རྱིང་གྱི་རྩྱིས་ཁར་རྩྱིས་ཞྱིབ་
གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་སོང་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་དམ་མྤེད། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡༣ ནང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དགྤེ་རྒན་རྒས་ཡོལ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་གསར་བཀོད་
སྱིག་མྤེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བཅས་ལ་བརྟྤེན་སོབ་གྲྭའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་ཚགས་ཚུད་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཆྤེར་ཡོད། 
ཅྤེས་གསལ་ཐད།  དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་སྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་ཐབས་ལམ་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་འཆར་ཡོད་དམ། 
 
༢༽  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡༨ ནང་།  
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་སྱིག་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་གནས་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༌༢༠༡༤ ནང་
གཙང་ཁྤེ་སོར་འབུམ་ ༡༦་༣༤ བྱུང་ཡོད་སྐོར་དང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༥ ཉྱིན་མྱི་མང་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆྤེན་ཐོག་
ཐྤེངས་དང་པོ་མ་ཤས་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ བགོ་སོད་ཐུབ་སྐོར་འཁོད་ཡོད་ཀང་།  དྤེ་སྔོན་ཤོག་གངས་ ༡༡༧ གྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་
པའྱི་ནང་། སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་ནས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་འབུམ་ ༦༧་༠༦ གཙང་ཁྤེ་བྱུང་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི་གཙང་
ཁྤེ་དྤེ་མྱི་མཚུངས་པ་དང་མཉམ་འབྤེལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཙང་ཁྤེ་སོར་འབུམ་ ༡༦་༣༤ ལ་མར་ཆག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ། 
 
༣༽  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢༦ ནང་གསྤེས་ཏ་པ། མ་འོངས་བྤེད་འཆར།   
 ༤༽  སོ་ནམ་ལས་དོན་སྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཚོང་འབྤེལ་ལས་འཆར་སྐོར་ནང་། འདྱི་གཞྱིས་ཞྱིང་ས་དང་
ཁོར་ཡུག་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཁག་གཞན་དང་མྱི་འད་བར་རྟག་ཏུ་ལོ་ཏོག་དམྱིགས་ཚད་ལྟར་མ་བྱུང་བ་དང་། གང་ཆྤེན་གྱི་གནོད་འཚེ་ཆྤེ་
བ། དྤེ་བཞྱིན་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ཞྱིང་པ་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་རོགས་སོར་མྤེད་པ་མ་ཟད།  གཞྱིས་མྱི་རྒན་རྱིགས་མང་དག་ཅྱིག་
འདས་གོངས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བསོད་པའྱི་ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་དགོས་ངྤེས་ཅན་ལ་བགོ་འགྤེམས་མ་ཐུབ་སབས་རྱིམ་བཞྱིན་ས་
ཁང་བདག་གཅྤེས་མ་ཐུབ་པ་དང་དོ་དབྱིངས་ཅན་གྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་སྤེམས་ཤུགས་ཆག་སྤེ་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་ཉུང་དུ་
འགོ་བཞྱིན་པར་ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་ནས་ཉམས་པ་སར་གསོ་བ་ཐབས་དཀའ་བས་ཕོགས་ཚང་མས་ཐུགས་ཞྱིབ་དང་ཐུགས་སྣང་
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དགོས་གལ།  དབུས་གཞུང་ནས་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་རྟྤེན་གཙོ་བོ་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་ཁོ་ན་ཡྱིན་སབས་དྤེ་ལྟར་གནས་སངས་
ལོ་རྤེའྱི་ལས་བསོམས་དང་དམྱིགས་བསལ་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་ཐོག་ནས་ཚ་ལུད་ཕྱིར་ཚོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཞྱིང་ས་ཨྤེ་ཀར་ཇྱི་
འདྤེབས་དྱི་ཤོག་ལོ་རྤེར་བསྡུ་ལྤེན་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོད་ནའང་དྤེ་དག་རྒྱུན་འཛིན་མཉམ་འབྤེལ་ནས་བ་རྒྱུ་
ནུས་པ་གང་ཡང་མྤེད་སབས་དབུས་གཞུང་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཡོང་བ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། ཞྤེས་གསལ་ཐད།་་་དྤེའྱི་ཐོག་ཕུགས་རྒྱངས་
རྱིང་པོའ་ིདཀའ་སྤེལ་ཐབས་ལམ་གང་འཚོལ་བཞྱིན་ཡོད་དམ། 
 
༡༽  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣༠ ནང་།  
 ག༽ གཞན་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངལ་སྤེལ་ལས་གཞྱི། 
 ༡། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ན་གཞོན་ཁྱོན་བསོམས་གངས་ ༡༨ ལ་ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་ཐོག་སྤེང་ལོར་ནྱི་ལ་མང་ག་
ལཱ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཁང་དུ། སོང་བརྡར་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ད་ལྟ་ན་གཞོན་འདྱི་ཚོ་སོང་བརྡར་ཚར་རྤེས་
ལས་ཀ་ཐོབ་པ་དང་། ལས་ཀ་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ། 
 
༢༽  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤༡ ནང་།  
 ༣༽  མཉམ་འབྤེལ་ལ་མྱི་མང་གྱི་དངུལ་བཅོལ་ཇྱི་ཡོད་དང་དྤེར་སྤེད་འབབ་ཇྱི་སོད་ནང་། མཉམ་འབྤེལ་ཤྤེར་བདག་ཚོགས་
མྱི་གངས་ ༢༣༣༡ ནས་ཚོགས་མྱི་ ༧༡ ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་དངུལ་བཅོལ་མྤེད་པ་དང་།  ཚོགས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་གངས་ ༢༦༤ 
ནས་དངུལ་བཅོལ་ཡོད་ཚེ། གཤྤེར་བདག་མང་ཚོགས་ནས་དྤེ་ཙམ་དངུལ་བཅོལ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ། 
 
༡༽  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤༩ ནང་།  
 ༡༽  ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན། 
 ༡༌༌༌༡༽  སྱི་ཚོགས་བདྤེ་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་བཅས་ཀྱི་སྐོར།  
ཀ   རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་མགོན་མྤེད་རྣམས་ལ་གཟྱིགས་རྟོག 
 ༤།  གོང་འཁོད་རོགས་ཚོགས་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་ཆྤེད་སྐམ་གོག་འཕྲུལ་འཁོར་  Generator གཅྱིག་དང་། འཁར་རྒྱུག་ 
Walking stick གངས་ ༡༠ དང་། Folding Commode གངས་ ༡༠ བཅས་ཅ་དངོས་ཁག་ཞལ་འདྤེབས་མཐུན་འགྱུར་གནང་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། གོང་འཁོད་ཞྤེས་འཁོད་པ་ལྟར་རོགས་ཚོགས་དྤེ་སུ་ལ་གོ་དགོས་སམ། 
 
༢༽  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥༡ ནང་།  
 ཅ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་གསལ་
དགོས་པ། དོན་ཚན་ ༣། དང་ ༤། པར། སྔ་ལོ་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ས་གནས་སུ་ཧུཌ་ཧུཌ་ Hudhud ཞྤེས་པའྱི་རླུང་
འཚུབ་དང་དག་ཆར་གྱི་རྤེན་པས། ཁྱོན་ཞྱིང་ཁ་ཨྤེ་ཀར་ ༡༥༣༨།༥༠ ཙམ་གཏོར་བཤྱིག་གྱིས་སོན་ཉྤེས་ཕོག་ཡོད་པ་དང་། ཕོགས་
མཚུངས་མངའ་སྤེའྱི་རོང་དཔོན་མཆོག་དང་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ལ་གུད་སོབ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པས།  ཐོབ་རྤེ་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ད་
ཆ་དུས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་འགོ་ལ་ཉྤེ་བ་ཡྱིན་སབས་གུད་སོབ་དྤེ་ལྟར་སྩལ་སོན་བྱུང་ཡོད་དམ།  
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༣༽  དྤེ་བཞྱིན་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥༡ དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཕཱྤེ་ལྱིན་ Phailin ཞྤེས་པའྱི་རླུང་ཚུབ་
རྤེན་པས་སོན་ཉྤེས་ཕོག་སྐབས་གཞྱིས་གོང་ཁག་ཅྱིག་ལ་མངའ་གཞུང་ནས་གུན་གསབ་ཧྱིན་སོར་  ༦༡༣༨༨ གནང་སོན་བྱུང་ཡོད་
སྐོར་དང་འཕོས་གཞྱིས་གོང་ལའང་རོགས་འཆར་སོར་ ༡,༤༠༠,༠༠༠ ཙམ་ཐོབ་རྤེ་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ད་ཆ་དྤེ་ལྟར་ཐོབ་སོན་བྱུང་
ཡོད་དམ།  
 

༤༽  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥༥  
 ས་བཅད་ལྔ་པ། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྤེད་འཆར་ལག་བསར་ཇྱི་ཞུས་སྐོར།  
 ༤།  སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༥.༤ ནང་གསལ་ལྟར། འདྱི་ནས་ས་གཞུང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཐུང་ཆུ་དང་འགོ་ལམ། 
ཆུ་ཡུར། གོག་གྱི་ཆ་རྤེན་ཡུལ་མྱི་སྱི་མཚུངས་སྩོལ་གནང་ཡོང་སྐོར་ཡྱིད་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ཐྤེངས་མང་ཞུས་ཀང་།  ད་བར་བཀའ་ལན་
གང་ཡང་ཕྤེབས་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚོ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་ཚབས་ཆྤེ་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན་རང་གཞུང་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་
དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཆྤེད་འབད་བརྩོན་གང་དང་གང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དམ། 
 

༡༽  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༦༡  
 ༢། བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རྤེན་སོར་འཕོད་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་  ༢༠༡༤ ཐོག་ལག་བསར་མཇུག་སྣོན་ཇྱི་ཞུས་
ནང་། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་བསར་དུ་ཚོགས་བསྐོང་གྱིས་མངའ་གཞུང་ལ་བདྤེ་སྡུག་
ཞུ་སྙན་ཡྱིག་ཆ་སྐོར་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ་དང་།  དྤེའྱི་རྤེས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་རའྱི་སྤུར་  Raipur རྒྱལ་སར་སྱིད་
བྱུས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ཆྤེད་ཕྤེབས་སྐབས་དོན་དག་གང་ཙམ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  ཅྤེས་འཁོད་ཡོད་འདུག་ན། ལས་
དོན་དྤེ་དག་ཐོག་ཞྱིབ་ཕ་གང་དང་གང་བསྒྲུབས་ཡོད་མྤེད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། 
 

༡༽  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༩༥  
 ནང་གསྤེས་ག་ ༣༽ མཉམ་འབྤེལ་མྱི་མང་གྱི་དངུལ་བཅོལ་ཇྱི་ཡོད་དང་དྤེར་སྤེད་འབབ་ཇྱི་སོད་ནང་འཁོད་སན་རྡ་ར་ནོར་
གྱིང་མཉམ་འབྤེལ་ལ་གཤྤེར་བདག་མྱི་མང་ནས་དངུལ་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ད་བར་བྱུང་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། དྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༢༩ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༣ པར།  
 ༣༽  ས་བཅད་གསུམ་པ། ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
 ཀ  གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྱི་ས་སོང་པ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་བཟུང་གྱི་ཉྤེན་ཚབས་ཡོད་སབས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་ཁ་འཐོར་
བོད་མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༣༢ ཙམ་ནས་ས་ཁང་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་དོན་ལྟར། ས་གནས་གནད་ཡོད་རྣམས་ལ་གོ་བསྡུར་
གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་འཆར་བང་སྱིག་བས་ཀང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ངོས་ནས་མོས་མཐུན་མྤེད་པར་དགག་
བ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་སྔ་འཕོས་ངང་འཐྤེན་བ་དགོས་བྱུང་།  ཞྤེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་དགག་བ་བྤེད་
སྐབས་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
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ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༣༨ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༩ པར། 
 ༦༽    འཕྲུལ་རྨོས་དང་འཕྲུལ་བཟོ་སྤེ་ཚན་ཁང་། 
 ༦་༡༽  རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྤེ་ཚན་གྱི་ཡོང་འབབ་བྱུང་སོར་འབུམ་ ༡༨་༨༤ ནས་འགོ་གོན་སོར་འབུམ་ ༡༨་༤༤ དང་བསྐུལ་
བཟད་བཅོག་འཐྤེན་སོང་བ་སོར་འབུམ་ ༡་༦༧ ཁྱོན་བསོམས་འགོ་གོན་སོར་འབུམ་ ༢༠་༡༡ ཕུད་གོང་གུན་སོར་འབུམ་ ༢་༠༦ སོང་
ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། གོང་གུན་སོར་འབུམ་ ༢་༠༦ འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཡོད། 
  
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༥༡ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༦ པར། 
 ཀ  ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་།  བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་
ཞུ་སྐབས་དཀའ་གནད་ཇྱི་འཕད། 
 ༢།  བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་། བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་གནང་གོང་འདྱི་
གའྱི་གཞྱིས་མྱི་མང་དག་ཅྱིག་ནས་སོ་སོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་ཚོང་བསྒྱུར་བས་འདུག་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་
སྱིག་མཐུན་ལག་བསར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད། ས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་ཚོང་བསྒྱུར་བྤེད་མཁན་གངས་
ཇྱི་ཙམ་འདུག་གམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༦༦ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༣ པར། 
 ༢༽ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཀུན་ཕན་གྱིང་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་གནས། 
  རྩྱིས་ལོའ་ིནང་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཡང་ལོ་མང་ནས་མཉམ་
འབྤེལ་གོང་གུན་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་གོང་གུན་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་
ཡོད། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༢༦༩ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༣ པར། 
 ཆ། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་གསལ་བའྱི་སོན་གནད་ཁག་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ལན་འདྤེབས་དང་། མཇུག་སོང་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་
གནས་སངས་ཁུངས་འཕྤེར་སྙྱིང་བསྡུས་རྤེ་འགོད་གནང་རྒྱུ། 
  རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༢ བར་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིསོན་གནད་ཁག་གང་མང་ལག་བསར་དང་ལན་འདྤེབས་
ཟྱིན་པ་དང་འཕོས་ལག་བསར་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  ཞྤེས་གསལ་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་སོན་གནད་མང་པོ་ཐོན་དགོས་པའྱི་གནས་
སངས་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། ད་དུང་ལན་འདྤེབས་དུས་ཐོག་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་གངས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༢༧༤ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༩ པར། 
 ༣།  ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
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 ༡།  སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༥་་་༡ (༤) ནང་གསལ་ལྟར་མྱི་མང་མཉམ་འབྤེལ་སར་གསོ་
ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་དོན་འབས་སོན་མྤེད།  འོན་ཀང་རྤེས་ལོའ་ིནང་མུ་མཐུད་ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྤེས་གསལ་
ཐད། མྱི་མང་མཉམ་འབྤེལ་སར་གསོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༧༩ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༠ པར། 
 ༤།  ས་བཅད་བཞྱི་པ། གཞན་ཡང་གོང་གྱི་ས་བཅད་ཁོངས་སུ་མ་ཚུད་པའྱི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་སྤེལ་བ་ཇྱི་ཡོད་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་
འགོད་རྒྱུ། 
 ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ནང་དབུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་ནས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ས་གནས་མང་
ཚོགས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་སྐབས་འདྱི་ནས་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདྤེགས་གང་ཐུབ་ཞུས།  ཞྤེས་གསལ་ཐད། དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནམ། གལ་ཏྤེ་གཞུང་
འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་
གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདྤེགས་གནང་ཐུབ་བམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༢༡ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༢ པར། 
 ༣།  སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྤེད་འཆར་ ༥་༦ ནང་གསལ་སོ་ལན་དང་ས་ཊོན་ནས་ཁ་ཐོར་ཁྱྱིམ་ཚང་གཞྱིས་སོས་འབོར་བ་རྣམས་
ལ་གསང་སོད་མྤེད་པ་དང་ཉམས་གསོ་བ་དགོས་ཁྱྱིམ་ཚང་བཅས་ལ་གསང་སོད་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་ཐབས་སུ་དབུས་འཕོད་བསྤེན་
ལས་ཁུངས་སུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཀང་ལན་གསལ་གང་ཡང་མ་འབོར་སབས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ།    ཞྤེས་གསལ་ཐད། 
དབུས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ལན་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༣༦ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡ པོར།  
 ༤༽ ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་ཇྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགྤེལ་བརོད། 
  ས་ཊོན་དྤེབ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་ས་ཆ་སྱི་ཀ་ ༣ ཙམ་ཡུལ་མྱི་རྡ་ཡ་རམ་ནས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་སྤེ་ད་བར་ཚོགས་
པའྱི་མྱིང་ཐོག་མྱིང་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་སྤེལ་ཆྤེད་ན་ཧན་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་སྤེང་ལན་མང་ཞུས་ཀང་ད་
བར་དོན་སོན་མ་བྱུང་བས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་འཆར་ཡྱིན།  ཞྤེས་གསལ་ཐད། ས་ཊོན་དྤེབ་སྤེལ་ཚོགས་པས་ཡུལ་མྱི་རྡ་ཡ་རམ་
ལ་ས་ཆ་སྤུས་ཚོང་ཞུས་ཡོད་ཚེ། སར་ཡང་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་མྱིང་བསྒྱུར་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།  
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༤༨ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༣ པར། 
 ༡༨།  བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་རྱིང་པ་དྤེ་དག་ཐྤེངས་གཉྱིས་ཙམ་གསལ་བསགས་ཀྱིས་ཚོང་ཐབས་བས་ཀང་སྤུས་
གཟྱིགས་གནང་མཁན་མ་བྱུང་བས་དྤེ་མུར་ལུས་ཡོད་སབས། སྣུམ་འཁོར་བཟོ་བཅོས་ཕན་བུ་ཞུ་དགོས་ཞུས་པས་ད་ཆ་སྤུས་ཚད་ལྡན་
པ་ཡོད་ན་ཉོ་མྱི་བྱུང་མཚམས་ཚོང་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ། ཞྤེས་གསལ་ཐད། སྣུམ་འཁོར་རྱིང་པ་ལ་དཔག་པའྱི་གོང་ཚད་གཏན་འབྤེབས་གནང་
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ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྣུམ་འཁོར་རྱིང་པ་དྤེ་བཟོ་བཅོས་ཕན་བུ་ཞུས་རྤེས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། སྤུས་ཚོང་གནང་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཡོད། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༦༣ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡ པོར། 
 ཀ སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་།  བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་
  གཞྱི་ལག་བསར་ཞུ་སྐབས་དཀའ་གནད་ཇྱི་འཕད། 
  དྤེ་སྔ་གཞྱིས་མྱི་དང་བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ལ་བསྙད་དྤེ་ཁང་ཆུང་གསར་རྒྱག་
མང་དག་ཅྱིག་བས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་འགོག་ཐབས་ཆྤེད་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་
ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་ཡང་ལག་ལྤེན་དོན་འཁྱོལ་ཐུབ་མྤེད་ཀང་།  འདྱི་ལོར་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་ཅྱིག་ལ་བསར་བཅོས་གནང་ཟྱིན་སབས་དཀའ་སྤེལ་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད། ས་ཁང་བདག་
འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་མ་གནང་གོང་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཁང་ཆུང་གངས་ག་ཚོད་གསར་
རྒྱག་བས་ཡོད། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༦༦ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༩ པར། 
 ༡༠༽  ས་བཅད་བཅུ་པ། ལག་ཤྤེས་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བསོམས། 
༄༅།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥  ལོའ་ིསྱིམ་ལ་བཟོ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས། 
༤༽   (མྱིང་བསྒྱུར་བས་ཡོད་ཚེ།) ད་ལྟའྱི་ཚོགས་པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་མྱིང་།    མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། མྱིང་མྤེད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་
ཡོད་སྱིད་དམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༨༥ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༠ པར། 
 ༤།   ཚོང་ཁང་སྤེ་ཚན། 
  སྤེ་ཚན་ནང་ཚོང་པ་གཅྱིག་ནས་སྔ་ལོའ་ིཟོག་ལྷག་མ་གནས་སོར་འབུམ་ ༡༣་༠༣ ཐོག་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དངོས་ཟོག་
མ་གནས་སོར་འབུམ་ ༦་༤༤ གསར་ཉོས་ཀྱི་ཚོང་བསྒྱུར་ཞུས་འབས་ལོ་འཁོར་ནང་ཚོང་ཁྤེ་སོར་འབུམ་ ༡་༣༡ བྱུང་ཡོད་པ་ཚོང་ཁྤེ་
སྔ་ལོ་ནས་ཕན་བུ་ཆག་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཚོང་དུས་སྐབས་ཚོང་པ་གོ་བུར་སག་སག་བརྡབ་སོན་ཤོར་སབས་ཚོང་ཁང་ཟླ་ཤས་རྱིང་སོ་
རྒྱབ་དགོས་བྱུང་བ་ལས་ཡྱིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། ཚོང་དུས་སྐབས་ཡྱིན་པ་ཤྤེས་བཞྱིན་དུ་ཚོང་པ་གསར་པ་བསར་བསྐོ་མ་གནང་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༩༠ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༥ པར། 
 རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ལན་འདྤེབས་འགྤེལ་བརོད། 
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 ༡་༢་༡། ནང་གསལ་ལས་བྤེད་གཉྱིས་ནས་ཡོང་བསད་ཐད། ༡། འཚེམ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་ནས་ཡོང་བསད་སོར་  ༤༥,༨༡༤ 
ལ་ཕན་པར་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིནང་བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༣༧༣༧། ༣༧༧༡། ༣༧༩༥། ༣༨༢༠། ༣༨༣༡། ༣༨༤༦། ༣༨༦༦། 
༣༨༨༤། ༣༩༣༧། ༣༩༧༢། ༤༠༠༠། ༤༠༡༤། ༤༠༡༩། ༤༠༢༥། ༤༠༣༡། ༤༠༣༦། ༤༠༤༩ དང་ ༤༠༩༡ བཅས་ཀྱི་ནང་
གསལ་བསོམས་སོར་ ༤༤༠༨༦་༠༠ བྱུང་ཡོད་པ་འཕོས་བརྡ་འདྤེད་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ༢། འཚེམ་ཁང་རྒྱུ་ཆའྱི་ཐོག་ཟོག་གཉྤེར་ཟུར་པ་
བསན་འཛིན་དཔལ་ཡོན་ནས་ཡོང་བསད་སོར་  ༧༩༦༧་༠༠ གསལ་བ་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིནང་བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༤༨༩༨ 
ནང་གཙང་ཟྱིན་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། འཚེམ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་གྱི་སྐོར་བྱུང་འཕོས་རྣམས་རྩྱིས་ལོ་འདྱི་ཡྱི་ནང་གཙང་བཟོ་ཐུབ་
འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༠༣ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༦ པར། 
 ཀ  གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་། བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་ཞུ་སྐབས་དཀའ་གནད་ཇྱི་
འཕད། 
 ༡།  དཔལ་རབ་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་དུད་ཁྱྱིམ་ ༡༨ ནས་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ 
༩ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༥(ཁ) དགོངས་དོན་སྱིག་སྲུང་ཚུལ་བཞྱིན་ཡོང་མྱིན་སབས་ས་གནས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་ནས་དྤེ་བསྟུན་ལག་
བསར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཞྤེས་གསལ་ཐད། དཔལ་རབ་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་དུད་ཁྱྱིམ་ ༡༨ ནས་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་
སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འགལ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ས་གནས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་ནས་དྤེ་འབྤེལ་ཕག་བསར་གནང་འཆར་
ཡོད་དམ་མྤེད། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༠༦ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༥ པར། 
 ༦༽  ས་བཅད་དྲུག་པ། མ་འོངས་བྤེད་འཆར། 
 ༣།    ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་དངོས་ཆས་བརླག་གཏོར་སོགས་གང་བྱུང་ཡོང་བཞྱིན་
པའྱི་དཀའ་སྤེལ་སད་ལས་ཁུངས་མཐའ་བསྐོར་རུ་རྩྱིག་རྭ་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སུ།  ཞྤེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངོས་ཆས་བརླག་གཏོར་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༡༥ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༧ པར། 
 ༡་༢༣།  མངའ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་འདྱི་གའྱི་ཁ་མཆུ་ཁག་གསུམ་འགོ་མུས་ཡྱིན་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་མཇུག་གནོན་
འབད་རྩོལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། མངའ་སྤེའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཁ་མཆུ་གསུམ་པོ་དྤེའྱི་གནད་དོན་ཇྱི་
ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སངས་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཡོད། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༣༣ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༣ པར། 
 ༣༽  ས་བཅད་གསུམ་པ། ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
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 འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ (ལ་བང་) འབས་ལྗོངས་ལ་ཆུང་དང་། ས་སོང་། གཅུང་ཐང་བཅས་སུ་གནས་སོད་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༠ ར་
ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་སོས་ཐད་ར་ཝང་ལ་ས་འགོར་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཀང་ད་བར་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན།  ཞྤེས་
གསལ་ཐད། ར་ཝང་ལ་ས་འགོས་ཁས་ལྤེན་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། གནད་དོན་འདྱིར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་
ཡོད་དམ་མྤེད། ཞུས་ཡོད་ཚེ་དབུས་ནས་ལམ་སོན་ཇྱི་ལྟར་གནང་ཡོད། 
 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༦༡ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༥ པར། 
 ༡༠།   ས་བཅད་བཅུ་པ། མཉམ་འབྤེལ་དང་། མཉམ་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལག་ཤྤེས་བཟོ་ཚོགས་སོ་སོའ་ིལས་བསོམས། 
 ངོ་སོད།  
 ༤༽  (མྱིང་སྒྱུར་བས་ཡོད་ཚེ།) ད་ལྟའྱི་ཚོགས་པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་མྱིང་།   མྤེད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད། མྱིང་མྤེད་པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་
བས་ཟྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་དམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༦༥ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༢ པར།  
 ༡༽  འདྱི་ག་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་རྩྱིས་ཁ་ཁག་ལ་མངའ་གཞུང་མཉམ་འབྤེལ་དྤེབ་སྤེལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༢ ཙམ་རྱིང་
རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་མྤེད་སབས་འདྱི་གའྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པས་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་།  དྤེང་གྱི་
ཆར་དྤེབ་སྤེལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ བར་རྩྱིས་ཞྱིབ་གྲུབ་ཟྱིན་ཡོད་པ་དྤེས་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་གས་ཤྱིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་རྩྱིས་ཁ་ཁག་ལ་མངའ་གཞུང་དྤེབ་སྤེལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༢ ཙམ་གྱི་
རྱིང་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༩༡ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༩ པར། 
 ༣༽  ས་བཅད་གསུམ་པ། ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
 ས་གནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཞྱིས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ནས་ལག་བསར་ཞུས་མྤེད་སབས་སྱིག་མཐུན་ས་ཁང་ཕྱིར་ལྤེན་ཞུ་
ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ཐད་སྐབས་བབ་གནད་དོན་ཇྱི་ཆགས་དབུས་ནས་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཞྤེས་གསལ་ཐད། ས་
གནས་ནས་གཞྱིས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཁས་ལྤེན་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༠༥ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢ པར།  
 ༣༽  ས་བཅད་གསུམ་པ། ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
 ས་གནས་ཀྱི་གཞོན་སྤེས་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་སོན་པ་རྣམས་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་རག་ཐབས་དང་།  བུ་
ཕྲུག་གསར་སྤེས་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་ཐོ་སོ་སོའ་ིཕ་མའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་ནང་བཀོད་ཐབས་སད་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་
དང་། དཔོན་རྱིགས་ཁག དྤེ་བཞྱིན་བལ་གཞུང་སྣྤེ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་ཁུངས་ (UNHCR) 
བཅས་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཆྤེ་ཁག་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྤེབས་སྐབས་བལ་ཡུལ་གནས་སོད་བོད་མྱིར་ཡྱིག་ཆ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་
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ཁག་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་ཞུས་ཀང་ད་བར་དོན་འབས་སོན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད།   ཅྤེས་གསལ་ཐད། གོང་དུ་
གསལ་བ་རྣམས་ཕག་བསར་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཚེ་ས་གནས་སུ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཆྤེ་ཁག་རྣམས་མ་ཕྤེབས་ཀྱི་བར་དུ་ངང་བསྒུག་
གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༡༦ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༨ པར། 
 ༥།   རྩྱིས་སྙན། ༠༥།༠༠  བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། 
 རྩྱིས་སྙན་དོན་ཚན་ ༣།༡ ལན་འདྤེབས་ནང་གསལ་མཉམ་འབྤེལ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལྤེན་བྤེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་
ཡྱིག་ཆ་ཐོབ་སྤེ་ལུགས་མཐུན་བྱུང་ཚེ།  རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་བཏོན་པའྱི་འབུལ་འབབ་དྤེ་དག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཞྤེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལྤེན་བྤེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་ཁུངས་འབུལ་མྱི་དགོས་སམ། 
  
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༤༢ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༩ པར། 
 ༤༽ ས་བཅད་ལྔ་པ། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྤེད་འཆར་ཁོངས་གསལ་བའྱི་ལས་འཆར་རྣམས་ལག་བསར་ཇྱི་ཞུས་འབྱི་རྒྱུ། 
 ༣།  ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་སུ་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་སྐྲུན་ཆྤེད་ས་གནས་ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་ཆྤེད་འཛུགས་ཞུ་ཐུབ་མྤེད་པ་
དང་། འོན་ཀང་ལས་འཆར་རྱིགས་ཡོད་ཚེ་འདྱི་གའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་རང་ཚོགས་ལྷན་རྒྱས་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད།  ས་གནས་སུ་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་བསྐྲུན་ཆྤེད་ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་ཆྤེད་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་
ཡྱིན་བཅས།། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཛིན་སོང་རྟོག་ཞྱིབ་སྤེ་ཚན་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ། 
འདྱིར་དོགས་འདྱི་ཁག་བཀོད་པ་མ་གཏོགས། ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ལས་གཞྱི་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ལས་
གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་འཛིན་སོང་རྟོག་ཞྱིབ་སྤེ་ཚན་ང་དང་ངའྱི་ཕག་རོགས་སྐུ་ངོ་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོའ་ིངོས་
ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆྤེ་བཅས་ལས་བྤེད་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་
དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་བཅས་ཞུས་ཟྱིན་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆོར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་བོ་
བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། 
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གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར། 

༄༅།  །ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་
རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་
འཆར་དུ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལ་རྤེད་འདུག་ཀང་། དགོངས་པ་རྤེད་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་
རོང་པོ་བོ་བཟང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་ཡྱིན་སབས་ཚུད་པ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདྤེབས་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
 
༡༽ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༡ པར། 
ཁྤེ་ན་ཌ་གཞྱིས་སོའ་ིལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་མྤེའོ་ནས་མྱི་གངས་ ༡༢༣ དང༌། ཏྤེ་ཛུ་ནས་ ༨༥ ཀྲུ་ཀྲྱིང་ནས་  
༥༢ འབུམ་ལ་བསན་སང་ནས་ ༧༤ བཅས་བསོམས་ད་བར་མྱི་གངས་ ༣༣༤ གཞྱིས་སོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ཡང་རྩྱིས་ལོའ་ི
ནང་བང་ཤར་གཞྱིས་ཁག་བཞྱི་ནས་མྱི་འགོ་གངས་ ༣༢༨ ལ་ཀོལ་ཀ་ཊ་ Kolkata དང་ལྡྱི་ལྱི་ Delhi བཅས་སུ་སྨན་བཅོས་
བརྟག་དཔད་དང་ངོ་ཐུག་འདྱི་རྩད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མཇུག་སྱིལ་ལྤེགས་སྒྲུབ་བྱུང་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། མྱི་འགོ་ལྷག་མ་རྣམས་རྩྱིས་
ལོའ་ིནང་ཁྤེ་ན་ཌར་གཞྱིས་སོས་ཐུབ་པའྱི་ཐུགས་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དང༌། སྱི་ཡོངས་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས། 
ལན། ༡། ཁྤེ་ན་ཌའྱི་གཞྱིས་སོས་ལས་གཞྱིའྱི་དུས་ཡུན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ 
བར་ཡྱིན། དུས་བཀག་ནང་ཚུད་ལས་གཞྱི་མཇུག་བསྱིལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མར་བོ་ཚབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད།  མཁྱྤེན་
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གསལ་ལྟར་གཙོ་བོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཐོག་མ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཀྤེ་ན་ཌར་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ ༢༠༠༧།༡༠།༡༩ ཉྱིན་ཀྤེ་ན་ཌའྱི་སྱིད་བོན་ Stephen Harper མཆོག་དང་མཇལ་མོལ་སྐབས་ཨ་རུ་ན་
ཅལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སྱིག་ཁོངས་ནས་སབས་བཅོལ་གཞྱིས་མྱི་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཀྤེ་ན་ཌར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ངོ་བོར་ལྤེན་
ཐབས་འབོད་བསྐུལ་མཛད་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༢།༡༨ ཉྱིན་ཀྤེ་ན་ཌའྱི་མྱི་སྤེར་དང་གཞྱིས་སོས་ལས་ཁུངས་ (Minister of 
Citizenship and Immigration of Canada)  ཀྱི་བོན་ཆྤེན་སྐུ་ཞབས་Jason Kenney མཆོག་གྱིས་ཀྤེ་ན་ཌ་གཞུང་
ནས་དུས་ཡུན་ལོ་ལྔའྱི་ནང་རྒྱ་གར་མངའ་སྤེ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནང་གནས་འཁོད་སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ ༡༠༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཁྤེ་ན་
ཌར་བསུ་ལྤེན་གནང་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ཀྤེ་ན་ཌའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་Citizenship, 
Immigration and Multiculturalism ནས་༢༠༡༡།༣།༡༧ ཉྱིན་ཨ་རུ་ན་ཅལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་གཞྱིས་མྱི་གངས་ 
༡༠༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཀྤེ་ན་ཌར་གཞྱིས་ལྤེན་གནང་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་ལྟར་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་གནང་ཕོགས་གཞུང་འབྤེལ་རྩ་འཛིན་
Temporary Public Policy concerning Tibetans living in the State of Arunachal Pradesh in India 
ཞྤེས་པ་  Section 25.2 of Immigration and Refugee Protect Act ཁྱིམས་གཞྱིའྱི་འོག་གཏན་འབྤེབས་གནང༌། 
ཐོག་མར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་དུས་ནས་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབྤེལ་ངོ་བོར་
མྱི་དགོས་པར་མཐུན་འགྱུར་གང་འོས་གནང་རྒྱུ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།དྤེ་རྤེས་མྱི་མང་གྱི་ཁས་ཕན་ལ་བརྟྤེན་ཀྤེ་ན་ཌ་  Project 
Tibet Society (PTS) དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་དབར་གཉྱིས་མོས་གན་ཡྱིག་འཇོག་རྒྱུའྱི་ནང་
དོན་ཐད་ལའང་ཀྤེ་ན་ཌ་འབྤེལ་ཆགས་ལྷན་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་དང༌། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་མྱི་འགོའ་ིཆ་རྤེན་དང་
གཞན་ཡང་ལམ་སོན་ཁག་རྱིམ་པ་གནང་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ནང་གན་ཡྱིག་བཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
༢། ཁྤེ་ན་ཌའྱི་གཞུང་ཚབ་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ། མྱི་འགོའ་ིཆ་རྤེན་བཟོ་རྒྱུ། མྱི་འགོ་འདྤེམས་སྒྲུག་བ་རྒྱུ། སྱིན་བདག་ཐབས་
འཚོལ་བ་རྒྱུ་བཅས་རྨང་གཞྱིའྱི་ལས་དོན་ཆྤེད་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་བཏང་དགོས་བྱུང་ཡོད། འདྤེམས་སྒྲུག་ཟྱིན་པའྱི་མྱི་འགོའ་ིཐོ་
གཞུང་ ༢༠༡༢།༡༡།༢༣ ཉྱིན་ཁྤེ་ན་ཌ་ PTS ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་རྤེས་ལྡྱི་ལྱི་ཁྤེ་ན་ཌ་གཞུང་ཚབ་ནས་གཞྱིས་སོས་རུ་ཁག་ batch 
དང་པོའ་ིསྨན་བཅོས་བརྟག་དཔད་དང༌། ངོ་ཐུག་འདྱི་རྩད་Interview ལས་རྱིམ་བཅས་ཆ་ཚང་ཟྱིན་རྤེས་ ༢༠༡༣།༡༡།༢༩ ཉྱིན་
གཞྱིས་སོས་གཏོང་ཐྤེངས་དང་པོར་མྱི་གངས་ ༡༧ དངོས་སུ་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ནས་བཟུང་འདས་པའྱི་ཟླ་གངས་ ༢༣ 
ནང་མྱི་གངས་ ༥༣༦ བཏང་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་བསོད་གཏན་འཁྤེལ་བའྱི་མྱི་གངས་ ༣༢ བཅས་བསོམས་ཁྱོན་མྱི་
གངས་ ༥༦༨ གཞྱིས་སོས་བསོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གཞན་གཞྱིས་སོས་ལས་གཞྱི་ 
privately sponsored refugee program ལག་བསར་འགོ་འཛུག་བ་རྒྱུ་ནས་མྱི་འགོ་ས་གནས་སུ་མ་འབོར་བར་དུས་
ཡུན་ཟླ་གངས་ ༢༠ ནས་ ༤༠ ཙམ་བར་འགོར་བཞྱིན་ཡོད། འོན་ཀང་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཁྤེ་ན་ཌའྱི་ PTS དང་ངྤེས་སོན་པ་སྐུ་
ཞབས་ཉྱི་མ་རྡོ་རྤེ་ལགས་ནས་གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་གནང་ཏྤེ་དུས་ཡུན་ཟླ་གངས་ ༢ ནས་ ༣ ཙམ་བར་གཞྱིས་སོས་ཐུབ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་དང༌། ཕན་ཡང་ཁྤེ་ན་ཌར་བསོད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་ PTS གཙོས་ངྤེས་སོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཉྱི་མ་རྡོ་རྤེ་ལགས་
དང་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་ལས་གཞྱི་
འདྱི་བཞྱིན་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཁམས་གཙང་མ་སྒྲུབ་བར་བོ་ཚབ་ཡོད་ལྟར་ཚང་མས་གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༡ པར། 
ང༌། སོན་ཉྤེས་གུན་སོབ། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་དུ་ཕྭ་ལྱིན་ Phailin ཞྤེས་པའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་མཚོ་རླང་དག་པོས་
སོན་ཐོག་ལ་གཏོར་སོན་ཚབས་ཆྤེ་ཕོག་པར་ཕྱི་ནང་ཁག་ནས་རོགས་དངུལ་སོར་༢༥༨༢༥༦༠༨། བསྡུ་སོང་བྱུང་བ་ནས་བསོམས་
སོར་ ༡༠༠༢༣༥༨༧། སོན་ཉྤེས་བགོས་སོད་བས་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། རོགས་དངུལ་ལྷག་མ་རྣམས་ས་གནས་སུ་མྱིག་སྨན་
མྱིག་གཏོང་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད། 
ལན། ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་དུ་ཕྭ་ལྱིན་ Phailin ཞྤེས་པའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་མཚོ་རླུང་དག་པོས་སོན་ཐོག་ལ་གཏོར་ སོན་ཚབས་
ཆྤེ་ཕོགས་པར་ཕྱི་ནང་རོགས་དངུལ་ས་གནས་སུ་དངོས་སུ་ལྷག་བསད་བགོས་འགྤེམས་བྤེད་ཕོགས་ཐད་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་བྱུང༌། 
ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པར་མ་འོངས་ཨོ་རྱི་ས་ས་གནས་ཆྤེད་གཏན་འཇག་མ་དངུལ་འཇོག་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་ལྟར་རོགས་དངུལ་
གནང་མཁན་ཚོགས་པའམ་དོ་བདག་ནས་དངུལ་འབོར་དྤེ་བཞྱིན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཚུལ་དུ་འཇོག་ཆོག་པའྱི་མོས་མཐུན་
ཡྱིག་ཆའང་ལག་སོན་བྱུང་ཡོད། ཕྭ་ལྱིན་མཚོ་རླུང་གྱི་གནོད་སོན་བྱུང་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེད་རོགས་རམ་ཤུགས་ཆྤེ་གནང་མཁན་
རོགས་ཚོགས་ Tashi Phendey Foundation, Hawaii ནས་རྣམ་གྲྭ་སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཁོང་པའྱི་
ཆོས་མྱིང་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།བརྒྱུད་ཨ་རྱི་ཌོ་ལར་སོར་འབུམ་གཉྱིས་ཤྱིག་གནང་འབོར་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། རོགས་དངུལ་
ལྷག་བསད་ཁོངས་ནས་ལས་འཆར་དམྱིགས་འཛུགས་ཁག་ལ་གཏོང་དགོས་བཏང་ཏྤེ་འཕོས་ལྷག་ཆ་ཚང་ཨོ་རྱི་ས་ས་གནས་སུ་
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཚུལ་དུ་འཇོག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ལྟར་འཛིན་སོང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་མུ་མཐུད་བཀའ་
བསྡུར་འགོ་མུས་ཡྱིན་པས་གང་མགོགས་སྤེལ་ཐབས་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ལྟར་བྱུང་མ་ཐག་ས་གནས་སུ་དངུལ་
འབོར་ལྷག་བསད་ཆ་ཚང་གང་མགོགས་གཏོང་རྒྱུ་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོད། 
༣༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༦ པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེ་ ༡༥ པར། 
ན་གཞོན་རོགས་སོར་སྤེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི། 
སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་༼༤་༥།ག༽་ནང་གསལ་ལྟར་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ན་གཞོན་ཕོ་གངས་༩ དང༌། མོ་གངས་ ༡༣ བཅས་
བསོམས་ ༢༢ ལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་སྤེད་ཆུང་མ་དངུལ་བསོམས་སོར་འབུམ་ ༢༣།༠༠ བུན་གཡར་ཞུ་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ད་བར་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༨༤ ལ་དངུལ་བུན་སོར་ ༡༩༤༧༢༤༤༠་༩༦ བུན་གཡར་གནང་བའྱི་གནས་སངས་གཤམ་
གསལ་ལྟར། 
ཨང་། གནད་དོན། མྱི་གངས། ཕུལ་ཟྱིན་སོར། ལྷག་བསད་སོར། ཁྱོན་བསོམས་སོར། 
༡ བུན་དངུལ་ཕྱིར་སོག་དཀའ་ངལ་ཅན། ༢ ༢༠༡,༤༡༢༌༠༠ ༩༨༥༨༨༌༠༠ ༣༠༠,༠༠༠༌༠༠ 

 
ཞྤེས་གསལ་ཐད། བུན་དངུལ་ཕྱིར་སོག་དཀའ་ངལ་ཅན་མྱི་གངས་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷག་བསད་སོར་ ༩༨༥༨༨་༠༠ གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་
སངས་ཇྱི་ཆགས། 
ལན། བུན་དངུལ་ཕྱིར་སོག་དཀའ་ངལ་ཅན་མྱི་གངས་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷག་བསད་སོར་ ༩༨༥༨༨ ཁོངས་ནས་ཧོན་སུར་གཞྱིས་
ཁོངས་གོང་སྤེ་སྱི། ཁང་ཨང་ ༣༡ གནས་སོད་ཕ་རྟ་མགྱིན་གྱི་བུ་བཟང་པོའ་ིབུན་དངུལ་ཡོང་བསད་སོར་ ༦༠༠༠༠ ཡོད་པ་དྤེ་དོ་
བདག་གྱི་ནང་མྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཕྱིར་སོག་གནང་སྤེ་འདྱི་ལས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་༥ ཚེས་༡ འཁོད་པའྱི་བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༡༣༧༩༥ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཏྤེ་རྩྱིས་གཙང་
ཟྱིན་ཡོད་པ་དང༌། རྡ་ས་གནས་སོད་བོུ་བསན་འཛིན་ཆོས་འཛོམས་ནས་བུན་དངུལ་ཡོང་བསད་སོར་ ༣༨༥༨༨ ཡོད་པ་དྤེ་འདྱི་ལས་
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ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དོ་བདག་ལ་བརྡ་དྤེད་ཁུངས་ཁྱབ་ནན་འདོངས་བཏང་ཡོད་པ་དང༌།  ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ཁོ་མོར་བརྡ་དྤེད་ཆྤེད་ཁོ་མོའ་ིཁང་པར་ལན་མང་ཕྱིན་ཀང་དོ་བདག་ངོ་ཐུག་མ་བྱུང་བས་ཁོང་གྱི་གཉྤེན་
དང་སྤུན་མཆྤེད་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་བཞག་ཀང་འབོར་ལྤེན་མ་བྱུང་བས་མཐའ་མར་འདྱི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་  ༧ པའྱི་ནང་མ་གཏོགས་རྩད་
གཅོད་མ་ཐུབ་པར་ཁ་པར་བརྒྱུད་བུན་དངུལ་གྲུབ་མཇལ་དགོས་པས་སྐོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ནན་པོར་ཞུས་
པར་དོ་བདག་ལྡྱི་ལྱིར་ཟ་ཁང་ནང་ལས་ཀ་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་བ་དང༌། དམྱིགས་གསལ་བུ་ལོན་ད་ཆ་འབུལ་རྒྱུའྱི་གནས་
སངས་མྤེད་པ་དང་འདྱི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་སོར་ ༡༢༠༠༠ འབུལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་གསུངས་ཡོད་བཅས་བུན་དངུལ་ཕྱིར་
སོག་ཡོང་ཐབས་ཆྤེད་མཇུག་སོང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། 
༤༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༤ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༩ པར། 
ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་རྣམས་ལ་སོད་གནས་གསར་བསྐྲུན་ཆྤེད་ཁྱད་ལས་པས་འཆར་
རྩྱིས་དང་བཀོད་རྱིས་བཟོ་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་ཁོད་སྙོམ་ཞུ་རྒྱུ། ཆུ་ཡུར་དང་འགོ་ལམ་གསར་
རྒྱག་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་རྒྱུ། ཞྤེས་གསལ་ཐད། ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ག་
ཚོད་ཡོང་པ་དང༌། སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་ཆྤེད་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། 
ལན། ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༢༦༦ ཡོད། སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་ཆྤེད་རོགས་
དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་ཡོད། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་སྤེལ་ཀོབ་དང་མོན་གོ་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་སུ་སོད་ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ལས་
འཆར་འོག་གབས་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་དང༌། མོན་གོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་ལ་ཕན་པའྱི་
མོན་གོ་གཞྱིས་ཁོངས་གོང་སྤེ་ ༣ པའྱི་ཁང་ཨང་ ༣༦ ནང་སོད་བདྤེ་ཆྤེན་སོལ་མ་དང༌། ཁང་ཨང་ ༨ ནང་སོད་དཀོན་མཆོག་མཚོ་
མོ། ཁང་ཨང་ ༡ ནང་སོད་པ་རྒྱལ། ཁང་ཨང་ ༢ ནང་སོད་ཆུང་ཆུང་བཅས་ནས་ཞྱིང་ས་ཨྤེ་ཀར་བསོམས་ ༩ དང་ཕྤེད་ཀ་གཞུང་
འབུལ་བྱུང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཆྤེད་ཨ་རྱི་པྱི་ཨར་ཨྤེམ་PRMརོགས་ཚོགས་ནས་སོར་ 
༡༢༠༠༠༠༠༠ འབུམ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ཞལ་བཞྤེས་ཐོབ་པ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་གང་མགོགས་འགོ་འཛུག་ཞུ་འཆར་ཡྱིན། 
༥༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༢ ཡྱིག་ཕྤེང་༡༠ པར། 
སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྤེད་འཆར་དོན་ཚན་༢དགོངས་དོན་བཞྱིན་སྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བདྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་གོག་གྱི་གནས་
སངས་ད་ཆ་ས་གཞུང་གྱི་ Nirantra Jyoti Power Scheme ལས་འཆར་ཁོངས་དགོངས་བཞྤེས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་ལག་
བསར་མཇུག་བསྱིལ་ཟྱིན། ཀོ་ལྱི་གལ་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ཉྱིད་ལག་བསར་ཐུབ་མྤེད་པས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་ཞུ་འཆར་ཡོད། ཅྤེས་
གསལ་ཐད། ཀོ་ལྱི་གལ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ལག་བསར་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་དང༌། མ་འོངས་ཐབས་ཤྤེས་གསར་པ་
གང་འད་ཞྱིག་གྱིས་མཇུག་སོང་ཞུ་འཆར་ཡོད། 
ལན། ཀོ་ལྱི་གལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གོག་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་བཞྱིན་ལག་བསར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོར་ཀོ་ལྤེ་གལ་
 ལྕམ་ར་ཇ་ན་གར་རོང་ཁོངས་མངའ་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་ནང་ཐོན་མྤེད་སབས་གོག་གྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་
 གནང་ཐུབ་མྤེད་པར་བརྟྤེན། འདྱི་ནས་དྤེ་སྔ་མངའ་གཞུང་ལ་ཐྤེངས་མང་རྤེ་བསྐུལ་ཞུས་ཟྱིན་པས་མུ་མཐུད་མཇུག་
 སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༦༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༩ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༡ བར། 
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འདྱི་གའྱི་གཞུང་བསྐོས་ལས་བྤེད་ཀྱི་ལས་ཤག་དཀའ་སྤེལ་སད་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་ད་ཡོད་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་བསྩལ་
བའྱི་ཁང་པ་ཉམ་གསོ་ཆྤེད་སྱིག་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་དང་རོགས་དངུལ་བྱུང་མཚམས་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཞུ་འཆར་ཡོད།  
ཅྤེས་གསལ་ཐད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ཁང་པ་ཉམ་གསོ་ཆྤེད་ཕག་དངུལ་ཇྱི་ཙམ་བསྩལ་ཡོད། ལས་ཤག་གསར་
རྒྱག་ཆྤེད་རོགས་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོང་རྤེ་ཡོད་དམ། 
ལན། སྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་གནས་གཞུང་བསྐོས་ལས་བྤེད་རྣམས་ལ་ལས་ཤག་མྤེད་པའྱི་དཀའ་སྤེལ་སད་དཔལ་ལྡན་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་འབས་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བདག་དབང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལུགས་
བསམ་གོང་སྤེ་ ༢ ཁང་ཨང་ ༩༡ གྱི་ཁང་པའྱི་བདག་དབང་དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ལས་ཁང་དུ་གསོལ་སྩལ་གནང་ཡོད་པ་ལས་དགའ་
ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རོགས་དངུལ་གང་ཡང་ཡོང་འཆར་མྤེད། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཆྤེད་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབོད་
བསྐུལ་གྱིས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༧༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༠ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༧ བར། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིསྤེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་རྩ་ཁུངས་སྤེལ་
རྩྱིས་ཤོག 
མ་རྩ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ། སོར། མ་རྩ་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་པ། སོར། 

ཕྱིར་སོད་དགོས་པ། ༡༠,༥༧,༥༧༩༌༥༦   
 
ཞྤེས་གསལ་ཐད། སོར་ ༡༠༥༧༥༧༩་༥༦ གྱི་དངུལ་འབོར་དྤེ་ཙམ་ཕྱིར་སོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་༢༠༡༥ ནང་སོད་དགོས་སོར ༡༨༠༠༠་༠༠ འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥་་༢༠༠༦ ཀྱི་རྩྱིས་ཁ་ནས་ ༢༠༡༠་་
༢༠༡༡ བར་སོད་དགོས་དང་འབྤེལ་བར་སོད་ཁུངས་ཁ་གསལ་མྤེད་པ་དང༌། གཞན་སོད་དགོས་སོར་ ༩༦༣༢༥༧་༥༦ ནས་སོར་ 
༦༣༨༤༦༣་༥༦ འདྱི་གའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཉྱིན་དགུང་ཞལ་ལག་འགོ་གོན་ཆྤེད་ཡྱིན་འདུག དྤེ་སྔོན་ཕྲུ་གུའྱི་ཉྱིན་དགུང་ཞལ་
ལག་འགོ་གོན་རོགས་དངུལ་རྩྱིས་འགོ་གཞན་ནས་བཏང་ཡོད་པར་གཞན་སོད་དགོས་ནས་གཏོང་དགོས་བྱུང་མྱི་འདུག  རོགས་
དངུལ་རྩྱིས་འགོ་གཞན་ནང་དངུལ་ལྷག་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པར་གཞན་སོད་དགོས་ fund pending utilisation ནས་བྤེད་སོད་བ་
བཞྱིན་ཡོད། སོར་ ༣༢༤༧༩༤་༠༠ འདྱི་ལོའ་ིནང་གསོལ་ཕོགས་སོད་དགོས་རྩྱིས་གཙང་ཞུས་ཡོད་པ་དང་དྤེ་མྱིན་རྩྱིས་རྱིང་སོད་
དགོས་ཁག་ལ་རྩྱིས་གཙང་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སོད་དགོས་སོར་ ༡༤༢༣༢་༠༠ ལས་བྤེད་གསོག་དངུལ་དང་འབྤེལ་བས་སོར་ ༢༥༣༢་༠༠ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༢༠༡༥ ནང་ལས་
བྤེད་གསོག་དངུལ་གཅོག་འཐྤེན་ཞུས་ཀང་དོ་བདག་གྱི་དངུལ་དྤེབ་ནང་བཅོལ་འཇོག་བ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག  ཡྱིན་ཡང་འདྱི་ལོའ་ིནང་
རྩྱིས་གཙང་ཞུས་ཟྱིན། སོར་ ༧༩༨༠་༠༠ འདྱི་གའྱི་ཁ་ལོ་བ་ཟུར་པ་བསན་འཛིན་ཡར་འཕྤེལ་རྩ་དགོངས་ཞུས་རྤེས་གསོག་དངུལ་
རྩྱིས་ཁར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་མྤེད་པར་འབུལ་བསད་ཡོད། གཞན་སོར་ ༣༧༢༠་༠༠ འདྱི་ག་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་
བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ཀྱི་གསོག་དངུལ་ཡྱིན། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དོ་བདག་གྱི་མྱིང་ཐོག་སྔ་འདོན་གསལ་འདུག་པར་རྩྱིས་
གཙང་ཞུ་བསད་མ་བྱུང་བར་གསོག་དངུལ་བཀག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 



140 

 

སོད་དགོས་སོར་ ༦༢༠༩༠་༠༠ ཐམ་པ་དྤེ་སྔོན་འདྱི་ག་མྱི་མང་ནས་ཨོ་རྱི་སར་ས་གནས་སུ་ཆུ་ལོག་བྱུང་རྤེན་ཞལ་འདྤེབས་གནང་
བར་དབུས་སུ་དུས་ཐོག་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་མྤེད་པར་སོད་བསད་ནང་གསལ་བའྱི་དངུལ་འབོར་རྩྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་སད་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ། 
༨༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༢ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༥ བར། 
ལུགས་བསམ་མཉམ་འབྤེལ་ཁོམ་རའྱི་ནང་ཚོང་ཁང་ཁང་མྱིག་གསར་རྱིང་བསོམས་གངས་ ༥༦ བཅས་ནས་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་གཙང་
ཁྤེ་སོར་འབུམ་ ༡་༤༠ བྱུང་ཡོད། ཁོམ་རའྱི་ཚོང་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་ཐབས་དང་ན་གཞོན་གྱི་འཚོ་ཐབས་
འདུ་འགོད་བ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། མཉམ་འབྤེལ་ལའང་ཡོང་འབབ་ཀྱི་དམྱིགས་རྟྤེན་ཆགས་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། 
ཚོང་ཁང་ཁང་མྱིག་གངས་ ༥༦ ནས་གཙང་ཁྤེ་སོར་འབུམ་ ༡་༤༠་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། སྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་རྩྱིས་ལོ་  ༢༠༡༤།༢༠༡༥ ལོའ་ིནང་ཚོང་ཁང་ཁང་མྱིག་ གསར་རྱིང་
བསོམས་གངས་ ༥༦ ནས་བསོམས་སོར་འབུམ་ ༨་༣༨ བྱུང་ཡོད་པ་ནས། ལས་བྤེད་གཅྱིག་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཆྤེད་ལོ་གཅྱིག་ནང་
སོར་འབུམ་ ༡་༥༧ དང༌། མཉམ་འབྤེལ་གྱི་སྐུལ་ཟད་ཟུར་བཅད་སོར་འབུམ་ ༥་༤༡ འཐྤེན་པས་ཡང་སྙྱིང་གཙང་ཁྤེ་སོར་འབུམ་ ༡་
༤ བྱུང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། གཞྱི་རྩྱིའྱི་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཁོམ་ར་འདྱི་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་
ཐབས་ཁོ་ནར་དམྱིགས་ཏྤེ་འཛུགས་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡྱིན་སབས། ཚོང་ཁང་གྱི་ཁང་ག་ཉུང་བས་ཡོང་འབབ་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པར་བརྟྤེན་
གཙང་ཁྤེ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་མྤེད། འོན་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་བདྤེ་རྩར་ཕན་རླབས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
༩༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦༨ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡ བར། 
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང༌། བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་ཇྱི་བས། 
༡། རྒྱུན་དུ་ཕན་མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་མྱི་མང་ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་དང་འབྤེལ་ཡོད་བརྒྱ་དཔོན་
རྣམས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞྱིང་ས་ཕྱི་མྱི་ལ་བོགས་མར་གཏོང་མྱི་ཆོག་པ་དང་ས་སོང་བཞག་མྱི་ཆོག་པའྱི་ལམ་སོན་ཡྱིག་ངག་
གཉྱིས་ཐོག་ནས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ལོ་ཞྱིང་པ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཞྱིང་ས་ཕྱི་མྱིར་བཏང་བ་དང་ས་སོང་བཞག་པ་རྣམས་ལ་
ཆད་པ་ཡང་བཀལ་དགོས་བྱུང་ཡོད། ས་གནས་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། 
ཞྱིང་ས་ཕྱི་མྱིར་བོགས་མ་གཏོང་མཁན་དང༌། ས་སོང་འཇོག་མཁན་བཅས་གངས་ག་ཚོད་འདུག དྤེ་དག་ལ་ཆད་པ་ཇྱི་ལྟར་བཀལ་
ཡོད་དམ། 
ལན། མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་ས་གནས་ཁྱྱིམ་ཚང་གསུམ་ནས་ཨྤེ་ཀ་ ༥།༢༤ ཕྱི་མྱིར་བོགས་མ་བཏང་འདུག་པར་ཉྤེ་ ཆད་ཨ ྤེ ་ཀ ་
རྤེར་སོར་ ༦༠༠་༠༠ ཐམ་པ་རྤེ་བཀལ་ཡོད་པ་དང༌། ཡང་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༧༢ ནས་ཨྤེ་ཀ་གངས་ ༢༤༡ ས་སོང་བཞག་ཡོད་པར་ཨྤེ་ཀ་
རྤེར་ཆད་པ་སོར་ ༤༠༠་༠༠ བཀལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གོང་སྤེ་སོ་སོའ་ིསྱི་པའྱི་རྩྱིས་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། 
༡༠༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧༠ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡ པོར། 
ཀ མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང༌། བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་ཞུ་
སྐབས་དཀའ་གནས་ཇྱི་འཕད། 
གཞྱིས་མྱི་རྤེ་ཟུང་ནས་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཡུལ་མྱིར་བོགས་མར་བཏང་བ་དང༌།  ཡང་འགའ་རྤེའྱི་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་
ལས་མ་བས་པར་ས་སོང་བཞག་པ་ཇྱི་སྙྤེད་ཅྱིག་ཡོང་འདུག་པར་བརྟྤེན་འདྱི་རྱིགས་ལ་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཉྤེས་ཆད་བཀལ་
དགོས་བྱུང་ནའང་ཁྱྱིམ་ཚང་མང་ཆྤེ་བའྱི་ནང་མྱི་ཆ་མྤེད་པས་ལས་མྱི་གས་ཚེ་ལས་ག་ཆྤེ ་བས་མཐའ་མ་ཞྱིང་ཀའྱི་གཏོང་ཡོང་ཁ་མ་
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འདུམ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟྤེན་ཕྱི་མྱིིཻར་བོགས་མ་གཏོང་དགོས་དང༌། ས་སོང་གཞག་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་འདུག་པ་
དངོས་འབྤེལ་ཡྱིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། དྤེ་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་གནང་འཆར་ཡོད་དམ།  
ལན། ས་གནས་ནས་ཞུས་དོན་ལ་དྤེང་སང་མཚན་རྱིག་ཐོག་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ཞྱིག་
གྱིས་མྱིའྱི་ཆ་རྤེན་ཉུང་ཤས་ཐོག་འཕྲུལ་ཆས་ལམ་ནས་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཨྤེ་ཀར་གངས་  ༥༠ ལྷག་འདྤེབས་
ལས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་འཛམ་གྱིང་ནང་ཁྱབ་བཞྱིན་ཡོད་སབས་རང་རྤེ་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལའང་ཚོར་སྣང་ཡོད། དྤེར་བརྟྤེན་གཞུང་སྤེར་
མཉམ་རུབ་ཐོག་ ཤྱིང་སྣ་འབས་ཡོད་དང་འབས་མྤེད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུའྱི་རོགས་སོར་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་ཐབས་ལམ་
བྱུང་ཚེ་གོང་འཁོད་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཅྱི་ཆྤེ་ཡོད་གསུངས་པ་དང་འབྤེལ་མཉམ་ཞྱིབ་ཀྱིས་གང་འོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༡༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧༨ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༥ བར། 
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་མོན་གོ་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་གནས།  
རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ལོ་དྲུག་རྱིང་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་མངའ་སྤེ་
མཉམ་འབྤེལ་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་མ་ཤས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ 
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་ཞུས་མྤེད་ཀང་འདྱི་ལོའ་ིནང་བགོ་སོད་ཞུ་འཆར་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་
ཐད། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༥ བར་གཙང་ཁྤེ་མ་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་བགོ་སོད་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། མཉམ་འབྤེལ་དྤེབ་བསྤེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་རྩྱིས་ཞྱིབ་འཐུས་
གཙང་གནང་ཐུབ་བར་བྱུང་ཡོད་ཀང༌།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༣༡ བར་མ་གཏོགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་མྤེད་པར་བརྟྤེན་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་བ་རྒྱུར་ནར་འགངས་སོང་ཞྱིང༌།  ད་ཆ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠།༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༡།༢༠༡༣ བཅས་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྩྱིས་ཁར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་ཁམས་ཀྱི་གཙང་ཁྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་གཙང་ཁྤེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ བགོ་སོད་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་
འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་ལྟར་གང་མགོགས་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་བྤེད་འཆར་ཡྱིན། 
༡༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧༩ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༤ བར། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་རྩྱིས་ཤོག་དང་དྤེབ་སྤེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་ཤོག་
དབར་བར་ཁྱད་ཡོད་མྤེད་དང༌། ཡོད་ཚེ་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོ་ཐབས་ཇྱི་ཞུས། 
རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ནས་ ༢༠༡༤་་་༡༥ བར་ལོ་གསུམ་རྱིང་བོད་གཞུང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་འདྱི་གའྱི་རྩྱིས་ཁར་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་
རྱིགས་བྱུང་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ནས་ ༢༠༡༤་་་༡༥ བར་ལོ་གསུམ་རྱིང་གྱི་རྩྱིས་ཁར་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་
མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་དང༌། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་སོང་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་དམ་མྤེད།  
ལན། སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་གྱི་རྩྱིས་ཁར་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ ཆགས་ཡོད། 
འོན་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༦ པར་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་གསར་སྣོན་དགོས་པ་འདྱི་ནས་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པར་འཆར་
འབུལ་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབྤེབས་གནང་བས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་གྱི་
རྩྱིས་ཁར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་ལམ་བསར་གཏོད་གནང་ཐུབ་པའྱི་དགྤེ་
མཚན་བྱུང་ཡོད།  



142 

 

༡༣༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡༣ ནང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དགྤེ་རྒན་རྒས་ཡོལ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་
གསར་བཀོད་སྱིགས་མྤེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བཅས་ལ་བརྟྤེན་སོབ་གྲྭའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་ཚགས་ཚུད་མྤེད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ཅྱི་ཆྤེར་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་སྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་ཐབས་ལམ་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་འཆར་ཡོད་དམ། 
ལན། ཧོན་སུར་འོད་སྣང་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་སྤེལ་སད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་གསན་རྱིམ་པར་ཞུས་
འབས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འོད་སྣང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དགྤེ་རྒན་ཚབ་གསར་བསྐོ་གཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་བས་ ད་སྐབས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་
མྤེད་པའྱི་ཐོག་ལས་དོན་ཁག་ཚགས་ཚུད་ངང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། 
༡༤༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡༨ ནང༌། 
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་སྱིག་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་གནས་ནང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ནང་
གཙང་ཁྤེ་སོར་འབུམ་ ༡༦་༣༤ བྱུང་ཡོད་སྐོར་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་མྱི་མང་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆྤེན་ཐོག་
ཐྤེངས་དང་པོ་མ་ཤས་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་༢༥ བགོ་སོད་ཐུབ་སྐོར་འཁོད་ཡོད་ཀང༌། དྤེ་སྔོན་ཤོག་གངས་ ༡༡༧ གྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་
པའྱི་ནང༌། སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་ནས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་འབུམ་ ༦༧་༠༦ གཙང་ཁྤེ་བྱུང་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི་
གཙང་ཁྤེ་དྤེ་མྱི་མཚུངས་པ་དང་མཉམ་འབྤེལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཙང་ཁྤེ་སོར་འབུམ་ ༡༦་༣༤ ལ་མར་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་
ནམ། 
ལན། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡༧ གྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་ནས་རྩྱིས་ལོའ ་ིནང་གཙང་ཁྤེ་སོར་
འབུམ་ ༦༧་༠༦ བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་བ་འགོད་ནོར་གྱུར་འདུག་པས་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་པ་དང་སགས་དངོས་བྱུང་གཙང་ཁྤེ་
སོར་ ༦༧༠༥༧་༢༢ ཡྱིན་པས་ནོར་བཅོས་ཡོང་བ་ཞུ། 
༡༥༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢༦ ནང་གསྤེས་ཏ་པ། མ་འོངས་བྤེད་འཆར། 
སོ་ནམ་ལས་དོན་སྱི་དང༌། ལྷག་པར་དུ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཚོང་འབྤེལ་ལས་འཆར་སྐོར་ནང༌། འདྱི་གཞྱིས་ཞྱིང་ས་དང་ཁོར་ཡུག་ལྷོ་
ཕོགས་གཞྱིས་ཁག་གཞན་དང་མྱི་འད་བར་རྟག་ཏུ་ལོ་ཏོག་དམྱིགས་ཚད་ལྟར་མ་བྱུང་བ་དང༌།  གང་ཆྤེན་གྱི་གནོད་འཚེ་ཆྤེ་བ། དྤེ་
བཞྱིན་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ཞྱིང་པ་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་རོགས་སོར་མྤེད་པ་མ་ཟད། གཞྱིས་མྱི་རྒན་རྱིགས་མང་དག་ཅྱིག་འདས་
གོངས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བསོད་པའྱི་ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་དགོས་ངྤེས་ཅན་ལ་བགོ་འགྤེམ་མ་ཐུབ་སབས་རྱིམ་བཞྱིན་ས་ཁང་
བདག་གཅྤེས་མ་ཐུབ་པ་དང་དོ་དབྱིངས་ཅན་གྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་སྤེམས་ཤུགས་ཆག་སྤེ་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་ཉུང་དུ་
འགོ་བཞྱིན་པར་ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་ནས་ཉམས་པ་སར་གསོ་བ་ཐབས་དཀའ་བས་ཕོགས་ཚང་མས་ཐུགས་ཞྱིབ་དང་ཐུགས་
སྣང་དགོས་གལ། དབུས་གཞུང་ནས་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་རྟྤེན་གཙོ་བོར་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་ཁོ་ན་ཡྱིན་སབས་དྤེ་ལྟར་གནས་
སངས་ལོ་རྤེའྱི་ལས་བསོམས་དང་དམྱིགས་བསལ་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་ཐོག་ནས་ཚ་ལུད་ཕྱིར་ཚོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཞྱིང་ས་ཨྤེ་
ཀར་ཇྱི་འདྤེབས་དྱི་ཤོག་ལོ་རྤེར་བསྡུ་ལྤེན་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོད་ནའང་དྤེ་དག་རྒྱུན་འཛིན་མཉམ་འབྤེལ་
ནས་བ་རྒྱུ་ནུས་པ་གང་ཡང་མྤེད་སབས་དབུས་གཞུང་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཡོང་བ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། ཞྤེས་གསལ་ཐད། དྤེའྱི་ཐོག་
ཕུགས་རྒྱངས་རྱིང་པོའ་ིདཀའ་སྤེལ་ཐབས་ལམ་གང་འཚོལ་བཞྱིན་ཡོད་དམ། 
ལན། ལོ་མང་རྱིང་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གྱི་མཉམ་འབྤེལ་དང་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདཀའ་སྤེལ་སད་
དྤེ་སྔ་སོར་འབུམ་མང་པོའ་ིཉྱི་འོད་གང་ཆྤེན་རྭ་བསྐོར་དང༌། ས་དོང་འབྲུ་རྒྱུ། དྤེ་རྤེས་རྡོ་རྩྱིག་གང་རྭ་བ་བསྐོར་རྒྱུ་སོགས་ལག་བསར་
སྐབས་དུས་སོ་སོར་གང་ཐུབ་གནང་ཡོད་པ་དང༌། གང་ཆྤེན་གྱི་གནོད་འཚེ་རྤེན་པས་ཞྱིང་ས་འདྤེབས་ལས་འགོག་རྤེན་འཕད་པ་
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རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྤེལ་སད་དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་གང་ཐུབ་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་གང་ཐུབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདཀའ་སྤེལ་སད་དམྱིགས་བསལ་རོགས་སོར་རམ་གུན་སོབས་གནང་ཕོགས་ཐད་ས་གནས་
ནས་འཆར་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་སོང་པ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བགོ་འགྤེམ་བ་དགོས་ཆ་ཚང་བཙན་
བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ The Tibetan Rehabilitation Policy-2014 དགོངས་དོན་ལྟར་ས་
གནས་ས་བབ་དང་མྱི་མང་ཉུང་གྱི་གནས་སངས་ཁ་གསལ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལུགས་མཐུན་ས་ཆ་བོགས་མར་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་
ཀྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་བྤེད་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྤེད་དང༌། གང་ཆྤེན་གྱི་གནོད་
འཚེ་གཅྱིག་པུ་རྤེན་པས་འདྤེབས་ལས་བ་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་མྱིན་བཅས་ཀྱི་གནས་སངས་ཞྱིབ་ཕ་ས་གནས་ནས་ཕུལ་འབོར་བྱུང་
མཚམས་ཕུགས་རྱིང་དཀའ་སྤེལ་སད་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་མྤེད་ལྟ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
༡༦༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣༠ ནང། 
གཞན་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངལ་སྤེལ་ལས་གཞྱི། 
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ན་གཞོན་ཁྱོན་བསོམས་གངས་ ༡༨ ལ་ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་ཐོག་སྤེང་ལོར་ནྱི་ལ་མང་ག་ལཱ་ལས་
རྱིགས་སོང་བརྡར་ཁང་དུ། སོང་བརྡར་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ད་ལྟ་ན་གཞོན་འདྱི་ཚོ་སོང་བརྡར་ཚར་རྤེས་ལས་ཀ་
ཐོབ་པ་དང༌། ལས་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། ན་གཞོན་གངས་ ༡༨ ནས་གངས་ ༡༡ གོང་གསལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་དང་འབྤེལ་བའྱི་རང་འཚོའྱི་ལས་ཀ་བྤེད་
བཞྱིན་པ་དང་ལྷག་འཕོས་གངས་ ༧ ལས་ཀ་མ་ཐོབ་པར་ནང་མྱིར་སུད་ཚོང་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་པ་མ་འོངས་ལས་ཀ་ཐབས་
འཚོལ་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་པ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་པ། 
༡༧༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤༡ ནང༌། 
མཉམ་འབྤེལ་ལ་མྱི་མང་གྱི་དངུལ་བཅོལ་ཇྱི་ཡོད་དང་དྤེར་སྤེད་འབབ་ཇྱི་སོད་ནང༌། མཉམ་འབྤེལ་ཤྤེར་བདག་ཚོགས་མྱི་གངས་ 
༢༣༣༡ ནས་ཚོགས་མྱི་༧༡ ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་དངུལ་བཅོལ་མྤེད་པ་དང༌། ཚོགས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་གངས་ ༢༦༤ ནས་དངུལ་
བཅོལ་ཡོད་ཚེ། ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ནས་དྤེ་ཙམ་དངུལ་བཅོལ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ།  
ལན། མཉམ་འབྤེལ་ལ་མྱི་མང་གྱི་དངུལ་བཅོལ་ཇྱི་ཡོད་དང་དྤེར་སྤེད་འབབ་ཇྱི་སོད་ནང༌། མཉམ་འབྤེལ་ཤས་བདག་ཚོགས་མྱི་
གངས་ ༢༣༣༡  ནས་ཚོགས་མྱི་ ༧༡ ཙམ་ནས་མ་གཏོགས་དངུལ་བཅོལ་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་འགོ་འཛུགས་
ཞུས་ཏྤེ་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ཙམ་ལས་སོང་མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཡྱིན། ཚོགས་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་གངས་ ༢༦༤ ནས་དངུལ་བཅོལ་
ཡོད་པ་རྣམས་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་རོགས་དངུལ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ དངུལ་བཅོལ་བཞག་པ་རྣམས་ཡྱིན། 
༡༨༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤༩ ནང། 
༡། ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན། 
༡་་་༡༽ སྱི་ཚོགས་བདྤེ་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་བཅས་ཀྱི་སྐོར། 
ཀ  རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་མགོན་མྤེད་རྣམས་ལ་གཟྱིགས་རྟོག 
༤། གོང་འཁོད་རོགས་ཚོགས་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་ཆྤེད་སྐམ་གོག་འཕྲུལ་འཁོར་ Generator གཅྱིག་དང༌། འཁར་རྒྱུག་ 
Walking stick གངས་ ༡༠ དང༌། Folding commode གངས་ ༡༠ བཅས་ཅ་དངོས་ཁག་ཞལ་འདྤེབས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། གོང་འཁོད་ཞྤེས་འཁོད་པ་ལྟར་རོགས་ཚོགས་དྤེ་སུ་ལ་གོ་དགོས་སམ། 
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ལན། རོགས་ཚོགས་དྤེ་ Dr. Raffela, Italy ཡྱིན། 
༡༩༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥༡ ནང༌། 
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བདྤེ་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་གསལ་དགོས་པ། དོན་
ཚན་ ༣། དང་ ༤། བར། སྔ་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ས་གནས་སུ་ཧཌ་ཧུཌ་ Hudhud ཞྤེས་པའྱི་རླུང་འཚུབ་དང་
དག་ཆར་གྱི་རྤེན་པས། ཁྱོན་ཞྱིང་ཁ་ཨྤེ་ཀར་ ༡༥༣༨།༥༠ ཙམ་གཏོར་བཤྱིག་གྱིས་སོན་ཉྤེས་ཕོག་ཡོད་པ་དང༌། ཕོགས་མཚུངས་
མངའ་སྤེའྱི་རོང་དཔོན་མཆོག་དང་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ལ་གུད་སོབ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པས། ཐོབ་རྤེ་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ད་ཆ་དུས་
ཡུན་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་འགོ་ལ་ཉྤེ་བ་ཡྱིན་སབས་གུད་སོབ་དྤེ་ལྟར་སྩལ་སོན་བྱུང་ཡོད་དམ།  
ལན། ས་གནས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ཧུཌ་ཧུཌ་ (Hudhud) ཞྤེས་པའྱི་རླུང་ཚུབ་དང་དག་ཆར་གྱི་རྤེན་པས་ཞྱིང་ཁ་གཏོར་
བཤྱིག་གྱིས་སོན་ཉྤེས་ཕོག་པ་དང༌། འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་དགོས་གལ་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་འབྤེལ་ཡོད་མངའ་སྤེ་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕུལ་ཟྱིན། འོན་ཀང་མངའ་སྤེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང༌། ད་བར་ཨོ་ཌྱི་ཤ་ཡུལ་
མྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལའང་གུན་གསབ་ཕུལ་བསད་ཡྱིན་འདུག སྱིར་གུན་གསབ་དྤེ་དག་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་རྤེས་ཐོབ་ཀྱིས་ཡོད་པའྱི་
འགྤེལ་བརོད་གནང་བཞྱིན་འདུག་ཀང་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་མཇུག་སོང་འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ། 
༢༠༽ དྤེ་བཞྱིན་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥༡ དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཕྤེ་ལྱིན་ Phailin  ཞ ྤེས ་པའ ྱི ་
རླུང་ཚུབ་རྤེན་པས་སོན་ཉྤེས་ཕོག་སྐབས་གཞྱིས་གོང་ཁག་ཅྱིག་ལ་མངའ་གཞུང་ནས་གུན་གསབ་ཧྱིན་སོར་  ༦༡༣༨༨ ཐམ་པ་
གནང་སོན་བྱུང་ཡོད་སྐོར་དང་འཕོས་གཞྱིས་གོང་ལའང་རོགས་འཆར་སོར་ ༡༤༠༠༠༠༠ ཙམ་ཐོབ་རྤེ་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ད་
ཆ་དྤེ་ལྟར་ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད་དམ། 
ལན། ཉྤེ་ལམ་ཨོ་ཌྱི་ཤ་མངའ་སྤེ ་གཞུང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་གུན་གསབ་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་
༡༤༣༨༦༡༢་༠༠ཐམ་པ་དོ་བདག་ཞྱིང་པ་སོ་སོའ་ིམཚན་ཐོག་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། 
༢༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥༥  
ས་བཅད་ལྔ་པ། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྤེད་འཆར་ལག་བསར་ཇྱི་ཞུས་སྐོར། 
སྔ་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༥་༤ ནང་གསལ་ལྟར། འདྱི་ནས་ས་གཞུང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཐུང་ཆུ་དང་འགོ་ལམ། ཆུ་ཡུར་
གོག་གྱི་ཆ་རྤེན་ཡུལ་མྱི་སྱི་མཚུངས་སྩོལ་གནང་ཡོང་སྐོར་ཡྱིད་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ཐྤེངས་མང་ཞུས་ཀང༌།  ད་བར་བཀའ་ལན་གང་
ཡང་ཕྤེབས་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚོ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་ཚབས་ཆྤེ་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན་རང་གཞུང་དབུས་ས་གཉྱིས་དཀའ་
ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཆྤེད་འབད་བརྩོན་གང་དང་གང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དམ། 
ལན། གོང་འཁོད་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་སུ་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་མངའ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ The Collector & District Magistrate (Gajapati) དང༌། The Chief Secretary (Govt. of Odisha), 
The Principle Secretary (Revenue & Disaster Magistrate Dept.) བཅས་ལ་ཐྤེངས་མང་ཞུས་པས་ད་དུང་མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་འབད་རྩོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ། 
༢༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༦༡ 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཐོག་ལག་བསར་མཇུག་སྣོན་ཇྱི་ཞུས་ནང༌། དོན་
ཚན་གཉྱིས་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་བསར་དུ་ཚོགས་བསྐོང་གྱི་མངའ་གཞུང་ལ་བདྤེ་སྡུག་ཞུ་སྙན་
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ཡྱིག་ཆ་སྐོར་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ་དང༌། དྤེའྱི་རྤེས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་རའྱི་སྤུར་Raipur རྒྱལ་སར་སྱིད་བྱུས་
དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ཆྤེད་ཕྤེབས་སྐབས་དོན་དག་གང་ཙམ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅྤེས་འཁོད་ཡོད་འདུག་ན། ལས་དོན་དྤེ་
དག་ཐོག་ཞྱིབ་ཕ་གང་དང་གང་གྲུབ་ཡོད་མྤེད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།  
ལན། ༢༠༡༥།༤།༡༣ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་རའྱི་སྤུར་རྒྱལ་སར་ཕྤེབས་སྐབས་མངའ་གཞུང་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་
ཆྤེ་ Shri Vivek Dhand, Chief Secretary མཆོག་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུྤེན་སོར་སོད་བྤེད་ཕོགས་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་འབས་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ནས་ Mr. K.R.Pisda, Principle Secretary 
of Land Revenue & Disaster Management མཆོག་ལ་གོང་གསལ་སྱིད་བྱུས་ཐད་ Nodal Officer བསྐོ་
གཞག་བསྩལ་དོན་བཞྱིན་ཧྱི་མ་ཅལ་དང་ཨུ་ཏར་ཁཱཌ་མངའ་གཞུང་སོ་སོའ་ིབོད་མྱིར་མཐུྤེན་སོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་
གནང་བའྱི་ངོ་བཤུས་ཁག་ཕུལ་དོན་དྤེ་མཚུངས་ Chattisgarh མངའ་སྤེའྱི་ནང་ཡོད་བོད་མྱི་རྣམས་ལའང་སྱི་མཚུངས་མཐུན་
འགྱུར་རག་ཐབས་ཀྱིས་རྤེ་བསྐུལ་ཞུས། ཡང་ ༢༠༡༥།༤།༡༣ ཉྱིན་མངའ་སྤེའྱི་སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆྤེན་ Dr. Raman Singh མཆོག་
མཇལ་མོལ་སྐབས་སུའང་མན་སར་བོད་མྱི་རྣམས་ལའང་མཐུན་འགྱུར་རག་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཞུས།  ཉྤེ་ལམ་ ༢༠༡༥།༤།༢༧ 
ཉྱིན་ Mr. K.R.Pisda, Principle Secretary of Land Revenue & Disaster Management མཆོག་གྱི་ལས་
ཁུངས་ནས་ས་གནས་རོང་དཔོན་མཆོག་ལ་སྙན་ཐོ་འཆར་འབུལ་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཕུལ་བ་ལྟར་སྙན་ཐོ་ཤོག་གངས་ ༡༠ ཅན་
ཞྱིག་ ༢༠༡༥།༥།༡༡ ཉྱིན་རོང་དཔོན་མཆོག་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་འདུག Chattisgarh མངའ་སྤེའྱི་ནང་ཡོད་བོད་མྱི་
རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་སྱིད་བྱུས་རགས་ཟྱིན་དང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ངོས་བཞྤེས་བྱུང་ཚེ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་བཟང་དུ་འགོ་བའྱི་རྤེ་བ་
ཡོད། 
༢༣༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༩༥ ནང་གསྤེས་ག་ ༣༽ མཉམ་འབྤེལ་མྱི་མང་གྱི་དངུལ་བཅོལ་ཇྱི་ཡོད་དང་དྤེར་སྤེད་
འབབ་ཇྱི་སོད་ནང་འཁོད་སན་རྡ་ར་ནོར་གྱིང་མཉམ་འབྤེལ་ལ་ཤྤེར་བདག་མྱི་མང་ནས་དངུལ་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ད་བར་བྱུང་
མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། དྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
ལན། སན་ད་ར་ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་མྱི་མང་དངུལ་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ད་བར་བྱུང་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནྱི་
ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ནས་དངུལ་བཅོལ་ཞུ་ཆྤེད་ལས་འཆར་དགོས་འདུན་བཏོན་མྤེད་པར་སོང་མཉམ་འབྤེལ་ནས་ཀང་གོ་
རྟོགས་དང་གསལ་བསགས་སོགས་ཁྱབ་སྤེལ་བས་མྤེད་པ། ད་ཆ་མྱི་མང་ནས་ ནས་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་བཞྱིན་མཉམ་འབྤེལ་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གོས་བསྡུར་ཞུས་ཏྤེ་རྤེས་ལོའ་ིནང་མྱི་མང་དངུལ་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གསར་གཏོད་གནང་
འཆར་ཡྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ། 
༢༤༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༢༩ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༣ པར། 
ས་བཅད་གསུམ་པ། ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
ཀ གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྱི་ས་སོང་པ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་བཟུང་གྱི་ཉྤེན་ཚབས་ཡོད་སབས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་ཁ་འཐོར་
བོད་མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༣༢ ཙམ་ནས་ས་ཁང་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་དོན་ལྟར། ས་གནས་གནད་ཡོད་རྣམས་ལ་གོ་བསྡུར་
གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་འཆར་བང་སྱིག་བས་ཀང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ངོས་ནས་མོས་མཐུན་མྤེད་པར་
དགག་བ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་སྔ་འཕོས་ངང་འཐྤེན་བ་དགོས་བྱུང༌། ཞྤེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་དགག་བ་
བྤེད་སྐབས་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
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ལན། ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་ཁོངས་བོད་མྱི་རྣམས་ཁྤེ་ན་ཌ་གཞྱིས་སོས་དང་འབྤེལ་སྱིར་རྒྱུ་མཚན་མང་དག་ཐོག་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་
འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ལྷག་པར་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་ཁ་འཐོར་བོད་མྱི་ཁྱམ་ཚང་ ༣༢ ཙམ་ལ་ གཞུང་ནས་གནང་བའྱི་ས་ཆ་མྤེད་
པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མང་དག་ཐོག་ཁོང་རྣམས་ས་གནས་སུ་གནས་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ལོ་མང་ནས་ཡོད་འདུག  དྤེར་བརྟྤེན་འདྱི་ནས་
བསམ་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཁོང་རྣམས་བསན་སང་དུ་སོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཀང་ཁོང་རྣམས་བསན་སང་དུ་སོ་བོ་མྤེད་པ་དང༌། མྤེའོ་དང་ཏྱི་
ཛུ་གང་རུང་ཁུལ་དུ་ས་ཁང་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་བའྱི་སྐོར་དྤེ་སྔ་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྤེབས་སྐབས་མྱི་མང་ནས་བདྤེ་སྡུག་
སྙན་གསན་ཞུས་ལྟར་མྤེའོ་ས་འགོ་ནས་ས་གནས་གནད་ཡོད་རྣམས་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་འདྱི་ག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་
འཆར་བང་སྱིག་བས་འདུག་ཀང༌། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་རྣམས་ནས་ངག་ཐོག་དགག་བ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོར་ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ འཁོད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟྤེན་ལགས་དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱིརྟྱི་
སོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་མྤེའོ་ས་གནས་སུ་ཕོགས་ཕྤེབས་སྐབས་མྱི་མང་ནས་བདྤེ་སྡུག་སྙན་གསན་ཞུས་གསལ་ལྟར་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དོན་ཚན་ཁ་པ་"མྤེའོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ས་སོང་ཕན་བུ་ཡོད་པ་དྤེ་
བཞྱིན་ཤོང་ནགས་ཡྱིན་" གསལ་བར་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁ་འཐོར་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་ས་ཁང་སོད་ཁུངས་མྤེད་བཅས་སྐབས་ ༨ པའྱི་ས་འཐུས་
ཚོགས་གཙོས་འགྤེལ་བརོད་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་ལྟའྱི་ཆར་མྤེའོ་དང་ཏྱི་ཛུ་ས་གནས་སུ་ས་ཁང་སོང་པ་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་གནས་
སངས་ཞྱིབ་ཕ་ཆ་ཚང་སྙན་སྤེང་དགོས་པ་ཞུས་ལྟར་ཕུལ་འབོར་བྱུང་མཚམས་གང་འོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ༢༥༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༣༨ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༩ པར། 
འཕྲུལ་རྨོས་དང་འཕྲུལ་བཟོ་སྤེ་ཚན་ཁང༌། 
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྤེ་ཚན་གྱི་ཡོང་འབབ་བྱུང་སོར་འབུམ་ ༡༨་༨༤ ནས་འགོ་གོན་སོར་འབུམ་ ༡༨་༤༤ དང་བསྐུལ་བཟད་བཅོག་
འཐྤེན་སོང་བ་སོར་འབུམ་ ༡་༦༧ ཁྱོན་བསོམས་འགོ་གོན་སོར་འབུམ་ ༢༠་༡༡ ཕུད་གོང་གུད་སོར་འབུམ་ ༢་༠༦ སོང་ཡོད། ཅྤེས་
གསལ་ཐད། གོང་གུད་སོར་འབུམ་ ༢་༠༦ འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཡོད།  
ལན། མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་འཕྲུལ་རྨོས་དང་འཕྲུལ་བཟོ་སྤེ་ཚན་ལ་གོང་གུན་སོར་འབུམ་ ༢་༠༦ 
འགོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནྱི་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྐུལ་ཟད་ depreciation ཟུར་བཅད་སྐོར་འབུམ་ ༡་༡༦ བཞག་ཡོད་པ་
དང༌། སྱིར་སངས་སྤེར་གྱི་འཕྲུལ་རྨོས་ག་འབབ་ཚོུད་རྤེར་སོར་ ༥༥༠། ཡྱིན་ཀང་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་སོ་ནམ་ཞྱིང་པའྱི་བདྤེ་རྩར་ཕན་
པའྱི་འཕྲུལ་རྨོས་ག་འབབ་སར་ཆ་གནང་མྤེད་པ་ད་ལྟ་ཡང་ཚོུད་རྤེར་སོར་ ༤༥༠། ཡྱིན་པར་བརྟྤེན་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྤེ་ཕན་ཆྤེན་
པོ་ཡོང་ཐབས་མྤེད་པ་ཆགས་ཡོད། གོང་གུང་ཕྱིན་ཡོད་ནའང་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདྤེ་རྩར་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད། 
༢༦༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༥༡ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༦ པར། 
ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང༌། བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་ཞུ་སྐབས་
དཀའ་གནད་ཇྱི་འཕད། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང༌། བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་གནང་གོང་འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་
མྱི་མང་དག་ཅྱིག་ནས་སོ་སོའ ་ིགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་ཚོང་བསྒྱུར་བས་འདུག་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིག་
མཐུན་ལག་བསར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་ཚོང་བསྒྱུར་བྤེད་མཁན་གངས་
ཇྱི་ཙམ་འདུག་གམ། 
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ལན། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ལག་སོན་མ་བྱུང་བར་ས་ཁང་ཇྱི་ཙམ་ཚོང་བསྒྱུར་ཞུས་
མྱིན་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་མྱིན་གནས་སངས་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ། 
༢༧༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༦༦ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༣ པར། 
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཀུན་ཕན་གྱིང་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་ཇྱི་ཞུས་གནས་ཞྱིབ་གནས།  
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་གཙང་ཁྤེ་བགོ་སོད་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཡང་ལོ་མང་ནས་མཉམ་འབྤེལ་གོང་གུན་
དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་གོང་གུན་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཡོད། 
ལན། ཀུན་ཕན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མྱི་འབོར་ཉུང་བས་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་འདུ་འགོད་སྤེ་ཚན་ཚོང་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་དག་
སྱིར་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐཽགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་ཚོང་ཁྤེ་མྤེད་པར་བརྟྤེན་སོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་བས་གོང་གུན་ཆགས་ཡོད། 
༢༨༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༦༩ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༣ པར། 
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་གསལ་བའྱི་སོན་གནད་ཁག་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ལན་འདྤེབས་དང༌། མཇུག་སོང་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་གནས་སངས་
ཁུངས་འཕྤེར་སྙྱིང་བསྡུས་རྤེ་འགོད་གནང་རྒྱུ། 
རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༢ བར་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིསོན་གནད་ཁག་གང་མང་ལག་བསར་དང་ལན་འདྤེབས་ཟྱིན་པ་དང་
འཕོས་ལག་བསར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་སོན་གནད་མང་པོ་ཐོན་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཇྱི་
ཡྱིན་དང༌། ད་དུང་ལན་འདྤེབས་དུས་ཐོག་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་གངས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། 
ལན། ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༢ བར་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིསོན་གནད་ཁག་བྱུང་རྤེན་གཙོ་བོ་
རྩྱིས་དུས་སོ་སོར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པས་ཡྱིན་འདུག འོན་ཀང་ད་ཆ་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནད་ཕལ་མོ་ཆྤེ་གཙང་སྤེལ་ཟྱིན་ཡོད་
ཞུ་རྒྱུ། 
༢༩༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༧༤ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༩ པར། 
ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༥་་་༡༤ནང་གསལ་ལྟར་མྱི་མང་མཉམ་འབྤེལ་སར་གསོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརྩོན་ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་དོན་འབས་སོན་མྤེད། འོན་ཀང་རྤེས་ལོའ་ིནང་མུ་མཐུད་ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། མྱི་མང་
མཉམ་འབྤེལ་སར་གསོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། མཉམ་འབྤེལ་སར་གསོ་ཡོང་སད་མངའ་གཞུང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྱི་ཀས་ཎ་གར་ Vikasnagar དུ་ཡོད་
པའྱི་འབྤེལ་ལས་སྐུ་ཞབས་ར་ལཌ་ Mr. Rawat མཉམ་གོ་བསྡུར་ཡང་ཡང་བས་འབས་སུ་སྐབས་དྤེར་སྐུ་ཞབས་ར་ལཌ་མཆོག་
གྱི་ལམ་སོན་ལྟར་མཉམ་འབྤེལ་སར་གསོ་ཡོང་ཕྱིར་ས་གནས་ནས་ ༢༠༡༤།༩།༡༥ ཉྱིན་ལྡྤེ་ར་ལྡུན་དུ་ཡོད་པའྱི་མངའ་གཞུང་མཉམ་
འབྤེལ་ལས་ཁུངས་སུ་བཏང་འདུག་ནའང༌། དྤེར་བཀའ་ལན་གང་ཡང་བྱུང་མྱིན་འདུག་པ་དང༌། མྱི་མང་ནས་མཉམ་འབྤེལ་དགོས་
མཁོ་འདུག་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་ལག་བསར་བྤེད་ཕོགས་ཐད་མཉམ་རུབ་གནང་བོ་མྤེད་པར་སར་གསོ་གནང་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ། 
༣༠༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༧༩ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༠ པར། 
ས་བཅད་བཞྱི་པ། གཞན་ཡང་གོང་གྱི་ས་བཅད་ཁོངས་སུ་མ་ཚུད་པའྱི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་སྤེལ་བ་ཇྱི་ཡོད་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་འགོད་རྒྱུ། ཕྱི་
ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༤ ནང་དབུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་ནས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་སྐབས་འདྱི་ནས་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདྤེགས་གང་ཐུབ་ཞུས།  ཞྤེས་གསལ་ཐད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་
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མང་ལས་འགུལ་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྱིག་འཛུགས་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། གལ་ཏྤེ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་གཞན་
རྣམས་ལ་ཡང་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདྤེགས་གནང་ཐུབ་བམ། 
ལན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པར་བཀའ་ཡྱིག་ཨང་༢༠༡༣་་་
༢༠༡༤།༢༥ ཕྤེབས་དོན་བཞྱིན་མཐུན་འགྱུར་ཕུལ་བ་རྤེད་འདུག 
༣༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༢༡ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༢ པར། 
སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྤེད་འཆར་ ༥་༦ ནང་གསལ་སོ་ལན་དང་ས་ཊོན་ནས་ཁ་ཐོར་ཁྱྱིམ་ཚང་གཞྱིས་སོས་འབོར་བ་རྣམས་ལ་གསང་
སོད་མྤེད་པ་དང་ཉམས་གསོ་བ་དགོས་ཁྱྱིམ་ཚང་བཅས་ལ་གསང་སོད་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་ཐབས་སུ་དབུས་འཕོད་བསྤེན་ལས་
ཁུངས་སུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཀང་ལན་གསལ་གང་ཡང་མ་འབོར་སབས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ།  ཞྤེས་གསལ་ཐད། དབུས་
འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ལན་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཕུལ་སྐབས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལན་གསལ་ཕྤེབས་མྤེད་ཀང་ཉྤེ་ཆར་འཕོད་བསྤེན་
ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཡྱིག་ཕྤེབས་དོན་ནང་གསལ་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་  Bureau of Population, Refugee and 
Migration (PRM), US ནས་དགོས་དངུལ་རོགས་སོར་གནང་གཏན་འཁྤེལ་སོང་ཞྤེས་འཁོད་འདུག་ན་ལས་གཞྱི་དུས་ཐོག་
ལག་བསར་ཐུབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༣༦ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡ པར། 
༣༢༽ ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་ཇྱི་ཡོད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགྤེལ་བརོད། 
ས་ཊོན་དྤེབ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་ས་ཆ་སྱི་ཀ་༣ ཙམ་ཡུལ་མྱི་རྡ་ཡ་རམ་ནས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་སྤེ་ད་བར་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་
མྱིང་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་སྤེལ་ཆྤེད་ན་ཧན་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་སྤེང་ལན་མང་ཞུས་ཀང་ད་བར་དོན་སོན་
མ་བྱུང་བས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་འཆར་ཡྱིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། ས་ཊོན་དྤེབ་སྤེལ་ཚོགས་པས་ཡུལ་མྱི་རྡ་ཡ་རམ་ལ་ས་ཆ་
སྤུས་ཚོང་ཞུས་ཡོད་ཚེ། སར་ཡང་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་མྱིང་བསྒྱུར་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།  
ལན། ས་ཏཱོན་དྤེབ་སྤེལ་ཚོགས་པས་ཡུལ་མྱི་རྡ་ཡ་རམ་ལ་ས་ཆ་སྤུས་ཚོང་ཞུས་མྤེད་པ་དང༌། གོང་འཁོད་ས་ཆ་སྱི་ཀ་ ༣ ཙམ་
ཡུལ་མྱི་རྡ་ཡ་རམ་ཚར་ནས་ཚོགས་པས་ཉོས་པ་དྤེ་དག་སྱིག་མཐུན་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུ་དགོས་སབས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་དང་ལམ་སོན་གྱིས་ན་ཧན་རོང་དཔོན་མཆོག་ལ་སྙན་འབུལ་སྔ་རྤེས་ཞུས་ཀང་ད་བར་
དོན་འབས་མ་སོན་པའྱི་གནས་སངས་སུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། 
༣༣༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༤༨ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༣ པར། 
བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་རྱིང་པ་དྤེ་དག་ཐྤེངས་གཉྱིས་ཙམ་གསལ་བསགས་ཀྱིས་ཚོང་ཐབས་བས་ཀང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་
མཁན་མ་བྱུང་བས་དྤེ་མུར་ལུས་ཡོད་སབས། སྣུམ་འཁོར་བཟོ་བཅོས་ཕན་བུ་ཞུ་དགོས་ཞུས་པས་ད་ཆ་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཡོད་ན་ཉོ་
མྱི་བྱུང་མཚམས་ཚོང་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ། ཞྤེས་གསལ་ཐད། སྣུམ་འཁོར་རྱིང་པ་ལ་དཔག་པའྱི་གོང་ཚད་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཡོད་དམ་
མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྣུམ་འཁོར་རྱིང་པ་དྤེ་བཟོ་བཅོས་ཕན་བུ་ཞུས་རྤེས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། སྤུས་ཚོང་གནང་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཡོད། 
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ལན། ཐོག་མར་བཟོ་ཚོགས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཇྱིབ་འཁོར་ཚོང་རྒྱུའྱི་རྱིན་གོང་ཧྱིན་སོར་ ༡༥༠༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་
བཞག་ཡོད་ཀང་རྤེས་སུ་རྱིན་གོང་གཅོག་བ་བགྱིས་ཏྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ཚོང་ཚད་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་རང་གནས་སུ་
བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། གང་ལ་ཞྤེས་ན་ཇྱིབ་འཁོར་བཟོ་བཅོས་འགོ་གོན་གང་ཙམ་སོང་ཡོད་པར་བརྟྤེན་ཇྱིབ་འཁོར་ཚོང་རྱིན་དྤེ་ལྷག་
གཅོག་བ་ཞུས་མྤེད། ཇྱིབ་འཁོར་སྤུས་ཚོང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བཟོ་ཚོགས་ལ་རུམ་བཟོ་ཙམ་ལས་ཡོང་དམྱིགས་མྤེད་པར་
བརྟྤེན་སྣུམ་འཁོར་མུ་མཐུད་བདག་ཉར་ཞུས་ཚེ་ཁ་ལོ་བ་བསྐོ་གཞག་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཆྤེ་བས་དགོས་གལ་མ་མཐོང་བ་
དང༌། དྤེ་བཞྱིན་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་བསྱི་ཚགས་ཀྱིས་ཇྱིབ་འཁོར་མུ་མཐུད་བདག་ཉར་ཞུ་ཐབས་མྤེད་པའྱི་ཚོང་སྒྱུར་མ་
ཞུས་ཐབས་མྤེད་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། 
༣༤༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༦༣ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡ པར། 
སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང༌། བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་
ཞུ་སྐབས་དཀའ་གནད་ཇྱི་འཕད། དྤེ་སྔ་གཞྱིས་མྱི་དང་བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ལ་བསྙད་དྤེ་
ཁང་ཆུང་གསར་རྒྱག་མང་དག་ཅྱིག་བས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་འགོག་ཐབས་ཆྤེད་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ས་ཁང་
སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་ཡང་ལག་ལྤེན་དོན་འཁྱོལ་ཐུབ་མྤེད་ཀང༌།  འདྱི་ལོར་དཔལ་
ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་
དང་བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་ཅྱིག་ལ་བསར་བཅོས་གནང་ཟྱིན་སབས་དཀའ་སྤེལ་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
ཅྤེས་གསལ་ཐད། ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་མ་གནང་གོང་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་
པའྱི་ཁང་ཆུང་གངས་ག་ཚོད་གསར་རྒྱག་བས་ཡོད། 
ལན། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་མ་གནང་གོང་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཁང་ཆུང་གསར་རྒྱག་བས་ཡོད་མྤེད་ཞྱིབ་
འཇུག་བ་བསད་མ་ཟད། ས་གནས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་སར་གསོ་སྒྲུབ་རྤེས་ལས་རྱིམ་བང་སྱིག་ཞུས་ཡོད། 
༣༥༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༦༦ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༩ པར། 
ས་བཅད་བཅུ་པ། ལག་ཤྤེས་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བསོམས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིསྱིམ་ལ་བཟོ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས། མྱིང་བསྒྱུར་བས་ཡོད་ཚེ། ད་ལྟའྱི་ཚོགས་
པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་མྱིང༌། མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། མྱིང་མྤེད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་དམ། 
ལན། ཐོག་མ་ལག་ཤྤེས་བཟོ་ཚོགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་དྤེབ་བསྤེལ་ཞུས་པའྱི་མྱིང་དྤེ་དག་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་བསར་བཅོས་
amendment ཞུས་པ་ལས་ཚོགས་པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་མྱིང་ Tibetan Refugee Self Help Handicraft Society ཞྤེས་
རང་འཇགས་གནས་ཡོད། 
༣༦༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༨༥ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༠ པར། 
ཚོང་ཁང་སྤེ་ཚན། སྤེ་ཚན་ནང་ཚོང་པ་གཅྱིག་ནས་སྔ་ལོའ་ིཟོག་ལྷག་མ་གནས་སོར་འབུམ་ ༡༣་༠༣ ཐོག་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དངོས་
ཟོག་མ་གནས་སོར་འབུམ་ ༦་༤༤ གསར་ཉོས་ཀྱི་ཚོང་བསྒྱུར་ཞུས་འབས་ལོ་འཁོར་ནང་ཚོང་ཁྤེ་སོར་འབུམ་ ༡་༣༡ བྱུང་ཡོད་པ་
ཚོང་ཁྤེ་སྔ་ལོ་ནས་ཕན་བུ་ཆག་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཚོང་དུས་སྐབས་ཚོང་པ་གོ་བུར་སག་སག་བརྡབ་སོན་ཤོར་སབས་ཚོང་ཁང་ཟླ་
ཤས་རྱིང་སོ་རྒྱབ་དགོས་བྱུང་བ་ལས་ཡྱིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། ཚོང་དུས་སྐབས་ཡྱིན་པ་ཤྤེས་བཞྱིན་དུ་ཚོང་པ་གསར་པ་བསར་
བསྐོ་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
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ལན། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིནང་ཚོང་ཁང་སྤེ་ཚན་ལ་ཚོང་ཁྤེ་སྔ་ལོ་ནས་ཕན་བུ་ཆག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚོང་དུས་སྐབས་
ཚོང་པ་གོ་བུར་སག་སག་བརྡབ་སོན་བྱུང་སྤེ་ཚོང་ཁང་ཟླ་ཤས་སོ་རྒྱབ་དགོས་བྱུང་བ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཡྱིན། སྐབས་དྤེར་
ཚོང་པ་བརྡབ་སོན་བྱུང་སྤེ་སྨན་ཁང་ནང་སྨན་བཅོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརྟྤེན་སྐབས་འཕལ་འཛིན་སོང་དང་འགན་ལྷན་རྣམས་གོ་
བསྡུར་གྱིས་འཕལ་སྤེལ་ལས་ཚབ་ཞྱིག་ཐབས་འཚོལ་གང་ཡོང་ཞུས་ཀང་ཐབས་ཤྤེས་ཐུབ་མྤེད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལས་
མཉམ་འབྤེལ་ནས་དོ་ཁུར་མ་ཞུས་པ་རྩ་བ་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ། 
༣༧༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༩༠ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༥ པར། 
 རྩྱིས་སྙན་ཨང༌། ལན་འདྤེབས་འགྤེལ་བརོད། 
༡་༢་༡། ནང་གསལ་ལས་བྤེད་གཉྱིས་ནས་ཡོང་བསད་ཐད། ༡། འཚེམ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༤༥༨༡༤ ལ་ཕན་
པར་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིནང་བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༣༧༣༧། ༣༧༧༡། ༣༧༩༥། ༣༨༢༠། ༣༨༣༡། ༣༨༤༦། ༣༨༦༦། 
༣༨༨༤། ༣༩༣༧། ༣༩༧༢། ༤༠༠༠། ༤༠༡༤། ༤༠༡༩། ༤༠༢༥།༤༠༣༡། ༤༠༣༦། ༤༠༤༩ དང་ ༤༠༩༡ བཅས་ཀྱི་ནང་
གསལ་བསོམས་སོར་ ༤༤༠༨༦་༠༠ བྱུང་ཡོད་པ་འཕོས་བརྡ་འདྤེད་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ༢། འཚེམ་ཁང་རྒྱུ་ཆའྱི་ཐོག་ཟོག་གཉྤེར་ཟུར་པ་
བསན་འཛིན་དཔལ་ཡོན་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༧༩༦༧་༠༠ གསལ་བ་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ལོའ་ིནང་བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༤༨༩༨ 
ནང་གཙང་ཟྱིན་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། འཚེམ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་གྱི་སྐོར་བྱུང་འཕོས་རྣམས་རྩྱིས་ལོ་འདྱི་ཡྱི་ནང་གཙང་བཟོ་ཐུབ་
འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད། 
ལན། རྩྱིས་སྙན་དོན་ཚན་ ༡་༢་༡ ནང་གསལ་འཚེམ་དོ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༤༥༨༡༤་༠༠ ལ་ཕན་པར་
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སོར་ ༤༤༠༨༦་༠༠ བསྡུས་བཞྤེས་ཀྱིས་འཕོས་སོར་ ༡༧༢༨་༠༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ་ིནང་བྱུང་འཛིན་ཨང་ 
༥༤༢༣ བརྒྱུད་རྩྱིས་གཙང་བཟོས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
༣༨༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༠༣ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༦ པར། 
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང༌། བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་ཞུ་སྐབས་དཀའ་གནད་ཇྱི་འཕད། དཔལ་
རབ་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་དུད་ཁྱྱིམ་ ༡༨ ནས་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༩ པའྱི་ནང་
གསྤེས་ ༥ཁདགོངས་དོན་སྱིག་སྲུང་ཚུལ་བཞྱིན་ཡོང་མྱིན་སབས་ས་གནས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་ནས་དྤེ་བསྟུན་ལག་བསར་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། དཔལ་རབ་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་དུད་ཁྱྱིམ་ ༡༨ ནས་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བ་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འགལ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ས་གནས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་ནས་དྤེ་འབྤེལ་ཕག་བསར་གནང་འཆར་ཡོད་
དམ་མྤེད། 
ལན། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ནས་ཚེས་ ༥ བར་བསངས་པའྱི་
གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་སོ་སོའ་ིས་ཁང་དུ་ལོའ་ིནང་ཉུང་མཐར་ཟླ་གསུམ་བཞུག་དགོས་པ་དང༌།  གལ་ཏྤེ་མ་ཞུགས་ཚེ་ཁྱྱིམ་ཚང་
རྤེར་ཉྱིན་རྤེ་སོར་ ༡༠༠་༠༠ ཐམ་པ་དང༌། ཟླ་རྤེར་སོར་ ༣༠༠༠་༠༠ ཁྱོན་ཟླ་གསུམ་འབབ་སོར་ ༩༠༠༠་༠༠ ཐམ་པ་ཉྤེས་ཆྤེད་བསྡུ་
འབུལ་དགོས་རྒྱུ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་དོན་ལྟར་ལག་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག 
༣༩༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༠༦ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༥ པར། 
ས་བཅད་དྲུག་པ། མ་འོངས་བྤེད་འཆར། 
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ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་དངོས་ཆས་བརླག་གཏོར་སོགས་གང་བྱུང་ཡོང་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་སྤེལ་
སད་ལས་ཁུངས་མཐའ་བསྐོར་རུ་རྩྱིག་རྭ་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སུ། ཞྤེས་གསལཐད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་དངོས་ཆས་བརླག་གཏོར་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོ་ཁང་ཤྱིང་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་དཀར་རྩྱི་ལྷག་མ་དང༌།  སྐུའྱི་འཁྲུགས་
སྐར་སྐབས་མྱི་མང་གསོལ་ཚིགས་བཟོ་རྒྱུ་ཆྤེད་ཤྱིང་གྱི་རྡུབ་པོ་ཤྱིང་ལྷག་རྐུ་ཤོར་བྱུང་བ་ལས་དྤེ་ལྟའྱི་ཆར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངོས་
ཆས་བརླག་གཏོར་ཤོར་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ། 
༤༠༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༡༥ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༧ པར། 
༡་༢༣། མངའ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་འདྱི་གའྱི་ཁ་མཆུ་ཁག་གསུམ་འགོ་མུས་ཡྱིན་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་མཇུག་གནོན་འབད་རྩོལ་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། མངའ་སྤེའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཁ་མཆུ་གསུམ་པོ་དྤེའྱི་གནད་དོན་ཇྱི་ཡྱིན། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སངས་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཡོད། 
ལན། རཱཇ་སྤུར་བུྤེད་མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭའྱི་ཁ་མཆུ་ཁག་གསུམ་སྤེ་ར་ལྡུན་ཁྱིམས་ཁང་ནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག གོང་འཁོད་
ཁ་མཆུ་གསུམ་པོའ་ིགནད་དོན་གཤམ་གསལ། 
༡། GRD verses Sehgal  
ཐོག་མར་བཟོ་གྲྭ་ཁང་གའྱི་ཐོག་གནས་ཡུལ་ས་ཆའྱི་བདག་པོ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། བདག་པོ་རྣམས་ས་
གནས་སུ་ང ོ ་ཞུགས་མྤེད་པར་ཕྱིར་ཞུགས་ཀྱིས་བར་ལམ་ནས་ས་ཆ་  GRD (Guru Ram Das, an education 
institute) གྱིས་བདག་བཟུང་བས་པ་དང༌། རྤེས་སུ་རྒྱལ་རྒྱུད་མྱི་རྣམས་ Sehgal ཀྱིས་ཤྤེས་རྟོགས་བྱུང་སྤེ་ GRD 
མྱིང་ཐོག་ཁ་མཆུ་བརྒྱབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག ཁ་མཆུའྱི་དཔང་པོ་བཟོ་གྲྭ་ནས་བྤེད་བཞྱིན་པ་ལས་ཁ་མཆུ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་
དམྱིགས་བསལ་མྤེད།  
༢། GRD verses Hanuman Singh  
ཁ་མཆུ་འདྱི་བཞྱིན་ཉྤེ་ལམ་རྩོད་མཁན་མྤེད་པར་སོ་རྒྱབ་ཟྱིན་འདུག  
༣། Sheela Devi verses Tibetan Women's Centre  
བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སོའ ་ིགཡོན་ཕོགས་སུ་ཚོགས་པའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་ཁང་ཁུངས་ཤྱིག་ནང་གནས་སོད་བ་བཞྱིན་པའྱི་ཡུལ་མྱི་  
Sheela Devi ཞྤེས་པ་ནས་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཆ་ཧམ་བཟུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ཡྱིན། ཁ་མཆུའྱི་ཐད་ བཟོ་ཚོགས་གཉྱིས་ནས་
འབད་འབུངས་ལྷོད་མྤེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༤༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༣༣ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༣ པར། 
ས་བཅད་གསུམ་པ། ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བང་འབས་ལྗོངས་ལ་ཆུང་དང༌། ས་སོང༌། གཅུང་ཐང་བཅས་སུ་གནས་སོད་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༠ ར་སང་ལ་ཀུན་
ཕན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་སོས་ཐད་ར་སང་ལ་ས་འགོར་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཀང་ད་བར་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན།  ཞྤེས་གསལ་ཐད། 
ར་སང་ལ་ས་འགོས་ཁས་ལྤེན་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། གནད་དོན་འདྱིར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ཡོད་དམ་
མྤེད། ཞུས་ཡོད་ཚེ་དབུས་ནས་ལམ་སོན་ཇྱི་ལྟར་གནང་ཡོད། 
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ལན། ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་སོ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་བོ་ཡོད་པ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་འོས་ཆྤེ་ཡང༌། ར་ཝང་ལ་ས་འགོས་
ཁས་ལྤེན་གནང་མྤེད་པ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་མཐུན་རྤེན་སྒྲུབ་དཀའ་བ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གྱི་གནས་བབས་ཁ་གསལ་མ་བྱུང་བར་ ལས་གཞྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་རྱིགས་ཞུ་བདྤེ་མྤེད་པའྱི་
གནས་སངས་འོག་གཞྱིས་སོས་ཡོང་ཐབས་མྤེད།  
༤༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༦༡ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༥ པར། 
ས་བཅད་བཅུ་པ། མཉམ་འབྤེལ་དང༌། མཉམ་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལག་ཤྤེས་བཟོ་ཚོགས་སོ་སོའ་ིལས་བསོམས། 
ངོ་སོད། མྱིང་སྒྱུར་བས་ཡོད་ཚེ།ད་ལྟའྱི་ཚོགས་པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་མྱིང༌། མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། མྱིང་མྤེད་པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཟྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་དམ། 
ལན། ཚོགས་པ་ཐོག་མ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་དྤེབ་བསྤེལ་ཞུས་པའྱི་མྱིང་དྤེ་དག་ཕྱིས་སུ་མྱིང་བསྒྱུར་ཕྱིན་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྟྤེན་མྤེད་ཅྤེས་བྱིས་པ་ཡྱིན། མྱིང་བསྒྱུར་ཞུས་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་གསར་པ་དྤེ་ལ་གོ་བ་ཡྱིན་པར་ཚོགས་པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་མྱིང་  
Darjeeling Tibetan Co-operative Collective Farming Society Ltd. ཞྤེས་རང་འཇགས་གནས་ཡོད། 
༤༣༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༦༥ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༢ པར། 
འདྱི་ག་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་རྩྱིས་ཁ་ཁག་ལ་མངའ་གཞུང་མཉམ་འབྤེལ་དྤེབ་སྤེལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ངོ་  ༣༢ ཙམ་རྱིང་རྩྱིས་ཞྱིབ་
གནང་ཐུབ་མྤེད་སབས་འདྱི་གའྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་ཀང༌། དྤེང་གྱི་ཆར་དྤེབ་
སྤེལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣ང་་་༡༤ བར་རྩྱིས་ཞྱིབ་གྲུབ་ཟྱིན་ཡོད་པ་དྤེས་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་གས་ཤྱིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་རྩྱིས་ཁ་ཁག་ལ་མངའ་གཞུང་དྤེབ་སྤེལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ངོ་  ༣༢ ཙམ་གྱི་
རྱིང་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་ནས་འབྤེལ་ཆགས་མངའ་གཞུང་དྤེབ་སྤེལ་ལས་ཁུངས་སུ་སྔ་རྤེས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་རྩྱིས་
ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་རྤེ་འདུན་ཞུས་ཡོད་ནའང་མངའ་གཞུང་དྤེབ་སྤེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་སྣྤེ་ཡང་སྤེ་འཕོ་སྒྱུར་གྱིས་རྩྱིས་
ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་མྤེད་ནའང་ད་ཆ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ བར་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆ་ཚང་ལྤེགས་བསྒྲུབས་ཟྱིན་འདུག 
༤༤༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༩༡ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༩ པར། 
ས་བཅད་གསུམ་པ། ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
ས་གནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཞྱིས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ནས་ལག་བསར་ཞུས་མྤེད་སབས་སྱིག་མཐུན་ས་ཁང་ཕྱིར་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་
འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ཐད་སྐབས་བབ་གནད་དོན་ཇྱི་ཆགས་དབུས་ནས་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། ས་
གནས་ནས་གཞྱིས་མྱི་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཁས་ལྤེན་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།  
ལན། བལ་ཡུལ་སོག་ར་གོ་སྱིག་གཞྱིས་མྱིར་སོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་
ལྟར་གཞྱིས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ནས་ས་ཁང་རྩྱིས་སོད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད། 
༤༥༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༠༥ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢ པར། 
ས་བཅད་གསུམ་པ། ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
ས་གནས་ཀྱི་གཞོན་སྤེས་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་སོན་པ་རྣམས་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་རག་ཐབས་དང༌།  བུ་ཕྲུག་
གསར་སྤེས་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་ཐོ་སོ་སོའ་ིཕ་མའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་ནང་བཀོད་ཐབས་སད་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་
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དང༌། དཔོན་རྱིགས་ཁག དྤེ་བཞྱིན་བལ་གཞུང་སྣྤེ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང༌། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སྱི་ལས་ཁུངས་ UNHCR 
བཅས་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཆྤེ་ཁག་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྤེབས་སྐབས་བལ་ཡུལ་གནས་སོད་བོད་མྱིར་ཡྱིག་ཆ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ཁག་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་ཞུས་ཀང་ད་བར་དོན་འབས་སོན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད། 
གོང་དུ་གསལ་བ་རྣམས་ཕག་བསར་དགོས་ངྤེས་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ་ས་གནས་སུ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཆྤེ་ཁག་རྣམས་མ་ཕྤེབས་ཀྱི་བར་དུ་
ངང་བསྒུག་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། བལ་ཡུལ་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་
སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་གནང་སྐབས་དྤེར་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་ ༡༦ སོན་པ་རྣམས་ལ་སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་རག་ཡོད་པ་དང་དྤེ་ལས་
ཆུང་བ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ བར་སྤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་མྱིང་སོ་སོའ་ིཕ་མའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་རྒྱབ་ལ་མྱིང་བཀོད་གནང་འདུག 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ རྤེས་ཕྲུ་གུ་གསར་སྤེས་དང་སྐབས་དྤེར་རང་ལོ་ ༡༦ མ་སོན་པ་གང་ཞྱིག་ད་ཆ་ཟྱིན་པའྱི་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གནས་སོན་
བོད་མྱིའྱི་སུ་ལའང་ཁྱིམས་མཐུན་སོ་སོའ་ིཕ་མའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་རྒྱབ་མྱིང་བཀོད་དང་ལག་དྤེབ་གསར་པ་གནང་གྱི་མྤེད་
པར་བརྟྤེན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་འབྤེལ་ཡོད་བལ་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞུ་སྙན་དང་ལས་ཁུངས་དཔོན་རྱིགས་མདུན་
ཆྤེད་བཅར་གྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཇྱི་མང་ཞུས་ཀང་དོན་འབས་མ་སོན་སབས། ས་གནས་སུ་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་འབྤེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་
འཚམས་གཟྱིགས་ཕྤེབས་སྐབས་ས་གནས་ནས་བལ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་རྒྱབ་བསོར་དང་དོན་
འབས་གང་མྱུར་ཡོང་སད་ཞུས་པ་སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ། སྱིར་དྤེ་ལས་ནས་མཁྱྤེན་གསལ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ཆབ་སྱིད་གནས་སངས་
ཤྱིན་ཏུ་སོ་བ་དང་གཞུང་འཛིན་ད་ལྟའང་བརྟན་པོ་མྤེད་པའྱི་དབང་གྱིས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སབས་བཅོལ་
ལག་དྤེབ་རག་ཐབས་ཆྤེད་ས་གནས་ནས་འབད་བརྩོན་ཐབས་ཤྤེས་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་ཐོན་མྤེད། འོན་ཀང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་རྒྱབ་
སོར་ཡོང་ཐབས་སུ་ཡང་ཡང་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། 
༤༦༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༡༦ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༨ པར། 
རྩྱིས་སྙན། ༠༥།༠༠ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། 
རྩྱིས་སྙན་དོན་ཚན་ ༣།༡ ལན་འདྤེབས་ནང་གསལ་མཉམ་འབྤེལ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལྤེན་བྤེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་
ཆ་ཐོབ་སྤེ་ལུགས་མཐུན་བྱུང་ཚེ། རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་བཏོན་པའྱི་འབུལ་འབབ་དྤེ་དག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཞྤེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལྤེན་བྤེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཁུངས་འབུལ་མྱི་དགོས་སམ། 
ལན། ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་རྩྱིས་པ་དང་དྲུང་ཆྤེ་ཡང་སྤེ་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་བཏོན་པའྱི་འབུལ་
འབབ་དྤེ་དག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་འབུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་ལན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་ཆ་ས་གནས་ནས་བསྡུ་དངུལ་
འབབ་གང་མྱུར་འབུལ་རྩྱིས་ཡྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ། 
༤༧༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༤༢ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༩ པར། 
ས་བཅད་ལྔ་པ། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྤེད་འཆར་ཁོངས་གསལ་བའྱི་ལས་འཆར་རྣམས་ལག་བསར་ཇྱི་ཞུས་འབྱི་རྒྱུ།  
ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་སུ་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་སྐྲུན་ཆྤེད་ས་གནས་ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་ཆྤེད་འཛུགས་ཞུ་ཐུབ་མྤེད་པ་དང༌། འོན་
ཀང་ལས་འཆར་རྱིགས་ཡོད་ཚེ་འདྱི་གའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་རང་ཚོགས་ལྷན་རྒྱས་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
ཅྤེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་སུ་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་ཆྤེད་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན།  
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ལན། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་འཕགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཁ་ཐོར་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སམ་ས་ཁང་
མཐུན་རྤེན་དང་སབས་བཅོལ་གཞྱིས་ས་ཕན་བུ་ཙམ་ཡང་མྤེད་རྤེན་ས་གནས་སུ་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་དང་འཛུགས་བསྐྲུན་
འཆར་གཞྱི་སོགས་ལག་བསར་ཐུབ་ཐབས་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་
བཅས།། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་དག་ཚང་མར་ལན་ཞུས་ཡོད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ཞུ་ན་མྱི་འགྱིག་པ་ཡོད་
ཀྱི་མ་རྤེད།་ལྷན་ཁང་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་བསམས་བྱུང་ཞུས་ན། ད་རྤེས་དངོས་གནས་དུས་རྒྱུན་
བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ནས་ཡར་ལས་བསོམས་བཏང་ཡོང་དུས། ཤོག་བུ་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་
འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚོས་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པོ་བཏང་ནས་དབྤེ་འབྤེད་བས་ཏྤེ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡར་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཤོག་
བུ་གངས་ ༥༤༦ ཅན་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་གནང་འདུག་ལ། དྱི་བ་དྤེ་དག་གྱིས་ང་
ཚོར་གང་ཙམ་བཙིར་འདུག་པས། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསང་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
 


