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དཀར་ཆག 
 

ཨང་། ནང་དོན། ཤོག་གངས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ལས་ཉིན་ལྔ་པ། 

༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༣ པ་དང་དིས་ལན། དེའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༡-༤ 
༢ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས་དང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་

ནང་སིད་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་། ༤-༢༤ 

༣ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིལས་
བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཨང་ ༡༩ པ་སན་སོན། ༢༤-༣༠ 

༤ སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་དཔལ་འབྱོར་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་ ༢༠ པར་སན་སོན། ༣༠-༣༢ 

༥ གོང་གསལ་ཡིག་ཨང་ ༡༩ དང་ ༢༠ སན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གཞུང་
འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཨང་ ༢༡ པ། ༣༣-༣༣ 

༦ གོང་གསལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་སན་ཐོའ་ིནང་གསལ་དི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གི་ལན་འདེབས། ༣༣-༣༩ 

༧ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། བཀའ་
ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༣༩-༦༢ 

༨ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ ་ིལས་
བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཨང་ ༢༤ པ་སན་སོན། ༦༢-༦༨ 

༩ སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཕི་དིལ་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་ ༢༥ པར་སན་སོན། ༦༨-༦༩ 

༡༠ གོང་གསལ་ཡིག་ཨང་ ༢༤ དང་ ༢༥ སན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གཞུང་
འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཨང་ ༢༦ པ། ༦༩-༦༩ 

༡༡ གོང་གསལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་སན་ཐོའ ་ིནང་གསལ་དི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་གི་ལན་འདེབས། ༧༠-༧༠ 

༡༢ ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གི་
ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༧༠-༩༠ 

༡༣ བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཕོགས་བཞུགས་སི་འཐུས་རྣམ་པའི་སིག་གཞི་དང་འབེལ་བའི་
བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་སན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ སན་སོན། ༩༡-༩༣ 



 

༡༤ གོང་གསལ་སན་ཐོའ་ིདང་འབེལ་བའི་ཐད་བགོ་གེང་དགོས་གོས་འཆར་ཡིག་ཨང་ ༣༡ པ། ༩༣-༩༣ 
༡༥ ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤོག་དང་། བདུན་རེས་མའི་ལས་རིམ་ཁག་སན་སོན། ༩༤-༩༥ 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ལས་ཉིན་དྲུག་པ། 
༡༦ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༤ པ་དང་དིས་ལན། དེའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༩༥-༡༡༤ 
༡༧ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིལས་

བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཨང་ ༢༧ པ་སན་སོན། ༡༡༤-༡༢༦ 
༡༨ སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་

འཇུག་གནང་བའི་སན་ཐོ། ཡིག་ཨང་ ༢༨ སན་སོན། ༡༢༦-༡༢༧ 
༡༩ གོང་གསལ་ཡིག་ཨང་ ༢༧ དང་ ༢༨ སན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གཞུང་

འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཨང་ ༢༩ པ། ༡༢༨-༡༢༨ 
༢༠ གོང་གསལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་སན་ཐོའ་ིནང་གསལ་དི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་

མཆོག་གི་ལན་འདེབས། ༡༢༨-༡༢༩ 
༢༡ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་

གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༡༢༩-༡༤༧ 
 



1 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཐུན་དང་པོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༡༩ སྐབས་བཅོ་ལྔའྱི་གོས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་
ལས་རྱིམ་ལྔ་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་
འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་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་  ༣ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་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་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༢༢ 
པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར།  གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་
ནང་མཇུག་སྱིལ་གནང་ཡོད་སྟབས། 
༡༽ ༢༠༡༣ ལོ་བར་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་ཉམ་ཐག་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 
༢༽ ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་གནང་ནས་ཉམ་ཐག་ཉུང་དུ་ཇྱི་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་དམ། 
༣༽ ༢༠༡༣ ལོ་ནས་ ༢༠༡༥ ལོ་བར་ས་གནས་ནས་ཉམ་ཐག་གསར་པའྱི་ཐོ་གཞུང་ཇྱི་ཙམ་འབོར་ཡོད་དམ། 
༤༽ ད་ཆ་སྱི་ཡོངས་ནས་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་ནས་ཉམ་ཐག་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དལལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་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་ ༣ པའྱི་ལན། 

༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ བར་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞྱིན་པ་ཁོན་བསྡོམས་ཉམ་ཐག་མྱི་གངས་ 
༥༦༨༨ ཡོད་པའྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 

ཉམ་ཐག་སྡེ་ཚན། ལས་ཁུངས། གངས། ཟུར་བརོད། 
ཉམ་ཐག་ཁ་པ་རྒས་གཅོང་མགོན་མེད། ནང་སྱིད། ༢༣༣༥  
ཉམ་ཐག་ག་པ་ཕྲུ་གུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱིམ་མཚོ་མ་ཟྱིན་པ། ཤེས་རྱིག ༢༤༣༧  
ཉམ་ཐག་ང་པ་ལོ་གཞོན་ནད་མནར། འཕོད་བསྟེན། ༩༡༦  

ཁོན་བསྡོམས། ༥༦༨༨  
 
༢། ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་ཟྱིན་རེས་མྱི་གངས་ ༢༦༡༢ ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་གཤམ་གསལ། 
རང་ངོས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་གངས། ༣༧ 

གནས་སྟངས་འགྱིག་ངེས་ཀྱི་མ་འོས་སུ་བཏང་བ་གངས། ༡༣༧༥ 
འདས་གོངས་སུ་འགྱུར་བ་གངས། ༧༦༠ 
ཕྲུ་གུ་སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པ་གངས། ༤༤༠ 

ཁོན་བསྡོམས། ༢༦༡༢ 
 

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༡༥ བར་ས་གནས་ཁག་ནས་དབུས་སུ་ཉམ་ཐག་གསར་པའྱི་འགེངས་ཤོག་ལོ་རྒྱུས་ཕུལ་
འབོར་བྱུང་བ་གངས་ ༢༥༨ ནང་ངོ་བཞེས་ཞུས་པ་གངས་ ༡༡༢ དང་མ་འོས་གངས་ ༡༤༦ བྱུང་ཡོད།  
༤། ད་ཆ་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་སྱི་ཡོངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞྱིན་པ་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གངས་ ༣༠༤༥ 
ཡོད་པ་སྡེ་ཚན་གཤམ་གསལ་ལྟར། 

ཉམ་ཐག་སྡེ་ཚན། ལས་ཁུངས། གངས། ཟུར་བརོད། 
ཉམ་ཐག་ཁ་པ་རྒས་གཅོང་
མགོན་མེད། 

ནང་སྱིད། ༡༣༠༣  

ཉམ་ཐག་ག་པ་ཕྲུ་གུ་ལ་
བརྟེན་ནས་ཁྱིམ་འཚོ་མ་
ཟྱིན་པ། 

ཤེས་རྱིག ༡༢༡༧  

ཉམ་ཐག་ང་པ་ལོ་གཞོན་
ནད་མནར། 

འཕོད་བསྟེན། ༥༢༥  

ཁོན་བསྡོམས།  ༣༠༤༥  
སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེངེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ་ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལ་དང་པོ་དེར་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱིས་འདས་
པའྱི་ལོ་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ ༥༦༨༨ གསུངས་གནང་འདུག ནང་སྱིད་དང་ཤེས་རྱིག་དེའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུར། དེའྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཐད་ཀར་སོན་རྱིས་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱིས་ཕུལ་བཞག་པ་
གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་སྡེ་ཚན་གཞན་དག་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ནས་ཀང་ལོ་རྒན་པ་དང་གཞོན་པ་ཚོར་ཕུལ་སོལ་
ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་བཤད་སོལ་ལ་ནང་སྱིད་ནས་ཕུལ། ཤེས་རྱིག་ནས་ཕུལ། དེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་ཁག་གྱི་སྡེ་
ཁག་ནས་ཕུལ་ནས་ཉྱིས་ལྡབ་མ་ཆགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱིས་
ཐད་ཀར་ཕུལ་བཞག་པ་གཅྱིག་པུའྱི་གངས་ཐོ་རེད་དམ། ཡང་ན་ང་ཚོའྱི་ཟུར་སོང་སྡེ་ཚན་ཚོས་དེ་ལྟ་བུའྱི་མཐུན་འགྱུར་སོར་
བ་དེ་དག་ཚུད་མེད་དམ། དེ་ཚུད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། འདྱིའྱི་ནང་
གངས་ཐོ་ཁ་གསལ་པོ་མེད་ཙང་དེ་ཡོད་དམ་མེད། ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཁབ་ཁོངས་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།  
 གསུམ་པ་དེར་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཉམ་ཐག་ལོ་ན་གཞོན་པ་ནད་མནར་དེ་དག་ཕ་མ་མེད་པ་རྐྱང་རྐྱང་རེད་
དམ། ཡང་མྱིན་ན་ཕ་མ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་གཞོན་སེས་དེ་དག་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་དང་ནད་མནར་ཡྱིན་པ ་རེད་དམ། གལ་
སྱིད་དེ་འད་ཡྱིན་ན་ཕ་མ་དེ་དག་ཉམ་ཐག་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་དམ་མེད། དང་པོ་དེར་དོན་ཚན་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 དོན་ཚན་ཁ་པའྱི་ནང་ལ་འདས་གོངས་སོང་བ་དང་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་དེ་སྤུད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་
ལ་ཕྱིས་སུ་ཉམ་ཐག་གྱི་མྱི་གངས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་གསུངས་པའྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གནས་སྟངས་འགྱིག་ངེས་
གསུངས་ནས་མ་འོངས་པར་ཉུང་དུ་བཏང་བ་དེ་ ༡༣༧༥ བཏང་འདུག དེ་དག་དཔལ་འབོར་འགྱིག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་
བ་རེད་དམ། ཡང་ན་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོས་མར་ཕྱིར་འཐེན་གནང་བ་རེད་དམ། ཁོ་ཚོ་རང་ངོས་
ནས་གནང་བ་མ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་སྡེ་ཚན་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད་དམ།  
 གོང་དུ་ཉམ་ཐག་ཕྱིར་འཐེན་གནང་བ་དང་འདས་གོངས་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་མར་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་དེ་
དག་གྱི་གངས་ཀ་དེ་ ༢༦༡༢ རེད་འདུག གོང་དུ་ཐོག་མར་བཀོད་པ་དེ་ ༥༦༨༨ རེད་འདུག དེ་གཉྱིས་མར་འཐེན་པ་ཡྱིན་ན་ 
༣༠༧༦ ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་འདོན་བཞྱིན་པའྱི་གངས་ཚད་དང་མཐའ་མ་དེར། ད་ལྟ་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་ནས་
མཐུན་འགྱུར་སར་བཞྱིན་པ་ ༣༠༤༥ ཡྱིན་གསུངས་འདུག དེའྱི་བར་དེར་ཉམ་ཐག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གངས་ཚད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཉམ་ཐག་དེ་དག་གྱི་གནས་བབ་དེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་མྱི་འདུག  
 དེ་ནས་འདྱིར་ས་གནས་ནས་མར་བགོས་པའྱི་ནང་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཕུལ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ ༡༡༢ དེ་
འགྱིག་པའྱི་ཁོངས་སུ་བཏང་བ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ ༡༤༦ དེར་འོས་གངས་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ༡༤༦ དེར་ཆ་
རྐྱེན་མ་ཚང་བའྱི་གནས་བབ་དེ་རྒྱབ་ལོངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་ཚང་བར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་དམ། རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་
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ཞྱིབ་གནང་ནས་རྒྱབ་ལོངས་མ་ཚང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་དེ་དག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཉམ་ཐག་ལས་ལྷག་སྡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་དག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔའ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དང་པོ་ནང་སྱིད་དང་ཤེས་རྱིག་ཁོངས་གཏོགས་ནས་ཉམ་ཐག་གངས་ཀ་ཡོད་པའྱི་ནང་
ལ་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་གཙོས་པའྱི་གཞན་ཁག་གྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་ཚུད་ཡོད་དམ་མེད་དམ་ཞེས་པའྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེར་
ཚུད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་ ཤེས་རྱིག་ནས་ ༡༢༡༧ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་སོབ་ཕྲུག་ 
༤༨༦ དང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༣༦༥། ཤེས་རྱིག་རང་ནས་ཐད་ཀར་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་བ་ 
༣༦༦ བཅས་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་ཐད་ཀར་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། 
དཔེར་ན་ལ་དྭགས་ལྟ་བུ་འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
 དེ་བཞྱིན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཉམ་ཐག་ནད་མནར་དེ་དག་ལ་ཕ་མ་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། 
ཕ་མ་ཡོད་མཁན་ཡོད་ལ་མེད་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞོན་སེས་ཁོ་རང་ནད་པ་ཡྱིན་ན། ནད་པའྱི་ཐོག་ནས་
གཟྱིགས་རྟོག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་འགྱིག་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཕྲུ་
གུ་ནད་པར་བལྟ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུར་དམྱིགས་བསལ་ཉམ་ཐག་གནང་རྒྱུ་དེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་ ༡༣༧༥ ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག་གསུངས་སོང་། དེ་རང་རེད། དེའྱི་འགོ་སྟངས་དེ་གཞྱི་རའྱི་དབུས་
ནས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་བསར་ཞྱིབ་བེད་སྐབས། ཉམ་ཐག་མང་དུ་སོང་བ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། ཐོ་གང་ཡོད་
པ་དེ་དག་གྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་དེ་ཡག་ཏུ་འགོ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རེད། སོང་ཙང་དབུས་ནས་བསར་
ཞྱིབ་བེད་མཁན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཏེ། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་མཉམ་དུ་
བཀའ་བསྡུར་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་སོན་མ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་
འདུག་ལ་ཡོང་འབབ་ཀང་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ནས་མར་ཉུང་དུ་བཏང་བ་
ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་བཞྱིན་ ༡༤༦ མ་འོས་པའྱི་གངས་དེ་ག་རང་རེད། ས་གནས་ནས་ཡར་བཏང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། རེས་སུ་དབུས་
དང་ས་གནས་གཉྱིས་ཀ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་འོས་པ་ ༡༡༢ རེད་འདུག མྱི་འོས་པ་ ༡༤༦ རེད་འདུག་ཅེས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་
ཏེ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གངས་ཀའྱི་རྱིས་གཞྱི་དེ་ནོར་བ་འད་ཞྱིག་འདུག དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དེ་རྱིང་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་རོགས་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་
དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
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ལས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་
པའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་དང་
གཞན་འབེལ་ཆགས་གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན་ཞེས་
པའྱི་ཁ་པའྱི་ནང་གསེས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ས་ལོའ་ིབེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤༌༡ཁ།༡༠ ནང་གསལ་བཞྱིན་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་
གྱིང་གྱི་སྱིལ་པོལ་རེད་ཐང་ཐོག་ལྕགས་ཤོག་གྱི་ཐོག་ཁེབས་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཞེས་པ་དེ་རེད་འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་
མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག ང་དང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་གཉྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ཟླ་འཇུག་
ལ་ས་གནས་ལ་དངོས་སུ་བཅར་སྐབས་དེ་མྱི་འདུག ཁོ་ཚོས་ཀང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་མཇུག་གནོན་ཞུ་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག ས་གནས་ལ་མྱི་འདུག ལས་བསྡོམས་འདྱི་ལོ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཡྱིན་ཙང་། ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཟླ་
འཇུག་ལ་དེ་འད་མྱི་འདུག་པས་ཁོ་ཚོས་ཞུ་འབུལ་བེད་ཀྱི་འདུག འདྱི་འགྲུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གང་འད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མེད་
ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་།  
 དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེར། ང་ཚོ་ཚང་མར་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྐུབ་སྟེགས་ཐོག་
བསྡད་ཡོད་པས་གནང་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གོ་བ་དང་། ཕོགས་ཡོངས་ནས་ང་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་འདྱིར་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཇ་ཚགས་བརྒྱབས་ནས་ག་རེ་ཞུས་དགོས་མྱིན་ཐོག་ལ་བསམ་ཤེས་མང་
པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་འཚབ་བེད་འོས་པ་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གྱི་འགོ་སོང་ཕལ་ཆེ་
བ་དབུས་ནས་མར་གནང་དགོས་པའྱི་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནས་ས་གནས་ས་
ཐོག་ལ་དངུལ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དགའ་འོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་བ་
ཞྱིག་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་བསམ་ཡས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐོབ་སྟངས་གང་འད་རེད་དམ། དེ་འདའྱི་གནས་
བབ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཞན་ལ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  
 དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གོ་བསྡད་པ་ལ་ལ་དྭགས་དང་མན་སྤཊ། ཨོ་རྱི་ས། སྦན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་ལ་
སོགས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དེ་དག་གྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མྱི་གཏོང་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཁེ་ན་
ཌར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་དེ་འད་ཡོད་དམ་མེད། གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་སྟེང་ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངའྱི་དྱི་བ་གསུམ་མམ་གནད་དོན་གསུམ་དེ་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྱི་བ་དང་པོ་དེ་ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྱིལ་པོལ་ basket ball རེད་ཐང་བཟོ་
རྒྱུ་དེ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་དང་ལྷན་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ཏེ་ས་གནས་རང་
ལ་དེ་འགྲུབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་མ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་སོང་། གཟྱིགས་མེད་པ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། 
གང་ལགས་ཞེ་ན། ས་གནས་ནས་དེ་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེ་དག་གྱི་རྱིས་ཀང་གཙང་མ་བཟོས་ཚར་བ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཏན་ཏན་རང་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལ། གོས་ཚོགས་འདྱི་མ་གོལ་སོན་ལ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཡྱིན་པ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡར་ཕེབས་པའྱི་
སྐབས། ཡར་འཛུལ་བ་དང་ལག་པ་གཡས་ཕོགས་དེར་ཐང་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་ས་གནས་ནས་གཅྱིག་ག་རེ་བེད་ཀྱི་འདུག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་དེ་འད་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་ཟེར་ནས་འཆར་གཞྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཏྱིང་། འཆར་གཞྱི་ཆུང་བ་དེ་བསྒྲུབས་
ཚར་དུས་ཡང་བསར་ཁ་འགེབས་ཏེ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་འབོར་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཐོག་མའྱི་
ལས་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གྲུབ་ཡོད་བསམ་པ་མ་གཏོགས། གལ་ཏེ་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མེད་ན་གོས་
ཚོགས་དབུ་སྐོར་གཏོང་བ་ཞྱིག་ལ་འགོ་མ་སྱིད་པ་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དེ་རྱིང་དགོང་དག གོས་ཚོགས་མ་གོལ་བའྱི་སོན་
ལ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ལ་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་རེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དེ་དག་
ས་གནས་རང་ནས་གཏོང་མ་ཐུབ་པར་དབུས་ནས་ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ཏོག་ཙམ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕན་བུ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་བབ་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་དེ། དེའྱི་སོན་གྱི་
སོན་རྱིས་སྐབས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད། དེ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་
ཞུས་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་འདུག ལྡྱི་ལྱིའྱི་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་
ཚོང་བརྒྱབས་ནས་ཡོང་འབབ་བཟོས་པ་གང་ཡང་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོར་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་དེའྱི་ནང་ནས་ཁང་ག་
བཏང་སྟེ་ཡོང་འབབ་ཅྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་ནང་ལ་དེ་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་གཅྱིག་ལའང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། རྒྱུན་རྱིང་པོར་ཁྱིམས་ཁང་ནང་ཡོད་པའྱི་ས་ཞྱིག་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་མྱིང་བསྒྱུར་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། 
ས་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཡོང་འབབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་
དམ། དེ་བཞྱིན་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཚོང་སྟོན་དགོས་སེམས་མཁན་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་མེད་དམ་ཞེས་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྐད་ཆ་
ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་དང་། ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་ནང་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག་ཏན་ཏན་བལྟ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག  
 དེ་དང་ལྷན་གཞན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཡོང་འབབ་ཡོང་ས་དང་། རྒྱུན་
གོན་དེ་དབུས་ལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ལའང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དབུས་ནས་ཀང་གཞན་ལ་བསྟུན་མྱི་དགོས་པར་ང་རང་ཚོ་རང་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བས་ནས་ཡོང་འབབ་བརྟན་
པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་བ་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག་གམ། ཚོང་རང་མ་བརྒྱབས་ནས་བ་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག་གམ་ཞེས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་
ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དང་ཚང་མས་ཕ་གྱིར་བདེ་སྱིད་གྱིང་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དང་ལས་བེད་རྣམ་པའྱི་ལས་ཤག་ཡོད་ས། དེ་བཞྱིན་མགོན་ཁང་ཡོད་ས། ལས་ཤག་དེའང་རྱིང་པ་ཆགས་ནས་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མགོན་ཁང་དང་སྡོད་ཁང་རྱིང་པ་ཡོད་པ་དེ་དག་གཏོར་ནས་བགེས་ཤག་དང་མགོན་ཁང་དེ་
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དུད་ཚང་ ༡༡༦ ཟེར་ནའང་རེད། ༢༦༦ གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལམ་ཕར་ཕོགས་དེར་སྤོས་ཏེ། ཚུར་ཕོགས་ས་ཆ་དེ་དག་གཙང་
མ་གཙང་རྐྱང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བདེ་སྱིད་གྱིང་མདུན་གྱི་ས་ཆ་དེ་དག་གཞུང་གྱིས་ཚོང་འབེལ་བེད་ཆོག་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ནས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ཡོད་སའྱི་ཉེ་
འགམ་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་ཚོང་ཁང་ Mall ཕེ་རྒྱུ་རེད་འདུག ང་ཚོས་ས་ཆ་དེ་བེད་སོད་ཅྱིག་གཏང་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་ཚོང་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ས་ཆ་དེ་ང་ཚོས་བེད་སོད་བཏང་། རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཁོ་རང་
ཚོས་བརྒྱབས། དེ་ནས་ཚོང་ཁང་དེ་དག་ང་ཚོར་ཚུར་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། ཕར་ག་ཚོད་སོད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བསྱིག་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་བསམ་ན་ project བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། project དེ་སོར་མོ་ crore 
བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཚོད་དཔག་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུའྱི་ཚོང་ཁང་ཞྱིག་
རག་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། དེ་དག་མར་བགོ་འགེམས་བས་ནས་དགོས་ངེས་དེ་ཚོར་མར་བཏང་ནས་ཡོང་འབབ་ཅྱིག་ཡོང་ན། དེ་
རང་གྱི་ཕན་གྱི་མེད་དམ་སྙམ་ནས་མ་འོངས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
ལ་འཆར་གཞྱི་དེ་དག་ཕུལ་ནས། མཐའ་མ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་གང་འད་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་
འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་ད་ལྟ་ཁེ་ན་ཊ་ Canada གཞྱིས་ཆགས་གཞྱིས་སྤོས་ལས་གཞྱི་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གཞན་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ད་རེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་མཆོག 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་གཉྱིས་དང་། 
ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་དོན་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་བཅས་བཀའ་འདྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས། ལ་བང་འབོག་སྡེ་ ༨ ལ་ར་ཆག་ཉོ་ཆེད་
སེད་བྱུང་བུན་གཡར་འབུམ་ལྔ་བཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ལོ་གསུམ་རྱིང་གནང་ནས། ད་ལྟ་བུན་དངུལ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་གསུངས་ནས། བསར་དུ་ལོ་གཅྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་ཡྱིན་ཞེས་འདུག ལོ་ཁམས་དེ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡༥ ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ བར་དུ་ཕར་འགངས་གནང་འདུག ང་རང་གྱིས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་བས་ན། དེ་ས་ལ་དྭགས་
ལ་གངས་སོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་དེ་ར་ཆག་ཉོ་ཆེད་སྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་ཞྱིག་གནང་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རང་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ ཤེས་ཏེ། དོན་རྡོག་རྡོག་དེ་དགུན་དུས་བུ་ལོན་བཏང་ནས་དབར་དུས་བུ་ལོན་ལེན་རྒྱུ་
ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ལོ་གསུམ་ཙམ་བཏང་བཞག་ན་ར་ཆག་རང་ཉོ་ཡྱི་རེད་དམ། ཡང་སོ་ཕྱུགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་ཉོ་
ཡྱི་རེད་དམ། ཏན་ཏན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ནས་བུ་ལོན་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ 
བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་འབོག་པ་ནས་བུ་ལོན་ལེན་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གང་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། བཀའ་ཤག་
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འདྱི་གསར་གཏོད་ཅན་ཡྱིན་སྟབས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་ལུག་གྱི་བལ་འབེག་རྒྱུ་དང་ལེ་ན་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་ན། ཕལ་
ཆེར་ཡོད་མདོག་མ་རེད། འབོག་པར་ཡོད་པའྱི་བུ་ལོན་མཇལ་རྒྱུ་དེ་བལ་དང་ལེ་ན་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོས་ལོ་
གཅྱིག་ཟེར་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་གཅྱིག་གནང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་ཁུར་ཤོག་ལབ་དུས་ར་ཆག་ལེན་ན་མ་གཏོགས་
བུ་ལོན་སོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་བསར་ཟླ་བ་ ༦ གནང་མདོག་
ཁག་པོ་རེད། དང་པོ་རང་ནས་བུ་ལོན་ལེན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ཚེས་ ༣༠ དང་ཡང་ན་ཕྱི་
ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༣༠ འད་པོར་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡༥ ལ་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དམ། ངས་བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུར། ཁོ་རང་ཚོས་ཞུས་མྱིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་ཟླ་བ་ ༦ 
ཕར་འགངས་གནང་། ཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་དང་ ༨ པའྱི་ནང་ཚུར་ལེན། ༩ པ་ཙམ་ལ་ཕར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་དེ་བཟོས་ན་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཏོང་རྒྱུ་དེའང་མཉམ་འབེལ་ལ་དངུལ་གནང་སྟེ་མཉམ་འབེལ་གྱིས་བར་ཁེ་ཆུང་ངུར་ར་
ཆག་རང་ཉོས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་ཞེས་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། བས་ཙང་གནང་ཐབས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེར་མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག འགོ་བརོད་དེར་བལྟས་ན་དེའྱི་འོག་ལ་ལས་
འཆར་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག ལས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་ ༡༨༦༠ Society Act བརྒྱུད་ནས་དེབ་སེལ་
ཚོགས་པ་ ༡༤ ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སད་འདུག གཞྱི་རྱིམ་མཉམ་འབེལ་བཅོ་ལྔའྱི་ཚོགས་འདུར་དྲུང་ཆེ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་
འདུག དེ་ལས་ལྡོག་པའྱི་ལས་འཆར་གང་ཡང་མྱི་འདུག སོང་ཙང་མཉམ་འབེལ་ལས་འཆར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོར་དགོས་པ་
ར་བ་ནས་མེད་པ་རེད་དམ། ཁོང་ཚོས་མཉམ་འབེལ་ལ་ཞུ་མཁན་མྱི་འདུག་གསུང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། ཞུས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ནང་སྱིད་ཁུངས་ལ་སྱི་ཁབ་ཀྱི་མཉམ་འབེལ་ལ་ལྟ་རྟོག་གྱི་འགན་ཡོད་དུས། སྐུལ་ལྕག་གཏང་རྒྱུ་དང་དེ་འདའྱི་གནས་
ཚུལ་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བ་ཆེད་འཕྲུལ་རོས་སྡེ་ཚན་དང་
འཕྲུལ་བཟོའ ་ིལས་ཀ་དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེར་སྟོང་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བདེ་སྱིད་སར་གསོ་
གཅྱིག་པུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། Workshop གནས་སྟངས་དེ་ ༡༩༧༡ གྱི་གནས་སྟངས་ལ་སེབས་འདུག དེ་འད་པོ་
ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་ལ་འདུག མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་ལ་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་བ་བེད་པར་སོ་ནམ་
འདེབས་ལས་ལ་མཐུན་གོགས་བེད་མཁན་དེ་མཉམ་འབེལ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལག་ཤེས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གང་འད་སྡོད་ཀྱི་རེད་དམ། སར་གསོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་
གྱི་སོང་བརྡར་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། སྱིར་བཏང་ཉྱིན་རེའྱི་ལས་ཀ་དེ་མཉམ་
འབེལ་གྱིས་བེད་ཀྱི་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱིས་མ་ལབ་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་
པའྱི་དགོངས་པ་དེ་ལྟར་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་
འབེབས་གནང་ནས་མཉམ་འབེལ་རོགས་སོར་སྡེ་ཚན་ཞེས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། རོགས་སོར་སྡེ་ཚན་ཞེས་པ་དེ་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་དེའྱི་ནང་ལས་ཀ་དེ་གཉྱིས་རེད། དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གང་འད་བས་ནས་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གསུམ་པ་དེར་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་བེལ་ཀོབ་ནང་སྱིད་ཞྱིང་འབོག་སྡེ་ཚན་གྱི་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ཞྱིང་འབོག་སྡེ་

ཚན་དེ་རྱིམ་པ་མང་པོ་བས་ནས་བཀའ་ཤག་རེ་རེའྱི་ནང་ལ་མཛད་འཆར་མ་འད་བ་མ་འད་བ་བས། བཀའ་ཤག་གཅྱིག་གྱི་
སྐབས་ལ་བ་ཕྱུགས་དང་ར་རྱིགས་ཉོ་རྒྱུ། གཅྱིག་གྱི་དང་པོ་དེར་སྱིན་དྷྱི་རྱི་ཉོ་རྒྱུ། དེ་ནས་སྱིན་དྷྱི་རྱི་བཙོངས་ནས་ར་རྱིགས་
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ཉོ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་མང་པོ་བསྱིགས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སོང་བརྡར་ཚད་མཐོ་པོ་དང། སོད་མཁན་དེ་ Israel 
གྱི་མཁས་པ། དེར་ཕོགས་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་འདུག དེ་འདའྱི་འཆར་གཞྱིར་སོང་བརྡར་ཚད་
མཐོན་པོ་ཡོད་པའྱི་དབུ་འབེད་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕེབས། གང་ལྟར་དངོས་གནས་དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་
གཅྱིག་འཐོན་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ཆ་མྱི་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་དེ་ཡོད་ས་མ་རེད་
དེ། ལས་གཞྱི་དེ་འགོ་བཞྱིན་པ་འད། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་ལས་གཞྱི་དེ་ཐོག་མར་འཆར་འགོད་གནང་བ་ལྟར་ལས་གཞྱི་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་མེད། ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་དེ་ཐོག་མར་འཆར་འགོད་གནང་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོང་ཤེས་
ཐབས་མེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག Israel གྱི་མྱི་མཁས་པ་དེས་ Israel གྱི་ནང་ལ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་བེད་
སྟངས་གཞྱི་ར་དེར་བཞག་ནས་བཟོས་ཡོད་དུས། ལས་ཀ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཐོག་མ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་ཤེས་
ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཐོག་མ་ནང་བཞྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཐོག་མར་བཞྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་དང་པོ་ནས་རྒྱ་གར་
ནང་གྱི་མཁས་པར་བསྟེན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་ག་རེ་བས་ནས་མ་བསྱིག་པ་རེད་དམ། ག་ཕོགས་མཐུན་རྐྱེན་ཡྱིན་ནའང་དེ་
ཙམ་སོད་དགོས་པ་མ་རེད། མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ལས་ཀ་བས་པ་ཞྱིག་མྱི་གཉྱིས་པས་དེ་རང་ཡོང་རྒྱུར་ཁག་པོ་རེད། ང་རང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་གནས་སྟངས་ལའང་ཁག་པོ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཞྱིག་གྱིས་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་ལོ་གང་འཚམ་སོང་སྐབས་བཟོ་བཅོས་མྱི་རྒྱག་པར་གསར་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་གྱིས་སོ་ནམ་སོང་བརྡར་གྱི་དཔེ་མཚོན་གྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་བཟོས་པ་དེར་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་མྱི་སོན་མ་ཞྱིག་གྱིས་བས་པ་བཞྱིན་མཇུག་སོང་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་ཤེས་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དེ་ཡོང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཤེས་སྟངས་དེར་འགེལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་མཚན་ཐོ་ཡར་ཞུས་ཚར་བ་དེ་སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བཀྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། སྱི་འཐུས་བཀྱིས་
དོན་འགྲུབ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་
གཡུ་སོན་ལགས་བཅས་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཚམས་རེས་གོས་ཚོགས་ནང་གནད་དོན་དེ་སོན་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། 
སོང་ཙང་བསྡུས་བསྡུས་བས་ནས་དོན་དག་དེ་ར་འཕོད་པ་བྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམས་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་པའྱི་སྐབས། 
དེའྱི་སོན་ནས་ཞུས་པ་ཚང་མ་བརེད་པའྱི་བཟོ་འད་དང་། གཞྱི་ནས་གནད་དོན་གསར་པ་ཞྱིག་སེབས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐོར་
ནས་བཀའ་གནང་བའྱི་བཟོ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་འབྱི་སྐབས་དེ་ལས་རྒྱས་ཙམ་བས་
ནས་དེའྱི་སོན་གེང་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཚང་མ་འབྱི་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་དེ་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་བང་ཐང་ཁུལ་དུ་ར་ཆག་གྱི་ཆེད་དུ་བུ་ལོན་བཏང་བ་དེ་རེད། དེ་ཐོག་མར་ཕུལ་བའྱི་
སྐབས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་ནས་རྱིན་པོ་ཆེས་འཆར་གཞྱི་ཡག་པོ་བཟོས་གནང་འདུག 
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འཆར་གཞྱི་དེར་བུ་ལོན་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གཏོང་སྟངས་གང་འད་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གསུམ་རྱིང་རེད་འདུག 
ལོ་གསུམ་ནང་ལ་དངུལ་དེ་ང་ཚོས་ཕར་བཀམ་ནས་ལོ་རེ་རེར་འབོག་པ་དེ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་སེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་བཅུའྱི་
འབབ་དེ་དངུལ་ཁང་ནང་ཡར་བླུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་མཐུན་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕུལ་
རྒྱུ་བེད་འདུག་ཅེས་འཆར་གཞྱི་དེ་འད་ཞྱིག་འདུག ལོ་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་སང་ལ་ངས་ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་དན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱད་རེ། དེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་རེ་བས་ཡོང་དུས་ལོ་དང་པོར་འབོག་པ་དེ་དག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བླུགས། ང་ཚོས་བརྒྱ་
ཆ་བཅུ་བླུགས། གཉྱིས་པ་དེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཁོ་ཚོས་བླུགས། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ང་ཚོས་བླུགས་བས་དུས། ལོ་གསུམ་པ་དེར་
བསེབས་ཡོང་དུས་བང་ཐང་ཁུལ་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་སྐབས་དེར་ས་གནས་ནས་ང་ཚོས་ད་ལོ་ཕུལ་ཐུབ་ས་མ་རེད། ཕར་འགངས་རོགས་གནང་ཞེས་ལབ་
ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་བས་ནས་ཕར་འགངས་པ་ཡྱིན། བརྒྱངས་པ་དེའང་སོན་རྱིས་རང་གྱི་ནང་ལ་འཆར་འབུལ་
ཞུས་པའྱི་སྐབས་འགེལ་བརོད་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། བསམ་ཚུལ་ཡོད་ན་དེའྱི་སྐབས་གསུང་དགོས་ཀྱི་རེད། ག་
རེ་བས་ནའང་འགྱིག་མེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་ན་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་ཡར་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞེས་ལབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བདེན་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་དུས་སྐབས་མར་བགོ་འགེམས་བ་རྒྱུ་དེ་མགོགས་པོ་གནང་
རོགས་གྱིས་ཞུས་དུས། དངུལ་དེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐབས་ལ་འཆར་གཞྱི་བཟོས་ཀང་ཐག་གཅོད་ལག་བསྟར་བྱུང་མྱི་འདུག 
ལག་བསྟར་དང་ཐག་གཅོད་གང་མགོགས་བྱུང་ན་ཞེས་ས་གནས་ནས་ཞུས་པ་བཞྱིན་གང་མགོགས་བཏང་བ་རེད། བཏང་
བའྱི་སྐབས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ འཁེལ་སོང་མ་གཏོགས་ང་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད། དེ་ནས་ལོ་གསུམ་རྱིས་ཡོང་
པ་རེད། ལོ་གསུམ་མར་བརྱིས་ཡོང་སྐབས་ས་གནས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་ལ་
ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ནས་བདེ་སྡུག་ཞུས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ དང་པོ་དེ་མེད་པ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་སོང་ངམ། 
ང་ཚོར་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང། གལ་སྱིད་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཏེ་ས་གནས་ནས་བདེ་སྡུག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཉན་གྱི་ཡོད་ལ། དེའྱི་སྐབས་ལའང་ཐག་གཅོད་བེད་ཀྱི་རེད། དེས་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་འད་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་བོ་ཕམ་ཡོད། མྱི་མང་ལ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ང་ཚོས་ཀང་ཕུལ་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ དེ་
འགྱིག་མ་སོང་ཞེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་དེ་གཅྱིག་པུའྱི་སང་ལ་སྐོར་བ་རྒྱག་དགོས་པ་མཐོང་མ་བྱུང་། ངས་དངོས་
གནས་དང་གནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཆེ་མཐོང་ཡོད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་ཡོང་
རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ངས་མགོ་འཚོས་མ་སོང་ལ་འབེལ་བ་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་འགྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པ་དེ་འད་ཡོད་ཀྱི་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ང་ཚོ་ལས་ལྷག་པ་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་དང་གནས་ཞན་པ་ཡོད་ན་ཐུགས་འཚབ་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
རེད། སོན་མ་མཉམ་འབེལ་ཐད་ཀར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་དུས་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་མེད་པ་དེ་འད་ཡྱིན་
གྱི་མ་རེད། དེའྱི་སྐབས་དེ་ཙམ་བཟོ་མྱི་ཐུབ་པས་དེ་རྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་གཞུང་གྱིས་གཅྱིག་གནང་དགོས་
པ་དང་། དེའྱི་འགན་དེ་གཞུང་ལ་ཡོད་པར་ གགས་ཆེན་པོ་གསུངས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་དན་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་
མཉམ་འབེལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་སོ་སོར་འགན་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་མཉམ་འབེལ་ཚོས་གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་
ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན།  
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 དེ་ནས་མཉམ་འབེལ་རོགས་སོར་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞུས་ན་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་རོགས་སོར་སྡེ་
ཚན་དེ་གོས་ཚོགས་འདྱིར་གསལ་པོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རོགས་སོར་སྡེ་ཚན་དེས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་སར་ལས་
ལྷག་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དང་པོ་འགན་ཁུར་བའྱི་སྐབས་དེར་ཁ་ཤོག་ཅྱིག་གསལ་པོ་མེད་པ། ཁ་དང་
ཁ་སྤུ་དབེ་བ་ཕེ་ལབ་དུས། ག་ཚོད་ཙམ་དབེ་བ་ཕེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་བ་ག་རེ་རེད་དང་མ་རེད། སྱིར་བཏང་
མཉམ་འབེལ་དེབ་སེལ་དེ་དག་དེབ་སེལ་གྱི་ངོ་བོར་ཚད་ལྡན་བས་ནས་ལྷག་དགོས་པ་དེ་དག་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དངོས་གནས་ཚད་ལྡན་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བྱུང་བའྱི་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་ཐ་དད་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
དེ་རེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག ཧ་ལམ་ས་གནས་ནང་ལའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་གནས་ཀྱི་མཉམ་འབེལ་གཉྱིས་མྱི་མང་
གྱི་མདུན་ལ་སུས་འཇོན་པ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་བསྡུར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ང་ཚོ་མཉམ་
འབེལ་དེབ་སེལ་བེད་མཁན་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དངོས་གནས་དེ་ཡྱིན་ལབ་སྐབས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཡྱིག་ཆ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཐོག་མར་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་། སོང་ཙང་དེ་དག་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་དང་། མན་སྤཊ་ལ་
ཚོགས་འདུ་འཚོག་པའྱི་སྐབས་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་ཕེབས་ཐུབ་ནས་ཕར་ཚུར་གཙང་མ་ཡག་པོ་བཤད་པ་རེད། དེའྱི་སོན་ལ་
སྦེལ་ཀོབ་ལ་གཅྱིག་འཛོམས་པ་རེད་དེ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་པོ་མ་བྱུང་། ང་ཚོས་ཡྱིན་མདོག་མདོག་
བས་ནས་ཕར་གཅྱིག་ལབ་ནས་གཅྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། སོན་མ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་རླབས་ཆེན་གྱི་ལམ་
སྟོན་གནང་བ་དང་ང་ཚོ་འགལ་གྱི་འདུག་མདོག་མདོག་བས་ནས་ཞེ་དག་གསལ་པོ་བྱུང་ཐུབ་མ་སོང་ ། རྱིམ་པ་རྱིམ་པར་
བས་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་གཅྱིག་དེ་མྱི་མྱིང་གྱིས་བརྱི་ས་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་དེ་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་
ལན་འདེབས་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་དག་གཙང་མ་བས་ནས་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐུབ་པའྱི་རོགས་སོར་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་བས་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆེ་མར་ཕེབས་ནས་ཡར་མ་ཕེབས་སོན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ལམ་སྟོན་
དང་རགས་ཟྱིན་ཆ་ཚང་ཕུལ། རགས་ཟྱིན་དེ་དག་ཁུར་ནས་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆེ་ཆེད་དུ་མར་ཕེབས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ལས་
ཀ་བེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སྤོབས་པའྱི་ངང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་ནའང་
མཚམས་རེ་དཀའ་ངལ་འཕད་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་ཏེ་དྱི་བ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་མཉམ་འབེལ་ཁག་
ལ་ཡྱི་གེ་ཕུལ་སྐབས་ལན་ཡོང་སྟངས་ཀང་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་འདུག ངས་ད་རེས་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་དུས་ཐོག་ལ་
ཡག་པོ་བཏང་བྱུང་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་དེ་འགྱིག་གྱི་མེད་པར་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་རོགས་སོར་བེད་པའྱི་སྐབས་དེར་
ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་པའྱི་མཉམ་འབེལ་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་པར་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོར་ཟྱིན་ནས་གནང་བ་རེད། 
དམྱིགས་ཡུལ་དེ་གནས་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཡོད། དེ་ཡང་ཟབ་སོང་གནང་མཁན་གདན་འདེན་ཞུས་པ་དེ་དག་དངོས་གནས་མཁས་དབང་ཡྱིན། དེང་སང་
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཁས་དབང་མང་པོ་འདུག་པས་ཚང་མ་མཁས་དབང་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། ང་ཚོས་ཟབ་སོང་
སོད་མཁན་གདན་འདེན་ཞུས་པ་དེ་དག་དངོས་གནས་ཀྱི་མཁས་དབང་ཡྱིན། ཟབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་དེ་ society དེབ་
སེལ་ཚོགས་པ་རང་གྱི་འགན་འཛིན་གཙོ་བོ་དེ་དག་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་དགོན་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རོགས་དངུལ་ལེན་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་སང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་
ཕེབས་ནས་ཟབ་ཁྱིད་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྡེ་ཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ཁོ་ཚོ་དོན་གྱི་མཁས་པ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། འབེལ་ཡོད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་དངུལ་ཁལ་དང་བསྡུ་འབབ་སང་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ད་ལྟའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་
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བོན་དེའྱི་ཐོག་མཁས་དབང་རེད། སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གདན་འདེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གྱིས་རྐྱེན་པས་
ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་རེད་དེ་ཚད་ལྡན་གྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་བཏང་སོང་། ངས་བལྟས་ན་ཟབ་སོང་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་
དན་གྱི་ཡོད། མཉམ་འབེལ་ནང་འགྱིག་པ་དེ་དག་ཁོ་རང་ཚོས་བས་པ་དང་མྱི་འགྱིག་པ་དེ་དག་བོད་གཞུང་ནས་བས་པ་
ཆགས་ན་ཏག་ཏག་མ་རེད་ཅེས་ངས་གགས་ཆེ་ཙམ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཡྱིན།  
 དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ཞྱིང་འབོག་སྡེ་ཚན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་ངས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་ནས་ཐད་ཀར་དང་
པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འགྱིག་པའྱི་ཆ་ཞུས་ཡོད་ལ་མ་འགྱིག་པའྱི་ཆ་ཡང་ཞུས་ཡོད། གང་བས་པ་ཚང་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སུ་གང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཞྱིང་པ་དེ་དག་ཞྱིང་ལས་ལ་སོ་སྣང་མེད་པ་དེ་ཡོང་འབབ་
ཡག་པོ་མེད་པས་རེད། ང་ཚོས་འགོ་སོང་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཡོང་འབབ་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ན་བསམས་ཏེ་ལྐུགས་
པའྱི་བསམ་བོ་ནང་བཞྱིན་བས་པ་རེད། ང་ཚོས་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ཡོད་པའྱི་དག་ཤོས་དེ་བངས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ་
ནས་བས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་བར་དུ་ལམ་ལྷོང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་ངམ་ཞེ་ན་ཕྱིན་མ་སོང་། དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༡༩༠༠༠༠༠ ཙམ་གྱི་གོང་རག་པ་འད་པོ་བྱུང་། མུ་མཐུད་ནས་ཁོ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། ཡོང་གྱི་ཡང་མྱི་འདུག་
ཞུས་ནས་མཚམས་བཞག་ཡོད། དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ཞུས་ན་ཨྱི་སྱི་རལ་ནས་ཡོང་བའྱི་མཁས་པ་དེ་ Flop ཆགས་སོང་
བའྱི་བོ་ཕམ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གཡུགས་མེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོངས་རོགས་ད་ལྟ་འགྲུབ་མ་ཐུབ་
པས་ལས་ཀ་དེ་བཞག་ཤེས་མ་སོང་། ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་ཞྱིང་པ་ཚོར་ཡོང་འབབ་མང་བ་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་
ཡོད་མེད་ཐད་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རེས་སུ་སོན་རྱིས་སྐབས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀག་ན་གཞག་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས་དེའྱི་བར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བསམ་པ་ལྟར་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གསུམ་གྱི་
ཐོག་དྱི་བ་བསེབས་ཀྱི་འདུག ལས་བསྡོམས་ལ་མར་བལྟས་སྐབས་ལྷན་ཁང་ཆེ་ཤོས་རེད་ལ། ཕག་ལས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་
གང་མང་གནང་བ་དེ་དག་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་ནང་ལའང་འཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ལས་དོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཞེ་ན། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ལ་ང་རང་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ ICT ཡྱིས་གོ་སྱིག་འོག་
ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུ་རག་སོང་། སྐབས་དེར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རྐྱེན་
སོར་སོད་བེད་ཕོགས་ཐོག་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་ཚུར་བསགས་བརོད་བེད་ཀྱི་འདུག ངས་ཐད་ཀར་དེའྱི་ནང་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པས་ངས་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་
མཐོང་སོང་། གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚང་མར་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་རོབ་ཙམ་
ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ན་ནྱིང་ལོར་ཟླ་བ་ ༡༡ ནང་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཟབ་སོང་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་བོན་ཆེན་གཙོས་པའྱི་ཟུང་དྲུང་དང་དེ་དག་གྱིས་ང་ཚོ་བོད་པར་ཚུར་ཟབ་སོང་གནང་བ་དེ་སེམས་
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ནང་མ་ཤོང་བ་ཞྱིག་དང་སྐབས་རེ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་དན་གྱི་ཡོད། གནད་དོན་གཅྱིག་དེ་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་སྱིད་སྡེ་ཚན་གྱི་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཞབས་ Dwivedi Ji ཡྱི་གནད་དོན་མང་པོ་དང་། དེའྱི་
ནང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ལ་འཐོན་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཆོག་མཆན་ Exit Permission དབྱིན་སྐད་ནང་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་ལས་དོན་ཐོག་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ལ་
དཀའ་ལས་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐོངས་མཆན་རག་པ་དང་གནམ་གྲུ་འཕུར་དགོས་པ་དང་། ཡང་སོ་སོའ་ིསབས་བཅོལ་
ལག་དེབ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་དེར་བསེབས་ནས་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཐོན་དགོས་པའྱི་ཆོག་མཆན་རེད། སོན་མ་ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡོད་སྐབས་ཕྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་བོས་བཏང་བེད་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། 
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རན་ཡང་དེའྱི་ལས་རྱིམ་མ་འགྱིག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་བཞྱིན་ཉྱིན་ ༡༥ ལས་ཉུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ཐོན་པའྱི་ Exit Permission མྱི་དགོས་པའྱི་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཞྱིང་ཕ་བ་བཀོད་པ་དེ་ང་ཚོས་དཔར་སྐྲུན་
བས་པ་ཡྱིན་ནའང་གནམ་ཐང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕད་ཀྱི་འདུག མྱི་གཅྱིག་གནམ་གྲུ་རེས་ལུས་ཐེབས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་སོང་། གང་ལྟར་གནམ་གྲུར་མ་བཏང་བའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འཕད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། འདྱིའྱི་འགེལ་བཤད་གང་བཀོད་པ་དེ་ང་ཚོས་དཔར་སྐྲུན་བས་ཏེ་གནམ་
ཐང་ལ་ཁུར་གྱི་ཡོད། སྐབས་རེ་ཐར་གྱི་ཡོད་ཀང་མང་ཆེ་བར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
དོན་ཐོག་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོ་ཧ་གོ་མ་སོང་སྟེ། གཞན་ལས་འགུལ་དང་མྱི་སེར་གྱི་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོ་ཉྱིན་གཉྱིས་ཙམ་
ཕེབས་དགོས་ཀང་ Exit Permission ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་
འདྱི་དེ་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསལ་ཡོད་པས་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་གདེང་ཚོད་བེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་
དམ་ཞེས་དྱི་བ་སེབས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེ་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ར་བའྱི་ཤོག་གངས་བདུན་རེད་འདུག་ཀང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཇལ་
རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། གནད་འགག་ཅྱིག་ག་རེ་འདུག་ཅེ་ན། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སོ་སོར་ལག་རལ་དང་ལག་འཁེར་ཡོད་ན་དེ་
ལ་དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གགས་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཡྱིན་པ་རེད། 
དགོངས་དག་དཔལ་ལྡན་མཆོག་གཙོ་མཆོག་དབྱིན་སྐད་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། Non Public Sector རེད་འདུག ང་ཚོས་
ཧ་གོ་བ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་རག་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཚད་དབྱིན་སྐད་ནང་ UPSC ཞེས་པ་འདྱི་བོད་པས་གཏང་ཆོག་གྱི་མ་
རེད་ཅེས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་ནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང UPSC ཡྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བས་གཏང་
ཆོག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ། ཤྱི་ལང། བོད་པ་སབས་བཅོལ་བ་ refugee 
སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དེ་ཁུངས་བཅོལ་དགོས་རེད་གསུངས་འདུག དེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། ང་ཚོ་བོད་པ་ཡྱིན་པར་སབས་བཅོལ་གྱི་
ངོ་བོ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ཡྱིན་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་མྱིན་
པ་བོད་པའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་ངོ་སོད་ལག་དེབ་ཁུར་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོས་གཏང་ཆོག་གྱི་ཡོད་དམ། གནད་དོན་
འདྱི་གཉྱིས་ཐོག་དྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 གཉྱིས་པ་དེར་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ནང་ཨོ་རྱི་སར་རླུང་འཚུབ་ Hud Hud བྱུང་བ་དེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ 
༡༦༠༠༠༠༠ ཙམ་གུན་གསབ་གནང་འདུག་པས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་
གུན་གསབ་དེ་ ༢༠༡༣ ལོར་ Phailin རླུང་འཚུབ་ཀྱི་དངུལ་དེ་ནས་རེད་འདུག ༢༥,༨༠༠,༠༠༠ ནས་ ༡༠,༠༠༠,༠༠༠ 
ཙམ་ཞྱིག་རོགས་ཚར་དུས་ཨོ་རྱི་སའྱི་རླུང་འཚུབ་དེ་ས་ཆ་ཆགས་སྟངས་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ཚང་
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མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངའྱི་སེམས་ཁལ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ༢༥,༨༠༠,༠༠༠ ནས་ ༡༥༨༠༠༠༠༠ ལྷག་མ་དེ་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་
ནང་ལ་རླུང་འཚུབ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་རོགས་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག རླུང་འཚུབ་
དེ་ཡོང་སྡོད་དུས་ང་ཚོར་ཕག་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རག་རྒྱུའྱི་གདེང་ཚོད་གང་ཙམ་ཡོད་དམ། ༢༠༡༣ གྱི་ Phailin 
རླུང་འཚུབ་དེ་ཧ་ཅང་ཉེན་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང་བས་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་
གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གཙོས་པའྱི་ཚང་མས་འབད་བརོན་བས་པར་བརྟེན་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་རག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འདའྱི་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུའྱི་གདེང་ཚོད་དེ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གསུམ་པ་དེར་བུད་མེད་ནུས་གགས་གོང་སྤེལ་ཚན་པས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་བསེབས་འདུག ཐུགས་རེ་
ཆེ་གནང་། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆེད་ལས་ལས་བེད་
མ་ཕེབས་བར་དུ་ལྷན་ཁང་ནས་འཐུས་ཤོར་མེད་པའྱི་ཐོག་ལས་བེད་ཅྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་གཉྱིས་གནང་སྟེ། གནད་དོན་འདྱི་
བུད་མེད་ནུས་གགས་གོང་སྤེལ་གྱི་ལས་དོན་འདྱི་གནད་འགག་རྱིས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ལྟ་ཆེད་ལས་པ་
བསེབས་འདུག་ལ་ཁོ་རང་ཆེད་ལས་པ་རེད་འདུག སོབ་ཚན་འདྱི་རང་ལ་སོབ་སོང་ཚད་མཐོན་པོ་སོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས་ལས་དོན་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་རེད། དྱི་བ་དེ་ལས་བསྡོམས་ནང་བཀོད་པར་ནང་བཞྱིན་རེད། སྱིད་བྱུས་དེ་
གཏན་འབེབས་ཆགས་ནས་ལོ་དྲུག་ ༦ འཁོར་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ལ་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆེན་
ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་དང་གཙོ་བོ་ལག་བསྟར་ལས་གཞྱི་རེད། དེ་ཕག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་
གནས་བབ་དེ་གང་འད་ཅྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རང་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚང་མས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ལྟ་སོང་བ་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐོག་དགའ་སྤོབས་བ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ནས་ད་ལྟ་ EXIT PERMISSION, RETURN 
VISA PAP ཞེས་པ་དེ་དག་ཐད་ཀར་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ངོ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིས་
འགན་གཙོ་བོ་འཁེར་ནས་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་དུས་ཐོག་ཏུ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་ཏེ་གནང་སྡོད་པའྱི་བཀའ་
དྱིན་ཡྱིན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་བཅར་སའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་དེ་དག་མཉམ་དུ་རེད། ངས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་སྙམ་སོང་། ཁ་སང་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་བ་དེ་སྱི་ཡོངས་ནས་ VISA 
PERMISSION,RETURN VISA དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་དག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལྕོག་སང་
ཕུལ་ཡོད་ཀང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འད་བགས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཞེས་ན་
ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཁ་སང་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དེ་ RETURN VISA དང་ EXIT VISA དེ་དབུས་ནས་གཅྱིག་
དང་མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ིའགོ་སྟངས་བས་ནས་དུས་ཡུན་གྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ Enquiry བེད་རྒྱུ་དང་ EXIT དང་ RETURN VISA རག་པར་ཟླ་བ་མང་པོ་འགོར་གྱི་
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ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག དཔེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་སོན་མ་གཞུང་འབེལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་དེ་འགོར་པོ་ཡོད་
པ་གསུངས་པ་དེ་ངས་གསལ་པོ་དན་གྱི་འདུག ཁ་སང་ KARNATAKA ADDITIONAL CHIEF SECRETARY 
HOME དྲུང་འཕར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སྱི་ཁབ་ཀྱི་དྲུང་འཕར། ནང་སྱིད་ཀྱིས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་མཁན་ཁོ་རང་མཇལ་བའྱི་
སྐབས་དེར། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ཁོ་རང་ཡང་ཧང་སང་སང་གནང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཤྱིག་མངའ་སྡེ་རང་
ནས་ཐུང་རུ་གཏང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ། དཔེར་ན་ད་ལྟ་ EXIT PERMIT, RETURN VISA ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་དང་པོ་ 
SP ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས། SP ལས་ཁུངས་ནས་ཡར་བེང་ལོར་གཏོང་། བེང་ལོར་ནས་སར་ཡང་ SP ལས་ཁུངས་ལ་མར་
གཏོང་། Enquiry བས་ཏེ་དེ་ནས་ཡར་གཏོང་གྱི་འདུག ཁོ་ཚོས་ PROCEDURE STEP གཅྱིག་ཉུང་དུ་བཏང་བ་རེད། 
གཉྱིས་པ་དེ་ SP ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཉྱིན་ ༡༥ ནང་ལ་ REPORT གཏང་ཐུབ་དགོས་ཞེས་ minimum 
དུས་ཚོད་དེ་བཟོས་པ་རེད། སོང་ཙང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་ཡོད། སོན་མ་རྡ་སར་དཀའ་ངལ་དེ་ཡོད་པ་
རེད་དེ་བར་སྐབས་དེར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་ཡོད་དང་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ལ་རག་གྱི་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་དག་གསལ་བཤད་ཙམ་ཡྱིན། ཨུ་རུ་སུར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག ཕལ་
ཆེར་རྒྱལ་ས་དང་ཐག་རྱིང་པོ་ཡྱིན་ཙང་མྱིན་ནམ། ས་གནས་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 དེ་ནས་ POLICY དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ UPSE ཡྱིག་ཚད་ནང་བོད་པ་ཞུགས་ཆོག་དང་མྱི་
ཆོག་ཅེས་པ་དེ་བོད་མྱིའྱི་ལྟ་སོང་བེད་ཕོགས་སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་མ་བས་སོན་ནས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ POLICY ནས་འཐེན་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་མ་རེད། ང་ཚོས་བས་པ་དེའྱི་ནང་ ༡༩༦༢ 
སོན་ནས་འབོར་བའྱི་བོད་པ་དང་དེའྱི་བུ་ཕྲུག དེ་ཡང་མ་འོངས་བོད་ལ་ཕར་ལོག་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་ཡོད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཚད་གཏང་ཆོག་ཅེས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཙན་བོལ་རང་ཡྱིན་མཁན་ནང་ནས་ཡྱིག་ཚད་
དེའྱི་ནང་ཞུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གོ་མ་བྱུང་ལ། ཞུགས་པར་ཕེབས་ཏེ་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་གོ་
མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཡོད་བཞག་པ་དེ་ Born before 1962 Or Parents 1962 སོན་ལ་ with the intention 
to live in India ལབ་པ་དེ་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ UPSE ཙམ་རེད་མྱི་འདུག NATIONAL DEFENCE ནང་ལ་
བོད་པ་ཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་སོན་མ་དམག་སར་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ཡང་
བསར་གསུངས་སོང་། 22 ནང་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་བོད་པ་ OFFICER དགོས་ཀྱི་འདུག OFFICER ལ་འགོ་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་འདུག སོང་ཙང་ཡྱིག་ཚད་དེ་ངེས་པར་དུ་གཏོང་ཐུབ་དགོས་རེད། མདའ་དཔོན་དང་ཁོང་རྣམ་པས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ལ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ཆོག་པའྱི་འད་བགས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བར་ཕྱིན་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐབས་དེར་ཐབས་ཤེས་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་ཨོ་རྱི་སའྱི་ Hud Hud གནས་སྟངས་དེ་མ་འོངས་པར་ཡོང་སྱིད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཆ་
ཚང་ལ་དེ་རང་རེད་ལ་ང་ཚོ་ཡང་བོ་འཚབ་ཡོད། སོང་ཙང་ད་ལོ་དངུལ་རག་པ་ནང་བཞྱིན་ལོ་ལྟར་རག་ས་རེད་དམ་ཞེ་ན་
ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྟོན་ཉེས་ག་དུས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དངུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ཡོང་སྟངས་དེ་ད་རེས་ཨོ་རྱི་སར་ Phailin སྐབས་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། Hud Hud བྱུང་བའྱི་
སྐབས་དེ་བཞྱིན་རེ་བ་མ་བས་ནས་ campaign བེད་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དེར་དངུལ་དེ་ལམ་སེང་བགོ་འགེམས་
བེད་དགོས་རེད་དམ། ཡང་ན་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོ་ལྷན་ཁང་
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ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ལ་བཀའ་ཤག་ལའང་དེ་རང་བྱུང་བ་རེད། དངུལ་འོས་འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བགོ་འགེམས་བས་ཚར་
བ་དང་ ༡༠༠༠༠༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་པའྱི་ནང་ནས་མང་བ་ཨོ་རྱི་ས་རང་གྱི་ཆེད་དུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་བཞག་ཐུབ་
ན་བསམས་སོང་། སོང་ཙང་ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་རྒྱུ་དེའྱི་ཆེད་དུ་རེད། དངུལ་དེ་
དག་ནས་ཕོན་ཆེ་ཤོས་དེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ལགས་བརྒྱུད་ནས་རོགས་རམ་རག་པ་རེད། སྱིན་
བདག་དེ་གཅྱིག་ཆགས་དུས་སྱིན་བདག་རང་གྱིས་དངུལ་དེ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་བཞག་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཕག་བྱིས་
ཤྱིག་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་པས་དེ་ལེན་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལམ་སེང་དན་གྱི་མྱི་འདུག དངུལ་དེའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་
ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཟུར་ཉར་བས་ནས་ས་གནས་རང་ལ་གཏང་དགོས་བསམ་གྱི་ཡོད་ལ། ས་གནས་རང་ལ་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་བཞག་ཐུབ་ན། མ་འོངས་པར་ཛ་དག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ས་རེད་ཅེས་བསམ་བོ་དེ་ལྟར་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གོས་
ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་མོ་དེར་ང་ཚོ་ལྷན་འཛོམས་གནང་སྟེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད་ལ་དེའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག་དང་། དེའྱི་སོན་ལ་ལས་བེད་བུད་མེད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས་
དགོངས་འཆར་ཕེབས་པའྱི་རྱིགས་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཡར་བསྡུས་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡོད། མཐའ་མར་དེའྱི་
སང་ལམ་སྟོན་གང་ཡོད་པ་དང་། སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡར་འབུལ་ནས་མར་ག་དུས་
འདོན་ཡོང་ནའང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་ལག་བསྟར་བེད་རྒྱུ་གསར་པ་དེ་འད་ཐོན་ན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྐར་མ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་འདྱི་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ནང་ནས་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་
ཤྱིག་རེད། གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ཙང་དེ་ལ་དཔག་པའྱི་སྐུ་ངལ་དང་རོག་ག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་གངས་ཅན་སྱིད་
གཤོངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་གནས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ལས་བསྡོམས་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་
ལས་ཡག་པོ་གནང་འདུག་བསམ་པའྱི་ང་རང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་མཐོང་ཚུལ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་སྱིད་
ཀྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་བེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་ཀ་དེ་ལག་པ་ཕྱིས་པ་ཡྱིན་བདེ་པོ་
རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རེད་འདུག ང་ཚོར་དབང་ཆ་མྱི་འདུག འདྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་
བེད་ཀྱི་རེད། མངའ་སྡེའྱི་གཞུང་གྱིས་བེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཞག་ན་ལག་པ་ཕྱིས་བདེ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་
མང་པོ་ཞྱིག་དབུས་དང་མངའ་སྡེའྱི་བོན་ཆེན་དང་། སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན། དྲུང་ཆེ་གཙོ་བོ་བས་ནས་མཐོ་ས་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་
ལ་ཞུ་སར་ཞུས་ཐུབ་པ་དང་། ཞུ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་
དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལས་བསྡོམས་དང་དངོས་སུ་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་མ་རེད་དེ། དྱི་བ་གཉྱིས་ལས་ལྷག་མ་བཏང་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ཙང་དྱི་བ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བ་ཐད་ཀར་མྱི་འདུག་སྟེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་
དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་བཅས་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གནད་དོན་གཅྱིག་དེ་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་༦ པའྱི་
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ནང་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ་དེ་རྒྱ་གར་བང་ཤར་གཞྱིས་ཁག་བཞྱི་གསུངས་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་གསུམ་རེད། ཀྲུ་ཀྱིང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟུར་དུ་བཟོས་གནང་ཙང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བརྱིས་
གནང་འདུག མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་གྱིས་
སོད་པའྱི་ས་ཁང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟུར་དུ་བཙུགས་གནང་བ་དེས་ཐད་ཀར་ལུང་
ཁུག་དེར་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡོད་པ་རེད། བང་ཤར་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཞྱི་ནས་ཁེ་ན་
ཊར་མྱི་མང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ངས་ད་ལྟའྱི་མྱི་མང་
དེ་དག་སོན་མ་དང་མྱི་འད་བར་མྱི་རེ་ཟུང་མ་ཡྱིན་པར། མྱི་ཚང་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཚང་མ་རྡོག་ཐོན་བས་ནས་འགོ་བའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་འགོ་ཚར་བའྱི་རེས་ཁང་པ་སྟོང་པ་དེ་དག་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་སོན་
མ་ཡང་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ཆེ་སར་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན། བང་ཤར་གྱི་ལུང་པ་དེ་དག་སོན་མ་
ནས་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ནས་སོན་མ་
ནང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་ས་ཆ་དེ་དག་སྲུང་སོབས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་འོག་ལ་ཚུད་སྡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་དང་། ད་ལྟ་ཡང་འགོ་བསོད་བདེ་པོ་མེད་པའྱི་ལུང་ཁུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་དཀའ་ངལ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་སང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་ལའང་མྱི་མང་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པ་དང་། མང་པོ་
ཞྱིག་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོན་ཕྱིན་ནས་ཐོག་མའྱི་མྱི་འབོར་ལས་ཉུང་དུ་སོང་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཁེ་ན་ཊར་གཞུང་འབེལ་གྱི་མྱི་དེ་དག་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཟེར་
ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་གྱིས་མྱི་དེ་དག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀང་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་གཞན་དག་ལ་
སྤོས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་མྱི་ཉུང་དུ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཕུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གང་འད་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གཞྱིས་ཆགས་བཞྱི་དེ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་བའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་
དང་མེད། གང་ལྟར་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཞྱི་དེ་ས་བརྟན་ཡོང་བར་ཕུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་
ག་རེ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གནད་དོན་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་གངས་སྱིད་ཁུལ་ལ་ལས་ཤག་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ཉམས་གསོ་
ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་ད་དུང་ཡང་གང་གནང་
མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ངས་དན་ཚུལ་ཏག་ཏག་ཡྱིན་ན་ ༢༠༡༢ ལོར་ད་ལྟའྱི་སྐབས་བཅོ་ལྔའྱི་སྱི་
འཐུས་གསར་པ་བསེབས་ཚར་ཙམ་ལ་རེད། དེ་དུས་རང་ཉྱིད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ ཤག་
ཉམ་གསོ་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བས་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དེ་དག་ལ་ལས་ཤག་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་སོན་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དེ་དག་ལས་ཤག་སོ་པོའ་ིནང་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་རང་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་ས་ཁ་ཡང་བཟོས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ་བ་རེད། བཀའ་ཤག་དང་ནང་སྱིད་
བརྒྱུད་ནས་འཆར་གཞྱི་དེ་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁང་པ་ཡར་རྒྱག་རྒྱུ་བཞག་ནས་རྱིང་པ་མར་བཤྱིག་ཡོད་པ་
མ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དེ་དག་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་མེད་བཏང་ནས། དེའྱི་བར་དེར་
ཁང་པ་གསར་པ་དེ་འད་བརྒྱབས་སོང་། དེ་ཚོ་རོགས་དངུལ་འཐབ་རོད་སོན་ནས་གནང་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་ཡྱིན་གྱི་
རེད་མ་གཏོགས། དངོས་གནས་བས་ན་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཞུགས་ཤག་དེ་གལ་ཆེ་བ་བརྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། གལ་ཆེ་གལ་
ཆུང་ཞྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 དེ་ནས་ལས་བསྡོམས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་དེ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། བལ་ཡུལ་ལ་བར་ལམ་ས་ཡོམ་གགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་
ཞྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ནས་འགྱིག་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། སོ་སོའ་ིམྱི་མང་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆ་
ནས་མ་རེད། བལ་ཡུལ་དེ་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་དང་། བོད་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལོ་
ངོ་ ༡༠༠༠ སོན་ནས་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རེད། དེར་ལོ་རྒྱུས་ནང་བགང་མ་མོང་བའྱི་གོད་ཆགས་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་སྐབས། དེར་ང་ཚོས་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་མ་བསྟན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་
ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ཐུགས་འཚབ་ཅྱིག་བསྟན་དགོས་ཀྱི་རེད། ངའྱི་བསམ་པར་བས་ན་
ཐོག་མར་གོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་དུས་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་འཆར་བཏང་བའྱི་སྐབས། བལ་ཡུལ་ཐོག་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་དང་མ་ངན་གུས་འདུད་སེབས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམས་སོང་། མྱི་མང་པོ་གོངས་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་
གཅྱིག་པུའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ༥༩ ལོར་བོད་ལ་དུས་ཚོད་སྡུག་ཤོས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་གཙོ་བོ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་
དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག འབས་ལོངས་སུ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་དུ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སབས་བཅོལ་དང་སྣེ་ལེན་གནང་རྒྱུ་སོགས་
དང་། ད་ལྟ་ཡང་བལ་ཡུལ་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ཚང་མ་བལ་ཡུལ་གཞུང་
དང་མྱི་མང་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཐོག་མ་ནས་བསེབས་ཡོད་ན་
ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་དང་། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་ཕྱིས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ན། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་ནས་ནང་སྱིད་དང་
འཛིན་སོང་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། གཉྱིས་ནས་སྱི་འཐུས་ལའང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོན་
ནས་ས་བགོས་སྱི་འཐུས་ས་གནས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་བགོ་འགེམས་བས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལོ་ལྔའྱི་
ནང་ནས་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་སོན་མའྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅྱིག་དང་། ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་རེས་མ་དེར་ས་ཆ་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་
པར་ས་ཆ་བརེས་ནས་ཕེབས་པའྱི་རྱིམ་པ་དེ་ཡོད་ཙང་། རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་སོན་མའྱི་སྐབས་ལ་བལ་
ཡུལ་སྤོག་ར་ཁུལ་དང་། རྡོར་སྤ་ཊན་དང་། གོ་ཚེ་རོགས་དང་། གོ་མ་ནང་དང་དེ་ཚོར་འགོ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་འཁེལ་བ་རེད། 
དེ་དག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སྤོག་ར་གོང་ཁེར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་
འཕད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་འཕད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་རྡོར་སྤ་ཊན་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་རེད། གོ་ཚེ་རོགས་ལ་
འགོ་རྒྱུར་བེད་སྐབས་ས་གནས་དཔོན་རྱིགས་ཚོས་དགག་བ་བས་ནས་འགོ་མ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་དཀའ་ངལ་
མ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་རེས་མའྱི་སྐབས་རང་ཉྱིད་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སར་ས་བགོས་འཁེལ་སོང་། བལ་
ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་དེའྱི་ནང་ ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གྱིང་དང་། ར་སུ་ཝ་དགེ་རྒྱས་གྱིང་གཉྱིས་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ས་
ཡོམ་མ་བརྒྱབས་པའྱི་སོན་ལ་སྤོག་ར་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་དེ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། རྒྱལ་སའྱི་ཁུལ་ལ་སྱི་འཐུས་ཕེབས་
རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་རེད་དེ་སྐུ་ངལ་འཕད་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རང་ཉྱིད་དང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
སྐབས་སུ་འགོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཟམ་པའྱི་འགམ་བསེབས་དུས་ཆུ་བརྒལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གཏང་དགོས་
རེད་མ་གཏོགས། ཟམ་པ་མ་སེབས་གོང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད་ཅེས་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམས་སོང་། སོ་
སོ་དངོས་སུ་ཕྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེར་འཕད་པ་རེད། མྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རེད། ང་རང་ཚོ་སབས་བཅོལ་རེད་
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སྙམ་ནས་འགོ་རྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ནས་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ཁག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ། ཁོ་ཚོས་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་རྒྱུ་མཚན་དྲུག་
བགངས་ནས་མ་ཕེབས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཀང་། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་སྱི་འཐུས་ནས་གནང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཕག་བྱིས་
གནང་འདུག དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་མྱི་འགོ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་པ་རེད། དེ་རེས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡོམ་
བརྒྱབས་པའྱི་གོད་ཆགས་དེ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཉྱིན་གཟའ་སྤེན་པ་རེད་ལ་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་མ་རེད། སང་ཉྱིན་དེར་གཟའ་ཉྱི་
མ་རེད། སྤེན་པ་དང་ཉྱི་མ་གཉྱིས་འཁེལ་དུས་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེའྱི་སོན་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་ནའང་ས་བགོས་ཀྱི་ལས་
འགན་དེ་ཡོད་ཙང་། གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སར་སྐུ་བཅར་ཞུས་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་
ཆགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྱི་སྐབས། མྱི་ལ་སྡུག་པ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡག་པོ་བ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་གཞུང་དང་མྱི་མང་ང་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་
གཞུང་བརྟན་པོ་མེད་པར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་དུས། ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ཚོ་ལའང་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་ལག་པ་གགས་ཆེན་པོ་བརྐྱངས་
པའྱི་སྐབས། བལ་ཡུལ་གཞུང་དབང་མེད་དུ་ཤོར་ནས། ར་བའྱི་ཐབས་སོ་པོ་རེད་དེ། ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
ཞྱིག་འཕད་པ་རེད་དེ། ཕུགས་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རེད་ལ། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་མཛའ་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
རེད། མཚམས་རེར་འཛིང་རེས་བཏང་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཙོ་བོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་བོད་ལ་དར་བའྱི་ལམ་ཁ་དང་། 
གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཡོངས་གགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་དང་མང་ཡུལ་བརྒྱུད་དེ་བོད་ལ་ཕེབས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་
འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཆོས་ཞུ་
རུ་ཕེབས་པ་རེད། བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ། མཛའ་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་ཙང་། ད་རེས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ང་ཚོས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་དེ་གཞན་དང་མྱི་འད་
བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡག་པོ་ཞྱིག་དང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ང་ཚོས་རོགས་པ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ན་བལ་ཡུལ་གཞུང་དང་བརེ་པོ་རྒྱག་
འགོ་ཡྱི་རེད་དེ། མྱི་མང་དེ་དག་གྱི་སེམས་ནང་ཕན་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་འཆར་དང་སགས་ཚོགས་གཙོ་
གཉྱིས་ལ་སྐུ་བཅར་ཞུས་ནས་རང་ཉྱིད་འགོ་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུས་ཡྱིན་ཏེ ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བར་དེར་ཕག་དངུལ་
གནང་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་གནང་སྟེ། དེ་དུས་ནང་སྱིད་དང་བཀའ་ཤག་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པ་རེད་དེ། བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་
དངུལ་གནང་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན། མྱི་མང་ནས་ཞལ་འདེབས་ཁག་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུ་དེ་འགོ་བཞྱིན་པ་
རེད་མ་གཏོགས་གཞན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། བོད་པ་རང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དེ་དག་ས་གནས་རང་ལ་
མངགས་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། སྱི་འཐུས་ངོས་ནས་ག་རེ་བ་དགོས་ཞེས་དྱིས་དུས། ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་དང་གོས་
བསྡུར་བེད་དུས་ང་འགོ་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་བ་རེད། དེ་དུས་གཟུགས་གཞྱི་བདེ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ས་
གནས་རང་ལ་བསྟུན་དགོས་དུས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་ཕར་འབེལ་བ་ཞུས་སྐབས། ཁོ་ཚོར་ས་ཡོམ་བརྒྱབས་པར་བརྟེན་
ནས་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཟང་ངེ་ཟྱིང་ངེ་རེད་འདུག མ་གཞྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་གནོན་གགས་ཀྱི་འོག་བོད་པའྱི་མཛད་གཙོ་ཚོ་ཕེབས་
རྒྱུར་བཀག་བསྡོམས་དང་སྐུ་ངལ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞྱིན་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ས་ཡོམ་དང་འབེལ་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ལ་
སྡུག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཉེན་སོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ས་གནས་ལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཚར་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་
དེའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀང་བཞུགས་ཡོད། རྒྱ་གར་ནས་སྱི་འཐུས་མ་ཕེབས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་
ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འགོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་རེད། བས་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཙང་དེ་ཚོ་བལ་ཡུལ་
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ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་གྱིས་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདྱི་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད་པ་དང་ཐབས་ཤེས་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཅར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ས་གནས་ནས་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངས་
རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུར་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ས་ཡོམ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་བྱུང་ནས་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཕྱིན་པ་རེད། ང་
རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཉེན་སོབ་དང་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་གསུངས་
ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བསྡོམས་ཀྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཁེ་ན་ཌ་གཞྱིས་སྤོས་ལས་གཞྱི་དང་དེ་བཞྱིན་རྒྱུ་
མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་མྱི་འབོར་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
དང་། མ་འོངས་བེད་འཆར་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བར་དེའྱི་ཐོག་
ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། མྱིང་དེ་ཟླ་སྱིལ་རང་འདོགས་དགོས་མེད་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཀྲུ་ཀྱིང་ཁུལ་ལ་བཀུར་འོས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་སོ་སོར་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི་ས་ཆ་དེ་འད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚང་ ༣༢ ཞྱིག་གྱི་ལོ་མང་
རྱིང་ཁོ་རང་ཚོ་སྡོད་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ཁོ་ཚོ་མེའོ་དང་ཏྱི་ཛུ་གང་
རུང་ལ་སྤོས་ཐུབ་ན་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོས་ཞུ་དོན་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ནང་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་ངོ་
དྲུང་འཕར་ཞྱིག་བང་ཤར་ཁུལ་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ལའང་མྱི་འབོར་
ནྱི་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་པ་རེད། མང་བ་གཏང་དགོས་ས་དེ་བསྟན་འཛིན་སང་རེད་འདུག ས་ཆ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་
དང་གནས་བབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་ན་བསྟན་འཛིན་སང་འགོ་རོགས་བས་ན་ཡག་ཤོས་དེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་
ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་མང་བ་དེ་ཏྱི་ཛུ་དང་མེའོ་ལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག དེ་དག་ཁོ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གང་
མགོགས་བཟོ་ཐུབ་ན་སྙམ་སྟེ་གོམ་པ་སྤོ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་གོལ་རེས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གང་མགོགས་
ཡར་གཅྱིག་འགོ་ཐུབ་ན་བསམས་ཡོད། ད་ལྟ་བར་ཀྲུ་ཀྱིང་ལ་འགོ་ཐུབ་མ་སོང་བས་ཁོ་ཚོའྱི་མྱི་མང་དེ་དག་གྱིས་གཅྱིག་ཡོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག ཀྲུ་ཀྱིང་ལ་ཡོད་མཁན་དེ་དག་མར་སྤོས་ཐུབ་ན་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ལྷག་མ་དེ་ག་ཚོད་
ཆགས་ཀྱི་རེད། ཡང་ཁ་ཤས་ ཤྱིག་ལྷག་ན་དེ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེ་དག་གྱི་གནས་
སྟངས་ལ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ་དེ་འདའྱི་གོམ་པ་ཞྱིག་སྤོ་བཞྱིན་ཡོད། དངོས་འབེལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མེའོ་དང་ཏྱི་ཛུ་ལ་མྱི་
འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མེའོ་དང་ཏྱི་ཛུ་གཉྱིས་ཕྲུ་
གུ་སེས་མཁན་མང་ཤོས་དང་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ས་གནས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཚུད་ཐུབ་ས་རེད། སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་
གཅྱིག་པ་བཟོ་ཐུབ་པར་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་འདུག ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མྱི་འབོར་ཉུང་
དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ས་གནས་ཀྱི་ད་དུང་ཁང་པ་དང་ས་ཞྱིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སྟོང་པ་
འདོན་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ལ་ཟུར་ཚོགས་བས་ནས་ཡང་བསར་སྐུ་ངོ་
དྲུང་ཆེ་དང་ང་ཚོ་འཛོམས་ནས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཁང་པ་སྟོང་པ་ག་ཚོད་འཐོན་གྱི་ཡོད་མེད་དང་གནས་བབ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་
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གྱི་ REPORT གཅྱིག་ཁུར་ཤོག་ཅེས་ས་གནས་ལ་ཞུས་ཡོད། བསྟན་འཛིན་སང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ས་
ཆ་སྱིད་ཤོས་ཤྱིག་དང་གནམ་གཤྱིས་སྱིད་པོ། བོད་ནང་བཞྱིན་གྱི་ས་ཆ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བདུན་
ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་དང་ཁང་པའྱི་ཐོབ་ཐང་སོད་རོགས་ཞེས་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག བསྟན་འཛིན་སང་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ས་ཆ་སྟོང་པ་ཡོད་ཅེས་བཤད་དུས། རྣམ་རྟོག་ཅྱིག་གྱིས་ཐག་རྱིང་པོ་དང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མེད་དམ། ཕར་སྡོད་མཁན་བོད་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཡག་ཐག་ཆོད་དང་འགྱིག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། 
བསྟན་འཛིན་སང་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེ་དག་ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་ལ་སྤོས་ལབ་ན། རྣམ་རྟོག་བཟའ་ས་རེད་ལ་སྤོ་
རོགས་ར་བ་ནས་བེད་ས་མ་རེད། དེ་འདའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་བསྟན་འཛིན་སང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་མཁན་
མང་པོ་རག་གྱི་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་ལེན་མ་མོང་མཁན་ཡོད་ན། དངོས་གནས་ས་ཆ་དེ་ཚོར་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་ཡོང་ས་རེད། སྱི་ཚོགས་ལ་
ཕན་ས་རེད་ལ་དེ་བཞྱིན་ས་བརྟན་ལའང་ཕན་ས་རེད། མྱི་རྒན་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་ན་དེ་བས་ས་བརྟན་ལ་ཕན་ས་རེད། ད་
ལྟ་ Guwahati ནས་ཡར་བསྟན་འཛིན་སང་ལ་ལམ་ཆེན་བཏྱིང་ནས་སར་དང་མྱི་འད་བའྱི་གནས་སྟངས་དང་། མ་འོངས་
པར་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་གཞྱི་ར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཏྱི་ཛུ་ཡྱིན་ན་ཟམ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་པར་བརྟེན་ནས་མ་འོངས་
པར་ས་ཆ་དེ་ཚོ་གསེར་ནང་བཞྱིན་དཀོན་པོ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། བསྟན་འཛིན་སང་གྱི་
ས་ཆའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཏོག་ཙམ་རོག་ག་འདུག་ཀང་། དེ་གང་མགོགས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་འབད་
བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཚོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོང་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་དང་ཚོང་པ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། སོ་ནམ་ཞྱིང་
ལས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་མྱི་ལ་རག་ལས་འདུག བོད་པའྱི་ ENTERPRISE མྱི་དེ་འད་ཕར་
འགོ་ནས་འཁྱིད་རོགས་བེད་ན་ཧ་ཅང་ཕན་ས་རེད། ང་ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་བེད་རྒྱུ་དེ་ཀྲུ་ཀྱིང་ནས་མར་གཞྱིས་སྤོས་
བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དེ་ཚོ་བས་པ་ཡྱིན་ན་བེད་སྟངས་བེད་ལུགས་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ད་
ལྟའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་མཁན་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ག་པར་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་སོ་སོའ་ིཁྱིམ་
བཟོས་ཟྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཚང་མར་འགྱིག་འདུག ཕེབས་མཁན་ཡོད་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་
དེ་ཚོའྱི་ཁུངས་ནང་ཕེབས་ན་ཡག་པོ་འདུག་མ་གཏོགས་སྦེ་ལ་ཀོ་པྱིའྱི་ནང་ལ་འཚང་ཁ་མ་རྒྱག་རོགས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕ་
གྱིར་ས་ཆ་རག་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོར་སྒུག་ཐོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ག་པར་བཏང་བ་དེ་ལེན་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ང་ཚོ་ཚང་མར་བོ་འཚབ་ཡོད་པ་རེད།  
 གཉྱིས་པ་དེ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཤག་སྐོར་རེད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཤག་དེ་ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་
པ་རེད། བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་རེས་ལ་འཕལ་དུ་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཤག་དེ་དག་གཏོར་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་
འཁོལ་ཐོན་པ་དེ་སོན་ལ་ཐོན་མ་ཐུབ་པར་གཏོར་ནས་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་ས་མ་རེད་བསམས་ནས། དང་
པོ་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གཙང་མ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམས་སོང་། དེའྱི་བར་དེར་ཆར་དུས་སོགས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་
བྱུང་མ་སོང། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་གཏོར་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། བཀའ་འཁོལ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་འཐོན་
རྒྱུར་ངེས་ཡོད། སོང་ཙང་ཨར་ལས་དེ་སོན་རྱིས་དེ་རང་ནང་འགོ་བཙུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་རེས་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ 
བར་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཐུན་གཉྱིས་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་མུ་
མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྱི་ཕེབས་པའྱི་གནད་དོན་གསུམ་པ་དེ། བལ་ཡུལ་ལ་ཚབས་ཆེན་གྱི་ས་ཡོམ་
གྱིས་སོན་བྱུང་བ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ཚང་མར་རེས་སུ་ཡྱི་
རངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གནད་དོན་ཁག་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་གཅྱིག་ཕེབས་ཐུབ་ན་བསམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ང་རང་ཡང་འདྱིར་ལངས་ནས་བཤད་མཁན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་གང་རུང་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་ས་གནས་ཕ་
གྱིར་ལམ་སེང་བཅར་ཐུབ་ན། དེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་མཁན་སུ་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་དེ་ལ་གཅྱིག་འགོ་ཐུབ་ན་བསམ་
པ་ཞྱིག་བྱུང་། འོན་ཀང་སྐབས་མཚམས་དེར་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་སོ་སོ་རེད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་མཉམ་རུབ་གནང་མཁན་གྱི་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་
དཔོན། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བས་ཏེ་སོ་སོ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་སོ་སོའ་ིསྡོད་གནས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་དེ་ལ་སོན་བྱུང་ཡོད་ཙང་ཡུལ་མྱི་ལ་ཡྱིན་ཡང་གང་ཐུབ་ཐུབ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་གནང་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཞྱིག་ཏུ་བརྱིས་ཏེ་དེར་གནད་དོན་བྱུང་བ་དང་། ལམ་སེང་
ཕལ་ཆེར་གཟའ་སྤེན་པ་ཉྱི་མ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཛ་དག་གྱིས་བཀའ་ཤག་བསྐོང་
ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ས་ཡོམ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་
ནས། ད་རེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་མར་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་བང་
བསྱིགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་དང་བེད་ཕོགས་སོགས་ཅྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་
མེད་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་
ལ་བསགས་བརོད་ཅྱིག་གནང་སོང་། དེར་ངས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དེ་ལྟར་བས་ན་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོ་ལ། ང་ཚོ་མྱི་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རེད། འགྱིགས་པ་དེ་འགྱིག་གྱི་འདུག མ་འགྱིག་པ་དེ་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་ན་བེད་བདེ་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་ངེས་པར་དུ་བསྟོད་བསགས་རྐྱང་རྐྱང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་སྐབས་སུ་ཡང་ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམས་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གསུངས་པ་དེ་
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དངོས་སུ་ཐུགས་རང་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སེམས་ལ་ཡང་དགའ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་།  
 གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་བཅས་ Phailin ཐོག་ལ་རོགས་ཚོགས་གགས་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་རག་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྐུ་ཞབས་ཤྱིག་གྱི་མཚན་ངས་སྨྲས་པ་རེད། དེ་ལ་ནོར་
བཅོས་དང་སགས་མཚན་དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡང་བསར་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་
དང་གནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་ལགས་ཞེས་
འབོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཁོང་གྱི་ཆོས་མྱིང་དེ་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་རེད་འདུག་ཀང་
ཚང་མས་སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་ལགས་ཞེས་འབོད་ཀྱི་འདུག ཁོང་དུས་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་ས་དེ་ཧ་ཝའེ་ (Hawaii) ལ་རེད་
འདུག དེ་མ་ཟད་ཁོང་གྱིས་ད་ལྟ་རོགས་པ་གནང་སའྱི་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་དེ་ Tashi Phende Foundation གྱི་ཕཱ་ལྱིན་
གྱི་ཐོག་ལ་རོགས་སོར་གནང་བ་དེ་ཨ་སོར་འབུམ་གཉྱིས་ཤྱིག་ང་ཚོར་བྱུང་བ་རེད། དེ་རྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་
ནོར་བཅོས་དང་སགས་སར་ཡང་ཁོང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་དང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བལ་ཡུལ་སྐོར་ལ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་འཁེར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ན་ཞེས་
གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་དེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་དགོས་པ་ཚོ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་པོ་བས་ཏེ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་
དགོས་པ་དེ་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་པ་ཚོ་སྐབས་
དང་དུས་ལ་ཕར་འཛིན་སོང་ལ་ངག་ཐོག་དང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོས་དེ་རྱིགས་ལྷག་
ལུས་མེད་པར་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡོམ་གོད་ཆག་བྱུང་
བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ངས་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་དང་མཐུན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་དུས་མར་ཞྱིག་བཀླག་ན་བསམས་བྱུང་།  
 
བལ་ཡུལ་ལ་ས་འགུལ་གྱི་གོད་ཆག་གགས་ཆེ་བྱུང་བར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་

བསེད་ཞུས་པ། 
༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ས་དོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གྲུ་དང།  དེའྱི་
ཉེ་ཁུལ་ས་ཁུལ་གང་མང་བཅས་སུ་ས་འགུལ་གགས་ཚད་རྱིམ་པ་ ༧་༩ ཅན་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཏེ་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་ལ་གཏོར་
སོན་ཚབས་ཆེན་ཕོགས་ཡོད་པ་དང།  ལྷག་པར་མྱི་གངས་མང་པོའ་ིཚེ་སོག་ཤོར་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་འཚབ་དང།  གདུང་སེམས་ཅྱི་ཆེའྱི་ངང་བལ་ཡུལ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀར་ཐུགས་
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གསོ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད།  འབྱུང་བའྱི་གོད་ཆག་དེའྱི་ཁོད་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་དལ་རྟེན་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་མཐར་ཐུག་
རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བའྱི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འཐོབ་ཐུབ་པ་དང།  རས་སོན་ཕོགས་པ་རྣམས་འཕལ་ནས་མྱུར་དུ་དག་སེད་ཡོང་
བ།  དེ་མཚུངས་ར་ཆེའྱི་གནའ་གལ་མཆོད་རྟེན་དང།  དགོན་པ་ཁག  དེ་མྱིན་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་གཏོར་སོན་ཅྱི་ཆེ་བྱུང་
ཡོད་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་སར་གསོ་ཐུབ་སྟེ།  འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆགས་དུས་ནམ་ཡང་མྱི་འབྱུང་བ་བལ་ཡུལ་གྱི་སེ་
འགོ་ཀུན་དུས་རྟག་ཏུ་བདེ་སྱིད་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སོད་རྒྱུ་ཡོང་བའྱི་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་རེ་གཅྱིག་
ཏུ་འདེབས་རྒྱུ། 
 བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནྱི་བོད་དང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་འབེལ་ལམ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང།  
ལྷག་དོན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ལོངས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིདག་པོའ་ིབཙན་གགས་འོག་ཚུད་པའྱི་དུས་སྐབས་དེ་ནས་
བཟུང་ད་བར་བལ་ཡུལ་གཞུང་མང་གྱིས་བོད་མྱི་ཁྱི་ཚོ་གཉྱིས་བརྒལ་བར་འཚོ་ཐབས་དང།  ཆོས་རྱིག་གོང་འཕེལ་སོགས་
ཅྱི་བདེར་བ་འཐུས་སོགས་ཀྱི་རོགས་སོར་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རྣམས་ནམ་ཡང་བརེད་ཐབས་མེད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན། 
 བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་མྱི་མང་རྣམས་ཀྱིས་ད་
ལྟའྱི་ཡུལ་མྱི་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཆེ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དག་གྱི་དུས་སྐབས་འདྱིར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོར་གང་ཐུབ་
གནང་དགོས་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ནན་ཏན་བ་རྒྱུ་བཅས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༧ ལ།། ཞེས་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གསལ་བསགས་ཤྱིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུས་ཚོད་
དེ་ལ་བལ་ཡུལ་དང་ཉེ་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཁག་ཅྱིག་དང་། ང་རང་ཚོ་བོད་ནང་དུ་ཡང་བལ་ཡུལ་དང་ཉེ་བའྱི་གཉའ་ལམ་
དང་སྱིད་གོང་། དེང་རྱི། འབོང་པ། གོ་མོ། ལྷ་རེ། མངའ་རྱིས། སྤུ་ཧེང་། སོགས་པ་ལ་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་
ཀྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་
འཁུར་དགོས་མྱིན་དེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་མོལ་གསུང་ཕོགས་ལའང་བལྟ་ཆོག་གྱི་རེད།  བགོ་གེང་ནང་ར་བའྱི་གེང་
ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། དུས་ཚོད་དེར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་མེད་སྐབས་དེའྱི་སྐུ་ཚབ་དེ་རྒྱུན་ལས་ཆགས་བསྡད་དུས། 
ཏག་ཏག་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པའྱི་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བས་དེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་དེ་རོགས་པར་བས་ཏེ་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་དེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ལས་རྱིམ་གསུམ་
པ་དེར་མུ་མཐུད་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་གཤེར་ལས་བསྡོམས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་
ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་

འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ། 
 

༡་༠ ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན། 
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༡་༡ བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས། 
ཀ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དགོས་དངུལ་གཏོང་ལེན་ཆ་ཚང་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་པ་ཡོང་

རྒྱུར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་རྱིས་གཏོང་ཡོང་དང༌། དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་བྱུང་སོང་ཡོངས་རོགས་
བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་ཁོངས་སུ་རྱིས་འཁུར་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ལོ་རེའྱི་འབབ་ཁལ་
སྙན་ཤོག་དུས་ཐོག་ཁུངས་འབུལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་བརྒྱུད་ལེན་དགོས་རྱིགས་
ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མ་འགལ་བར་རྱིས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་
ལེན་བེད་ཇྱི་བས་ཀྱི་སྙན་ཤོག་གཏན་འབེབས་ལྟར་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་འབུལ་ཐུབ་པ་ཞུས་
ཡོད། 

ཁ དྷ་ས་ཁུལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སད་རྡོ་བཞུན་རླངས་རས་འདོན་འགེམས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་མུས་ལྟར། ལོ་འདྱིར་
ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༠༢ དང་སྱིག་འཛུགས་གངས་ ༤ ལ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་དུ་སོར་སོད་ཞུས་པ་བསྡོམས་ཁྱིམ་ཚང་
གངས་ ༧༠༣༧ དང་སྱིག་འཛུགས་གངས་ ༡༤༤ ལ་རྡོ་བཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ་གངས་ ༣༨༩༤༧ འདོན་
འགེམས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༡་༢  ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར། 
ཀ ལོ་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ངོ་བོར་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་ཟུང་འབེལ་གྱིས་སྨན་སྱིན་སྐོར་བསོད་ཀྱི་ལས་

གཞྱི་སྤེལ་མུས་བཞྱིན་འདྱི་ལོའང་གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དང༌། ཝ་ར་ཎ་སྱི། ར་མཆོག་གོང་བཅས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༠༤ བར་ཉེ་འཁོར་ཡུལ་མྱི་དང་གནས་བསྐོར་བ་ཁོན་ནད་པ་
གངས་ ༡༠༥༩ ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་བཅོས་མཐུན་གྱུར་ཞུས་ཡོད་པར་སོར་འབུམ་ ༢་༣༥ འགོ་གོན་སོང་ཡོད།  

ཁ སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་ལ་ཕན་པར་ལོ་འདྱིར་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦་༢༦ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༡་༣  སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར། 
ཀ རོགས་དངུལ་གོ་སྱིག 
༡ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་བལྟ་སོང་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༧་

༦༨ ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད། འདྱིེ་ཁོངས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་རྣམས་ཀྱི་སྣེ་ལེན་བལྟ་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༧་
༥༧ དང༌། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གཙོས་ཤེས་ཡོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥༨་༨༦ ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་སུ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥་༩༠ འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འཕོད་བསྟེན་
མཐུན་འགྱུར་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༩་༩༤ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སྦེལ་ཀོབ་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་
ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༦༠ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ལས་གཞྱི་དང་རྒྱུན་གོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ 
༦་༠༨ སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་པར་ཟབ་སོང་དང་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་ཟབ་སོང་ཁང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གོ་སྱིག་ཆེད་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ ༣་༥༡ བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༢༢ བཅས་ཞུ་སོན་
བྱུང་ཡོད། གོང་གསལ་རོགས་དངུལ་ཐོག་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༠་༣༩ བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མྱིའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང༌། ཤེས་
ཡོན་ལས་དོན་ཆེད་ཞུ་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགེམས་དང་ལས་དོན་མཇུག་སྣོན་ཞུ་དགོས་འཐུས་
གཙང་ཞུས་ཡོད། 
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༢ ཨེན་སྱི་ཨེ་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཁོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༦་༡༨ ཞུ་སོན་ཁོངས་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་དོན་དང་དྱིལ་བསགས་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༠༡ དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ན་གཞོན་
ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་གགས་གོང་སྤེལ་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ 
༨་༠༩ འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་དང་ཆུ་དང་གཙང་འཕོད། སྨན་ཁང་བཟོ་བཅོས་དང་གསར་
རྒྱག རྟགས་དཔྱད་འཕྲུལ་ཆས་གསར་འཛུགས། བུད་མེད་དང་ལྷག་པར་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་བལྟ་སོང་
ལས་གཞྱི་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦་༠༠ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་
དོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༨་༨༨ གཞན་ཡང་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིས་གཙོས་ལས་དོན་
དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༢༠ བཅས་ཞུ་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་
བགོས་འགེམས་དང་ལས་དོན་མཇུག་སྣོན་ཞུ་དགོས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

༣ ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་རང་དབང་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྱི་བཀུར་གོང་སྤེལ་དང་
འབེལ་བའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ལས་འཆར་ཁོངས་ལོ་རྱིམ་དང་པོའ་ིཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༦༢ བྱུང་བ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༤༠ དང༌། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ ༠་༧༨ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༠་༤༤ བཅས་རོགས་དངུལ་བྱུང་ཡོད་
པ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགེམས་དང་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་དོན་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

༤ ལེ་ས་ཨ་མྱི་གྲུས་རོགས་ཚོགས་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སོན་འགོག་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་
ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༣༤ དང་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ལས་འཆར་
ཁོངས་ནས་ལོ་དང་པོའ་ིལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༤༠ ཞུ་སོན་བྱུང་བ་ཁུངས་སོ་སོར་འགེམས་
སོད་ཞུས་ཡོད། 

ཁ ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང༌། 
༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༨ ནས་ ༠༩ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཨྱི་ཊ་ལྱི་ལྷོ་ཊེ་རོལ་རང་སོང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་བཀའ་བོན་རྣམ་པར་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་གནད་
སྨྱིན་གྱི་འཆར་བྱུས་འགོད་ཕོགས་ཐོག་ཟབ་སོང་ཞྱིག་དྷ་སར་གོ་སྱིག་ཞུས། 

༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༧ ནས་ ༡༡ བར་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་
 འཕར། ཟུང་དྲུང་རྣམས་ལ་འཆར་གཞྱི་བྱུས་བཀོད་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་དྷ་སར་གོ་སྱིག་ཞུས། 

༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༠༤ ནས་ ༠༦ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཨྱིན་ལེན་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རའྱི ་འབེལ་ཡོད་ལས་
བེད་དང་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་རོགས་རམ་སོབ་སྟོན་པ་གཉྱིས་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གཅྱིག་གྱི་འཆར་ལས་པ་དང་
རྱིས་པ་བཅས་ལས་བེད་གངས་ ༡༨ ལ་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་བསྡོམས་
བཟོ་འགོད་དང་རྱིས་ཁ་ཉར་འཇོག དེ་བཞྱིན་མ་འོངས་རོགས་དངུལ་ཞུ་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་དྷ་སར་གོ་སྱིག་
ཞུས། 

༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༧ ཉྱིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འཆར་ལས་པ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཞབས་ཇོ་སེབ་ལགས་ནས་
ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། 



27 

 

༥ བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཟུང་འབེལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ དང་ ༡༨ 
ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང༌། དྷ་ས་ཁུལ་རང་སོང་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་རྱིས་པས་
གཙོས་ལས་བེད་གངས་ ༥༠ ལ་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་དང་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་སྐོར་ཟབ་སོང་གནད་སྨྱིན་ཞྱིག་གོ་
སྱིག་ཞུས་ཡོད། 

༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ཨའེ་ཨེམ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལྕམ་སྐུ་སོ་ཕྱི་ཡ་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ཁག་གྱི་འཆར་ལས་པ་རྣམས་ལ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བ་ཕོགས་ཐོག་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། 

༡་༤ བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཀྱི་ལས་དོན། 
ཀ ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར།  
༡ ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སུ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁོད་ཚོང་ལས་དོན་གཉེར་ཅན་ལ་རམ་འདེགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་

རྒྱུའྱི་འོག་གབས་ལས་དོན་འགོ་མུས་གསལ་བ་བཞྱིན། འདྱི་ལོ་འོག་གབས་ལས་དོན་ལེགས་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༡༠ བར་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་དང་བདེ་སྱིད་
སར་གསོ།  ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང༌། ཀོ་ལེ་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང༌། མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང༌། ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་
བཅས་ཀྱི་མྱི་གངས་ ༥༠༠ སྐོར་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཚེས་ ༢༣ བར་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་
སྦྱིར་བོད་ཚོགས་དང་སྡེ་དགེ ཅོན་ཏ་ར།  བཀྱིས་ལོངས། དྷ་ས་བཅས་ཀྱི་མྱི་གངས་ ༣༠༠ སྐོར་ལ་ཡར་ཐོན་ཚོང་
ལས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་དང༌། ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༩ བར་འདྱི་གའྱི་སོབ་སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་སལ་ཝ་ཊོར་གྱིཡམ་བན་ཁོ་ནས་
བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ན་གཞོན་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞྱིབ་དང་འབེལ་སྦེང་ལོར་བོད་ཁྱིམ་མཐོ་
སོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་སྐོར་ངོ་སོད་བཀའ་སོབ་གནང་བས་བོ་བསེད་འཕེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་
བྱུང་ཡོད།  

༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་སེད་སྱིང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོང་བརྡར་ནང་འཚང་སྙན་
འབུལ་མཁན་མྱི་གངས་ ༢༣ བྱུང་བ་ནས་བདུན་ལ་ནོཡྱི་ཌར་ཡོད་པའྱི་ཇེས་ཨེས་ཨེས་མཐོ་སོབ་དང༌། སོ་ནྱི་པཊ་རུ་
ཡོད་པའྱི་ཨོ་པྱི་ཇྱིན་ཌལ་མཐོ་སོབ་གཉྱིས་སུ་ཟབ་སོང་གྱི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ཡྱིན། 

༡་༥  སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། 
ཀ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་

དགོངས་དོན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌།  
ཕོགས་བསྱིགས་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ཇྱི་གནང་ལྟར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་འབུལ་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། གོས་
ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་ཇྱི་གནང་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་འགེམས་སྤེལ་གྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོ་འཐུས་ཚང་
ཞུས་ཡོད། 

ཁ སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་བར་བརྒལ་དང༌།  ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
ཤོག་ཕུལ་འབོར་ཁག་ལ་སྱིག་གསལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཇྱི་ཐོབ་ཐོག་མའྱི་
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བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བསྣན་ཏེ་མཐའ་མའྱི་སོན་རྱིས་བསྡོམས་འབོར་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོ་འཐུས་ཚང་
ཞུས་ཡོད། 

ག རྒྱུན་དུ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སོན་རྱིས་བཟོ་འགོད་དང༌། དངུལ་རྱིས་བཏང་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོ། དེ་
བཞྱིན་དཀའ་སེལ་ལམ་སྟོན་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་རྱིགས་གང་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༡་༦ ཡོང་འབབ་བསྡུ་རུབ། 
ཀ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༢༠༡༥ ལོའ་ིམཐའ་མའྱི་སོན་རྱིས་སུ་དགོས་དངུལ་ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༤༢༦་༤༦ 

བས་པར་ཕན་པའྱི་སོར་ས་ཡ་ ༣༩༢་༨༠ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ཁོངས་ནས་འགོ་གོན་དངོས་སོང་སོར་ས་ཡ་ 
༣༣༣་༩༡ བས་ཡོད། 

ཁ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་དམྱིགས་རྟེན་བརྒྱ་ཆ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་
མ་དགོས་པ་དེ་ལྟར་ཡང༌། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་འབུལ་བསྡད་སོར་
ས་ཡ་  ༡༠་༠༠ ཡོང་འཆར་ཚོད་དཔག་བས་ཡོད་པར་ཕན་པ་སོར་ས་ཡ་ ༧་༢༣ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྱིས་
ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་རྱིས་སྙན་ངོ་བགས་གནང་འབོར་ནང་གསལ་ ༢༠༡༤།༣།༣༡ བར་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་འབུལ་
བསྡད་ཡོད་རྱིགས་ལ་མུ་མཐུད་བརྡ་འདེད་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

ག རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་བཅས་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་
ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༡༩་༣༥ བསྡུ་འབུལ་བྱུང་ཡོད་པ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ལས་
སོར་ས་ཡ་ ༡༢་༧༢ མང་བ་བྱུང་ཡོད། གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ། ས་གནས་
རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང༌། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་བཅས་
ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལེགས་སོའ ་ིབསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བསེད་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕོགས་མཚུངས་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་བ་རྒྱུ་འདྱི་རང་ཉྱིད་བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་
ལ་མཉམ་ཞུགས་ཁར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བརྱི་མཐོང་དང་ངོས་འཛིན་མཚོན་ཐུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་ཚང་མས་དགོངས་མངའ་ལྟར་རྱིམ་པས་བོད་མྱི་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་དང་ལེན་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༡་༧  གཞུང་གོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། 
ཀ ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དགོས་དངུལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཞུ་ལེན་བ་དགོས་རྱིགས་ཀྱི་

འགོ་གོན་ཡྱིག་ཆར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་རྱིས་ཁ་འགོད་ཉར་བཅས་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  
ཁ ལས་བེད་གསར་བསྐོ་དང༌། གནས་སྤར་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་གཏན་འབེབས་དང༌། ཟླ་དྲུག་རེའྱི་མཚམས་ཡུལ་དུས་

གནས་བབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་སྤར་ཆ་ཇྱི་དགོས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་དང་
མཇུག་སོང་གྱི་ལས་དོན་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

ག ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དངུལ་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་གང་ཡྱིན་
སྱིག་མཐུན་ཆགས་དང་ཆགས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་སོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 
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ང ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་བར་བགེས་ཕོགས་དང་ནང་མྱིའྱི་བགེས་ཕོགས། དེ་བཞྱིན་ར་དགོངས་དང་བགེས་ཡོལ་ཞུས་
བསྩལ་ཁག་གྱི་གཟྱིགས་གསོལ་དང༌། གསོག་དངུལ། མཐུན་རྐྱེན་གཞན་བཅས་སྱིག་མཐུན་ཞུ་སོད་བ་དགོས་འཐུས་
ཚང་ཞུས།  

ཅ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕེབས་འཁོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་བཏང་འཛིན་འགན་འཁུར་དང༌། ལས་བ་ཁ་ལོ་པ་རྣམས་ཀྱི་
ཉྱིན་རེའྱི་ལས་དོན་བཀོད་སྱིག གཞུང་འཁོར་བདག་གཅེས་ཞུ་དགོས་བཅས་འཐུས་ཚང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༡་༨ ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆས་མཁོ་འདོན། 
 བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ལོ་རེའྱི་ཡྱིག་ཆས་དགོས་མཁོ་གང་ཡོད་མཁོ་འདོན་

ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་དང༌། ལས་དོན་འདྱི་ཐོག་ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་འགོ་གོན་གྱི་སོར་འབུམ་ ༣་༠༠ བསྱི་ཚགས་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༡་༩ དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་འགེམས་ཀྱི་ལས་དོན། 
ཀ ས་ལོའ ་ིལས་བསྡོམས་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་ཞུ་བསྡད་གངས་ ༣༦༣༠ 

གསལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་འདྱི་ལོའ་ིནང་གསར་བཟོའ་ིའགེངས་ཤོག་གངས་ ༢༠༥༣ འབོར་བ་བསྡོམས་དཔྱ་དེབ་གསར་
བཟོ་དགོས་པ་གངས་ ༥༦༨༣ ཡོད་ཁོངས་ནས་དཔྱ་དེབ་གངས་ ༡༨༩༡ བཟོ་འགེམས་ཞུས་པ་དང༌། གནས་དོན་ཁ་
གསལ་མེད་པས་དྭོགས་དྱི་སོང་བར་ལན་འབོར་བསྡད་གངས་ ༣༡༠༡ ཕུད་འཕོས་བཟོ་བསྡད་གངས་ ༣༠༡ ལྷག་
ཡོད།  ལོ་མཇུག་བར་ཁོན་ལག་དེབ་གངས་ ༡༤༦༠༣༠ བཟོ་འགེམས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

ཁ   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཙེས་ ༡ བར་ལག་དེབ་ནོར་བཅོས་བ་བསྡད་གངས་ ༡༢༥༧ ཡོད་པའྱི་སྟེང་འདྱི་ལོར་ནོར་
བཅོས་ཞུ་མཁན་གངས་ ༡༢༤༤ གསར་དུ་འབོར་བ་བསྡོམས་ནོར་བཅོས་ཞུ་དགོས་གངས་ ༢༥༠༡ ཡོད་པ་ནས་
ནོར་བཅོས་ཟྱིན་པ་གངས་ ༩༥༣ དང༌། ནོར་བཅོས་བ་བསྡད་གངས་ ༢༩ གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པས་དྭོགས་འདྱི་
སོང་བར་ལན་མ་འབོར་བ་གངས་ ༡༣༤༡ བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི་ལག་དེབ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ 
འཁོད་གསལ་བསགས་དགོངས་དོན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང༌། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་བརྒྱུད་ཕྱིར་སོག་
ཞུས་ཡོད། ལོ་མཇུག་བར་ཁོན་དཔྱ་དེབ་ནོར་བཅོས་ཀྱིས་བསར་བཟོ་ཟྱིན་པ་གངས་ ༩༩༧༣ བས་ཡོད།   

ག ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་དཔྱ་དེབ་བོར་བརླགས་སོང་བ་བསར་བཟོ་བ་བསྡད་གངས་ ༣༩༩ གསལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
འདྱི་ལོ་བོར་བརླག་གྱི་འགེངས་ ཤོག་གངས་ ༢༠༣ གསར་དུ་འབོར་བ་བསྡོམས་ལག་དེབ་བསར་བཟོ་ཞུ་དགོས་
གངས་ ༦༠༢ བས་པ་ནས་བསར་བཟོ་ཟྱིན་པ་གངས་ ༢༠༠  དང༌། བཟོ་བསྡད་གངས་ ༡༠ གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་
པས་དྭོགས་དྱི་སོང་བར་ལན་འབོར་བསྡད་གངས་ ༣༩༢ ཡོད། ལོ་མཇུག་བར་ཁོན་དཔྱ་དེབ་གངས་ ༩༦༣ བསར་
བཟོ་ཞུས་ཡོད། 

ང   དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནོར་བཅོས་ཞུ་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོང་མུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་ཕྱི་ལོ་  
༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་སོ་སོའ་ིམྱིང་དང༌། སེས་ལོ་ཟླ་ཚེས། ཕ་ཡུལ། འད་པར་བཅས་གསལ་བའྱི་ལོ་
རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཞུ་སོད་འགོ་འཛུགས་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་འགོ་མུས་ཡྱིན༌། དེ་བཞྱིན་
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་འཁོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གཏན་སྡོད་ཡྱིག་ཆ་དང་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དེབ་ཀྱི་མྱིང་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་
གཏན་སྡོད་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་མྱིང་ཇྱི་གསལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་བཀོད་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་
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བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུགས་ཟྱིན་པ་འདྱིས་རྱིམ་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གནས་འཁོད་བོད་
མྱི་ཚང་མས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་
བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ་ 

                                     ཕུལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
ཁ་པ་དེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། ཕྱི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་རེད། སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
 
༄༅།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༢༤ ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་འབེལ་སྡེ་
ཚན་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པར་རྒྱུན་ལས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབེལ་གཏན་འབེབས་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་

ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
༡༽   ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ པར།  
༥།  ་་་་་་་་་་་བོད་རྱིགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཁད་མཁས་ཚོང་པའྱི་སོབ་ཚན་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་ཀློག་
ཀླད་མཉེན་ཆས་བརྒྱུད་སན་བསྟར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།  སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ཁད་མཁས་ཚོང་པའྱི་སོབ་ཚན་གང་མྱུར་སོབ་ཁྱིད་
གནང་དགོས་པའྱི་རེ་འདུན་ཡང་ཞུས་པར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད།  ཅེས་གསལ་ཐད།  བོད་
རྱིགས་སོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་གྱི་ནང་ཡྱིན་པ་དང་།  ཁད་མཁས་ཚོང་པའྱི་སོབ་ཚན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
 
༢༽   ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥ པར།   
༦།  ་་་་་་་་་་་དངུལ་ཁང་དེ་དག་འཛུགས་རྒྱུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀོད་བྱུས་ཁབ་ཁོངས་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་རྒྱ་གར་ཀམ་པ་
ནྱི་ཁྱིམས་སྱིག་འོག་དེབ་སེལ་ཞུ་དགོས་ཁར་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ཀང་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་པར་སོང་།  འདྱི་ནས་
ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་ཁག་མཉམ་གོ་བསྡུར་དང་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་འགོད་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ཡྱིན།   ཞེས་གསལ་ཐད།  ད་ལྟའྱི་
ཆར་འདྱི་ནས་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་ཁག་མཉམ་གོ་བསྡུར་དང་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་འགོད་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་
ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
 
༣༽   ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༦ པར།  
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   ༢་༥།  ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་སྱི་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་གསོལ་དོད་སྣེ་སེལ་ཐོག་གུང་ཚིགས་
གཙང་འཕོད་རོ་བཅུད་ལྡན་པ་གང་ཐུབ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཐབས་ཀྱི་བསམ་ཞྱིབ་
མུ་མཐུད་ཞུ་མུས་ཡྱིན་སྐོར་གསལ་འདུག་ན།  ར་བའྱི་གང་འཚམ་ཡར་རྒྱས་གང་ལེགས་འདུག་ཀང་དགུང་ཚིགས་བཟོ་སོར་
གྱི་ལག་རལ་པའམ་མ་བན་གྱི་ལག་རལ་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཐབས་ལ་བསམ་ཞྱིབ་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མེད་གསལ་བཤད་
ཡོང་བ། 
 
༤༽   ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༩ པར།  
   ༢་༩།  དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ། 
ཀ  ་་་་་་་་་་་འདྱི་ལོའ་ིསོན་རྱིས་སུ་ཚོད་དཔག་བྱུང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༦་༦༣ ཞུས་པ་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༡༢་ ༧༢  མང་བ་
བྱུང་ཡོད།  དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འཕར་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི། དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་གྱི་དུས་ཚེས་ལ་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་
དང་།  དེ་ཡང་རྒྱ་གར་དང་།  ཨ་རྱི།  ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་བཅས་ནས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༥་༨༢  དེ་
མྱིན་ས་ཁག་གཞན་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡་༡༥ དང་།   གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་སོར་ས་ཡ་ ༥་༧༥ བཅས་ཡོང་འཆར་ལས་མང་བ་བྱུང་
བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཡྱིན།  ཞེས་གསལ་ཐད།  དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འཕར་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི།  དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་གྱི་དུས་
ཚེས་ལ་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་སོགས་བཀོད་དོན་ལྟར་སད་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་
གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་སོགས་གནང་འཆར་ཡོད་མེད་ཐད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ག  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་གནས་འཁོད་བོད་རྱིགས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་གཞུང་གངས་མཛོད་ཨེཀ་སེལ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ བར་འགོད་འཇུག་བས་ཟྱིན་ཡོད།  ༢༠༡༤  ནས་གོག་ཀླད་
གངས་མཛོད་ནང་འགོད་འཇུག་ཆེད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀམ་པུ་ཀར་སྡེ་ཚན་ལ་ཀློག་ཀླད་གངས་མཛོད་ཅྱིག་གསར་བཟོ་
ཡོང་བའྱི་སབས་འཇུག་ཞུས་དོན་བཞྱིན་དོན་འབས་སོན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤  ཚེས་༡  ནས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་
སྐོར་གསལ་འདུག་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གསར་བཟོའ་ིནང་འགོད་འཇུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།  
 
༥༽   ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༢༡ པར། 
   ༢. ༡༢།  དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་འགེམས་ཀྱི་ལས་དོན།   
ཀ  ་་་་་་་་་་་ལོ་མཇུག་བར་ཁོན་ལག་དེབ་གངས་ ༡༤༦,༠༣༠ བཟོས་འགེམས་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་གནས་ཟུར་འཛར་ ༣ ལྟར་
ཡྱིན། ཞེས་གསལ་ཐད།  བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིའྱི་གངས་འབོར་དང་།  དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོས་གྲུབ་པ་དང་
བཟོ་མ་གྲུབ་པའྱི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་དམ། 
 
༦༽   ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༢༡ པར།  
ང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་དཔྱ་དེབ་ནང་ནོར་བཅོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་ལོ་རྒྱུས་མང་
པོ་འཁོད་མྱི་དགོས་པར་སོ་སོའ་ིམྱིང་དང་།  སེས་ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕ་ཡུལ།  འད་པར་བཅས་གསལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཞུ་སོད་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དང་།  ད་བར་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་
ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཞུ་མཁན་གངས་ ༣༢  འབོར་བ་ནས་གངས་༢༣ བཟོས་སད་ཟྱིན་པ་དང་།  བཟོ་བསྡད་གངས་ ༣ 
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ཆགས་ཡོད།  ས་གནས་སུ་དྭོགས་དྱི་ཞུས་པར་ལན་འདེབས་འབོར་བསྡད་གངས་ ༦ ཡོད་པ་བཅས་ཞྱིབ་ཕ་ཟུར་འཛར་ ༦  
ལྟར་ཡྱིན། ཞེས་གསལ་བ་དང་། ཤོག་གངས་ ༢༢ ཇ་པའྱི་ནང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞྱིབ་གཙོས་
གསལ་བཤད་གོ་བསྐོན་གྱིས་ལས་དོན་གང་ཅྱིར་རྒྱུན་དུ་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཞེས་གསལ་ཐད།  
མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞྱིབ་གཙོས་གསལ་བཤད་གོ་བསྐོན་གྱིས་ལས་དོན་གང་ཅྱིར་རྒྱུན་དུ་འབད་
བརོན་ལྷོད་མེད་གང་དང་གང་ཞུས་ཡོད་དམ།   
 
༧༽   ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༢༣ པར། 
   ༤་ ༠  མ་འོངས་བ་འཆར།   
   ཁ།  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱི་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་དང་།  ནོར་
བཅོས།  ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཏན་སྡོད་ཡྱིག་ཆའྱི་མྱིང་དང་། དཔྱ་དེབ་ནང་གསལ་མྱིང་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཀའ་སེལ།  ཆག་ཡང་
གྱི་གོ་སྐབས་ཞུ་ལེན་སོགས་ཐད་འདྱི་ནས་གསལ་བསགས་དང་གོ་བསྐོན་གང་ཡོང་ཞུ་མུས་ཀང་།  གནས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡྱིག་ཟམ་གྱི་ལམ་ནས་བ་མུས་དུས་འགོར་དང་།  གསལ་པོ་ཆགས་མྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་མུས་ལ་སོང་།  མང་ཚོགས་ཆེ་
བའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འདྱི་གའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཆེད་བཅར་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་བསམ་
ཞྱིབ་ཞུ་འཆར་ཡྱིན།  ཞེས་གསལ་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་བོད་མྱི་རྣམས་ལས་བེལ་གྱི་དབང་གྱིས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉྱི་མ་
ལྟ་བུར་ངལ་གསོའ་ིདུས་ཚོད་དང་བསྟུན་དོན་ཁང་ཁག་ཏུ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་དང་། ནོར་བཅོས།  ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཏན་སྡོད་ཡྱིག་
ཆའྱི་མྱིང་དང་། དཔྱ་དེབ་ནང་གསལ་མྱིང་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཀའ་སེལ།  ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་ཞུ་ལེན་ཆོག་པ་སོགས་
ལས་ཀ་བེད་མཁན་གོ་སྱིག་བེད་རྒྱུས་མཚོན།  གཞན་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྡོད་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀའམ་གང་རུང་གྱི་གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ཛ་བསྒྱུར་གྱིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པ་ཁ་གསལ་བྱུང་ན་ཕྲུ་གུ་སོབ་
འཇུག་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་གཞྱི་ཆུང་དུ་འགོ་བས་འདྱི་འདའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་འཆར་ཡོད་དམ། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྒྱུན་འབེལ་སྡེ་ཚན་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ད་ལྟའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཁ་གསལ་པོ་དང་གྲུབ་འབས་མཐོན་པོ། ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ལེགས་གསོལ་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ག་པ། གོང་གསལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་
སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་ཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། གོས་འཆར་འདོན་
མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
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གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་
པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་ན་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག དང་པོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་དེ་དག་ལ་གསལ་བཤད་
ལན་འདེབས་གནང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཕུལ་བ་དེར་རྒྱུན་ལས་ནས་རྟོག་ཞྱིབ་
གནང་ནས་དོགས་དྱི་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག དེའྱི་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་ལ་དྱི་བ་གནང་སྟངས་དེ་ཚོ་
ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སྙན་ཐོ་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་
འདུག དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། དྱི་བ་དང་པོའ་ིནང་ལ་ཡར་
ཐོན་ཚོང་ལས་སྐོར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་འཁྱིད་ཐབས་ཤྱིག་གསར་གཏོད་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཞྱིག་གསལ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་སོབ་གྲྭ་གང་དུ་ཡྱིན་པ་དང་སོབ་ཚན་དེ་གང་འད་ཞྱིག་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་འཛུགས་བེད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ད་ལྟའྱི་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཚོང་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སོབ་ཚན་སོབ་གནང་སའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་
ནང་ཚང་མ་སྡེབ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་ཙང་འགོ་འཛུགས་ས་དེ་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ང་ཚོས་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཀང་ངོས་བཞེས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ནས་ཀང་ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པོའ ་ིངོས་ནས་གནད་འགག་ཏུ་གཟྱིགས་ཏེ།  དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་
དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དེ་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་ད་ཆ་བཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སོབ་ཚན་དེ་
གང་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག སོབ་ཚན་དེ་དེང་དུས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིདཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཡར་
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རྒྱས་འགོ་བའྱི་གཞྱི་མའྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཡར་ཐོན་གྱི་ཚོང་ལས་པ་གང་མང་སེད་བསྱིང་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད།  དེ་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལོ་བཅུ་ཕག་གཅྱིག་ལྷག་སོན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་མྱི་འད་བའྱི་དེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རྱིས་གཙོས་ཡོ་
རོབ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོང་ལས་པ་སེད་བསྱིང་བ་རྒྱུའྱི་སང་ལ་གགས་ཧ་ཅང་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཇྱི་
བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ཡང་དམྱིགས་བསལ་གསར་གཏོད་གནང་
སྟེ་ལོ་གང་ཙམ་ཕྱིན་འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡང་སོབ་ཚན་དེ་དག་འཁྱིད་ཐུབ་པ་བྱུང་
ན། ད་ལྟ་ཚོང་རྱིས་སོབ་སའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ནས་བོད་ཕྲུག་ཐོན་ཡོང་དུས། མ་འོངས་པར་རྱིས་པ་གཅྱིག་པུར་དམྱིགས་
ཡུལ་མྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་སོ་སོའ་ིརང་ས་འཕེར་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ནས་ཚོང་རྱིས་སོབ་ཚན་ཐོན་
ནའང་རེད། མཐོ་སོབ་ནས་ཐོན་ནའང་རེད། སོབ་ཚན་ཧ་ཅང་མཐོན་པོ་བཅད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་
ན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཚར་བ་རེད། སོ་སོའ་ིསོབ་སོང་གྱི་མཚམས་གང་དུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་
ཀང་སོ་སོ་རང་གྱི་རྐང་པའྱི་སང་ལ་རང་རྐང་ཚུགས་པའྱི་ཡར་ཐོན་གྱི་ཚོང་ལས་ཐོག་ཏུ་བཞག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་བ་
རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་རེད། ཡར་ཐོན་གྱི་ཚོང་ལས་པ་གཞོན་སེས་སེད་སྱིང་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་ཀྱི་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་དེ་རང་རྐང་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་
དམྱིགས་ཚད་དུ་བཟུང་སྟེ་སོབ་ཚན་འདྱི་ཚོ་འཁྱིད་རྒྱུར་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འབད་བརོན་བ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་དེ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་དངུལ་ཁང་གྱི་སྐོར་རེད། དེ་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སེང་རྱིམ་པར་བྱུང་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་ཡོང་དུས་ཐུགས་ལ་བསུན་སྣང་ཡང་ཡོང་
སྱིད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་གེང་སོང་བྱུང་སྟེ་ད་ལྟ་ཧ་ལམ་ལོ་གཉྱིས་པ་དེ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་མཁོ་བའྱི་དངུལ་ཁང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་གནང་བ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་བསྐུར་གནང་སྟེ་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་
འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུའྱི་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ཏུ་ལས་འགོ་ཞྱིག་བརམས་པ་རེད་
ཀང་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གང་དང་སྱི། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དངུལ་ཁང་གསར་
འཛུགས་བ་རྒྱུའྱི་དེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོར་མཁོ་བའྱི་དངུལ་ཁང་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་ཀང་དེ་འད་བའྱི་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གཏན་
འབེབས་གནང་ཡོད་ཀང་། འཆར་གཞྱི་དེ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཞེ་དག་འདུག དེ་ལྟར་
ཡྱིན་དུས་ས་འཕོས་ཞུ་སྙན་པ་འོས་འཚམས་ལ་ཆོག་མཆན་ཞྱིག་སད་རྒྱུ་གནང་འདུག དེ་ཚོས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་ལོ་
གཉྱིས་ཙམ་ཉམས་ཞྱིབ་བས། དེ་ནས་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ན་སྙན་ཞུ་འགའ་ཞྱིག་ལེན་རྒྱུ། དེ་དང་འད་བའྱི་གནས་ཚུལ་
མང་པོ་འདུག མ་ཟད་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལའང་ཡང་ཡང་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་གདེང་འཁེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ཤར་བསོད་བེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་འགོ་མུས་
ཡྱིན། ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་སྟོན་གནང་མཁན་ནང་ལ་ཆེད་ལས་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ངས་སྨྲས་ན། Price water cooper འཛམ་
བུ་གྱིང་ནང་དུ་སྙན་གགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཅྱིག་ཞབས་ག་མེད་ནས་ང་རང་
ཚོར་རོགས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་མ་འོངས་པར་ཞབས་ག་ལེན་ཡང་སྱིད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གཞུང་འཛིན་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་གནང་བ་རེད། གཞུང་འཛིན་
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མྱིན་པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣའང་མང་པོ་མཇལ་གནང་བ་རེད། ཚང་མས་ཁ་གཅྱིག་གག་གྱིས་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་དགོས་
རྒྱུ་དེ་གང་ལྟར་ཕྱི་མ་དགས་ཀང་ས་དགས་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ཚོ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ཁེད་ཚོས་འདྱི་ལ་གགས་རྒྱག་
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འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་བེད་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
འོག་ཡོད་པ་གངས་ཀ་ ༨༦ ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ༨༦ གྱི་ནང་ནས་བཅོ་ལྔས་དེ་ལ་དང་ལེན་གནང་སྟེ་འབོར་སྡོད་ཀྱི་འདུག 
དངོས་གནས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཁད་པར་ཞེ་དག་བཟོ་ཡྱི་འདུག དེ་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བེད་ངོས་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་ཞྱིབ་འཇུག་བརྡ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་དོན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ས་
རེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཨང་གངས་དེ་འགོད་རྒྱུ་ཁོ་ནར་མང་པོ་འགོར་གྱི་འདུག བས་ཙང་ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་ལས་བེད་ས་གནས་
སུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བས་ཏེ། འདྱི་ཚོ་ལག་བསྟར་བ་ཐུབ་
རྒྱུར་གགས་སྣོན་རྒྱག་རོགས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་དང་གཞུང་གོན་ལ་ཡང་
ཕན་པའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ལྔ་པ་དེར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་གནད་དོན་དེ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་ལ། 
ཁོན་མྱི་འབོར་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆ་བཟོས་ཟྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། བཟོ་རྒྱུ་བསྡད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཞེས་
བཀའ་འདྱི་གནང་འདུག མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་ཅ་ཟྱིང་པོ་རེད་འདུག ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་ཆ་འཛིན་བེད་སའྱི་མྱི་འབོར་གནས་བབ་དེ་དེ་ས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ༢༠༠༩ ལ་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་
གཤེར་གནང་བའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ ༢༠༡༥ ལ་སེབས་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ལོ་ལྟར་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་གསལ་གནང་བའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ལོ་རང་ག་བ་སོ་སོར་བསྡུས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངེས་པ་རེད་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་རྒྱ་གར་
ནང་ལ་གངས་ཀ་ཡོད་པའྱི་མྱི་འབོར་དེ་ ༡༣,༡༠༠༠ རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ལོ་
དྲུག་མ་སོན་བར་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔྱ་དངུལ་
ཕུལ་དགོས་པའྱི་མྱི་འབོར་གངས་ཀ་དེ་ངེས་པ་རེད་པའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་རག་གྱི་མྱི་འདུག  ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་
བཞུགས་མཁན་གྱི་མྱི་འབོར་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ལོ་ལྟར་ཚོགས་འདུ་
འཚོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་
སོ་སོར་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་པའྱི་གངས་ཀ་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་དེ། སྐུ་ངལ་ཞྱིག་རེད་
འདུག ཁ་སང་དེར་གནས་དོན་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་གནང་བའྱི་སྐབས་ལའང་འབེལ་ཡོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་དེའྱི་གངས་འབོར་བསྔུས་ཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་ལྟར་
རེད་འདུག གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀང་། དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལག་དེབ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དེ་ ༡༤,༦༠༠༠ སྐོར་ཞྱིག་རེད། ལས་བསྡོམས་ནང་ལའང་
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གསལ་པོ་ཡོད། བཟོ་བསྡད་དེ་གོང་དུ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལག་པར་ཡོད་པ་དེ་ ༣༤༠༡ རེད། དེའྱི་
ནང་ནས་ ༣༡༠༡ དེ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མེད་པའྱི་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་དོགས་འདྱི་ཕྱིན་ནས་ལན་འབོར་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་
འདུག དེས་འགག་བསྡད་པ་རེད།  
 དེ་ནས་དོགས་དྱི་དྲུག་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ལག་དེབ་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་སྐོར་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་
རྒྱུར་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་བས་པ་གསུངས་འདུག དེ་གང་ཡྱིན་ཞེས་དྱི་བ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁེན་
མཁེན་པ་རེད། ལག་དེབ་ནོར་བཅོས་དང་གསར་བཟོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ལའང་སྐུ་ངལ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གེང་སོང་ཆེན་
པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་པ་རེད། འཛིན་སོང་ང་ཚོ་འགན་འཁེར་མཁན་ལ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེ་
མགོ་རོག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དེ་སོན་གནས་སྟངས་དང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ད་ལྟའྱི་
ཆ་ལ་ཞྱི་འཇམ་པོ་ཞྱིག་དང་དངོས་ཡོད་བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡོང་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དེ་ང་རང་གྱི་དན་ལམ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལག་དེབ་
གསར་བཟོ་བ་རྒྱུ་དང་ནོར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་བཏང་ཡོད། དེས་ཧ་ཅང་གྱིས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་
ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྒྱུར་བཅོས་གང་ཕྱིན་ཡོད་ཅེ་ན། གཞྱིས་ཆགས་ནང་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ལོ་ ༦༠ ཡར་སོན་པ་ཐོག་ལ་
ཡྱིག་ཆ་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
ཤག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ཁོང་ཚོར་ཡྱིག་ཆ་དེ་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གཏོད་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོར་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དགུང་ལོ་ ༧༠ ཡན་ལ་མཉམ་དུ་ཕུལ་ཆོག་པ་དང་། དགུང་ལོ་ ༨༥ ཡན་ཆད་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་
ལམ་སོལ་ཞྱིག་གཏོད་པ་རེད། དེ་རེས་རོག་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་གང་ཆགས་པ་རེད་ཅེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་
གཏན་སྡོད་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གསལ་བའྱི་མྱིང་དང་དེ་ས་ཡོད་པའྱི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་གཉྱིས་ཀྱི་
དབར་ལ་མ་མཐུན་པའྱི་སྐུ་ངལ་གགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། དེ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་སྐུ་ངལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ངོས་ལེན་
བས་ནས་བསམ་པ་བཞྱིན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། གཉྱིས་སྨན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཐབས་
ལམ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བསམ་ཞྱིབ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་དེ་སོན་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུས་པ་རེད། ན་ནྱིང་གྱི་ལོ་ལ་ཐབས་
ལམ་ཞྱིག་རེད་པ་རེད། རེད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་འབེལ་བ་བས། གོ་བསྡུར་བས་དུས་ཚང་མས་མོས་
མཐུན་གནང་ནས། འཛིན་སོང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེ་སའྱི་བསམ་བོ་ཡོད་པ་དེ་ནས་བབས་མྱི་དགོས་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཡྱིན་
ནའང་དེ་སའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་རེད་པ་རེད། དེ་གང་ཡྱིན་ལགས་ན་དེབ་ཀྱི་ངོ་གདོང་ནང་ལ་སོ་
སོའ་ིགཏན་སྡོད་ཡྱིག་ཆ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མྱིང་གསལ་བ་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཚོད་ནང་ལ་མྱིང་གཉྱིས་ཀ་
གསལ་རྒྱུ། དེ་སའྱི་མྱིང་གང་ཡྱིན་པ། ད་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་མྱིང་གསལ་རྒྱུའྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ས་གནས་འགའ་ཤས་ནང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་ལག་དེབ་བཟོ་རྒྱུར་ཚང་མས་འདུན་པ་གནང་གྱི་འདུག  
 དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་ནོར་བཅོས་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་མང་པོ་འཕད་པ་རེད། དེ་ས་ལག་དེབ་གཏན་འབེབས་སྐབས་ལ་
མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ན་བསམ་ནས་ལག་དེབ་དེའྱི་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་གང་རྒྱས་རྒྱས་བཀོད་ཡོད། བར་སྐབས་གཅྱིག་ལ་བོད་མྱི་
ཡྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་དེ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དེ་
གསལ་མེད་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིཆ་འཛིན་བེད་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་མང་ཚོགས་ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་
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ཕན་ཡོད། ཡང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་མང་ཚོགས་ལ་མ་ཕན་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས་ནོར་བཅོས་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་
འདའྱི་ཆ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་དེབ་ཅྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་རྒྱུས་
སྙྱིང་བསྡུས་གསལ་བའྱི་དེབ་དེ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཕེབས་ཀྱི་མྱིན་འདུག་སྟེ། ག་ལེར་ག་ལེར་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་
ནོར་བཅོས་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ར་ཆད་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་དང་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ཆ་
ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་
ཟེར་བ་དེ་རོགས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་རྱིང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བསལ་ཡང་། སང་ཉྱིན་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་རེད། 
དཀའ་ངལ་གསར་པར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་སེལ་ཐབས་ཤྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཆུའྱི་གཉེར་མ་ནང་བཞྱིན་བས་
ནས་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་ག་རེ་ཞུ་དགོས་མེད་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་གྱི་གངས་ཚད་ཐོག་གོང་དུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་བརེད་འདུག དཔེར་ན་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་ཕུལ་མཁན་གྱི་གངས་ཀར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༡ ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་མཁན་དེ་གཅྱིག་འབུམ་གཅྱིག་
སྟོང་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཅྱིག་འབུམ་གཅྱིག་ཁྱི་གཅྱིག་སྟོང་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཚད་གཞྱིར་བཟུང་
བས་ན། ལག་དེབ་ཕུལ་བ་དེ་གཅྱིག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་དྲུག་སྟོང་ཐམ་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་
པོ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ ༢༠༡༤ བར་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་མཁན་གྱི་གངས་ཚད་དེ། མྱི་
གཅྱིག་འབུམ་གཅྱིག་ཁྱི་གཅྱིག་སྟོང་རེད། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་གངས་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་བས་ན་ ༢༠༡༡ ལོ་ལ་ས་ཡ་ ༩༩ རེད། ༢༠༡༤ ལོ་ལ་ས་
ཡ་ ༡༡༩ རེད། ༢༠༡༥ ལོ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་ཚོད་དཔག་བས་ན། བར་སྐབས་ལས་བེད་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་
ཕྱིན་ཏེ། ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ལ་མང་ཚོགས་ཐུག་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ས་གནས་རང་དུ་སེལ་ཐུབ་པའྱི་འབད་
བརོན་བས་པ་རེད། དེར་མང་ཚོགས་ནས་དང་ལེན་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ང་ཚོ་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རེ་བ་བས་པ་འདྱི། ད་ལོའ་ིལོ་ལ་སོན་རྱིས་ང་རང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བས་པ་ལས། ཕོན་ཆེ་
བ་ཡོང་རྒྱུར་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་བདུན་པར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་དེ་རེད། དགུང་ལོ་བགེས་པ་དེ་ཚོ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་མ་
ཐུབ་པའྱི་ཆ་ནས། ང་ཚོས་ལོ་ ༧༠ ཡན་ལ་སྡེབ་ཅྱིག་ཏུ་འབུལ་ཆོག་རྒྱུ་དང་། དགུང་ལོ་ ༨༥ ཡྱིན་ན་འབུལ་མ་དགོས་པའྱི་
ཐབས་ལམ་དེ་འད་བསྟན་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ལས་བེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཚོར་གྱི་འདུག ཏན་ཏན་སྐུ་ངལ་ཆེན་
པོ་ཡོད་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ལས་བེད་
བཀོད་བཞག་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་དོན་དེ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏོག་ཙམ་སྐུ་ངལ་རེད་འདུག གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། 
ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་མྱི་རེ་ངོ་
རེ་ཐུག་ནས་དཀའ་ངལ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། དེས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཕན་གྱི་རེད། ལྷག་
པར་དུ་ཕག་གོན་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ལས་བེད་གཏན་འཇགས་འཛུགས་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་སྐུ་ངལ་རེད་འདུག ཡྱིན་ཡང་
གསལ་པོ་བས་ཏེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོར་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་འགན་དེ་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་
པ་དེ་ཚོས་ཧ་ལས་པའྱི་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་སྟེ། ད་ལྟ་ཕན་བུ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་རྣམས་ཁོང་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་པ་ཞྱིག་
རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ས་གནས་འདྱི་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་སོང་བསམ་པ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  མ་
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འོངས་པར་ང་ཚོ་ས་གནས་ག་པར་ཕྱིན་ཀང། ཁོང་ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་གནང་
རོགས་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འཛུགས་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད།  
 དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་ཏན་ཏན་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད་འདུག དཔེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་དེ་ཚོའྱི་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གང་ཡོད་པ་དེ་འཛའ་བསྒྱུར་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བསྡུ་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་ཐད་
ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་བར་དུ་ཞུ་
མཁན་བྱུང་མ་སོང། དེར་བརྟེན་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུའང། 
དང་བངས་ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་ས་ཆ་གང་དུ་འབུལ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེར་དགོངས་འཆར་གནང་བ་བཞྱིན་
འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་བསྡོམས་ཀྱི་དོགས་འདྱིའྱི་ལན་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེ་
བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བགོ་གེང་གྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་མང་པོ་ལེན་གྱི་
མྱིན། གནད་དོན་གཅྱིག་ཙམ་ལས་མེད། གང་ལགས་ཞུས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་
རེད་སྙམ། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ལས་དོན་ཇྱི་བེད་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན་གྱི་ནང་གསེས་ ༡༌༢ དེར། ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། དེར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར་ཞེས་པ་དེའྱི་
ཚོགས་གཙོ་སུ་ཡྱིན་ནམ།  
 གཉྱིས་པར་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར་དེ་ས་ཡ་མང་པོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དེ་དང་འབེལ་ནས་རེས་མ་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི། ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་སྐུ་མཉེལ་པོ་ཡོང་བའྱི་གནད་
འགག་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དེ་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། ཚོགས་པ་རང་གྱི་
མྱིང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར་ཞེས་ཡོད་དུས། རེས་མ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཉེན་ཁ་དང་མ་བདེ་བ་ཡོང་མྱིན་གྱི་གཞྱི་ར་
ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྱི་བ་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན་དེ་ག་རང་ཡྱིན།  དེ་ནས་ལས་བེད་གསོལ་
ཚང་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་རྱིང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཕག་རྐྱང་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་དང་། སྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྱི་
འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་བཅས་ཆགས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་ཚོགས་གཙོ་དེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རེད། 
གཉྱིས་པ་དེར་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕད་པའྱི་ཐབས་ལམ་དགོངས་གཞྱི་གང་ཡོད་ཅེས་
བཀའ་གནང་སོང་། དྱི་བ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ཚང་མས་ཐུགས་འཚབ་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་ཐུགས་ལྷོད་ལྷོད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་རྒྱུན་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་དྱིན་འོག་ལ་
འཚོ་སྡོད་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས་བསམ་ཤེས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།  དུས་དང་རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཞན་ལ་འཐུས་ཤོར་ཡོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་གནས་ཐོག་ལ་དྱི་
མ་ཙམ་ཡང་མ་ཕོག་པའྱི་སེམས་འཁུར་ལེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་གཡེང་མ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བསྡོམས་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཤོག་གངས་མཐའ་མའྱི་ནང་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དེབ་བཟོ་འགེམས་ཀྱི་ལས་དོན། དེར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་དྱི་བར་གསལ་བཤད་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་བཟོ་འགེམས་བས་པ་དེ་ ༡༤༦,༠༣༠ ཐམ་
པ་གསུངས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་ཡྱིན་གྱི་རེད། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། ངས་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཁོང་
གྱིས་དེར་རྱིས་འགའ་ཞྱིག་བརྒྱབས་གནང་སོང་། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གནང་མཁན་དེ་ ༡༡༡,༠༠༠ 
ཡོད་གསུངས་དུས། དེའྱི་བར་དེར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ ༣༥,༠༣༠ ཙམ་ག་པར་ཕྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ངས་
ཞུ་རྒྱུར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མྱི་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་བཟོ་མོང་ཡོད་མེད་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་
མེད། མྱི་གཅྱིག་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ན་དེ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ནས་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་གངས་འདྱི་ཅན་པ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་སོང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་རྱིགས་ལ་
གཟྱིགས་རྟོག་གནང་སོལ་ཡོད་དམ་མེད།  
 གཉྱིས་པར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིག་
ཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གནམ་ཐོག་ནས་འཕུར་འགོ་དུས། དེའྱི་ལག་
འཁེར་དེ་སེང་གེ་འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ནས་མ་གཏོགས། གཞན་ནས་བངས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་
བཀག་གྱི་འདུག གོང་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞུས་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོར་
ཁུངས་སེལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་མང་པོ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ལ་གནང་བའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ། དབུས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་གནམ་བསོད་ཕག་འཁེར་གྱི་འགོ་གོན་བསྱི་ཚགས་ཡོང་སད་ཉེ་ལམ་འགྱིམ་འགྲུལ་
ལས་ཁང་ཁག་གྱི་ཆག་ཡང་འགན་བསྡུར་ཞུས་པར་ལྡྱི་ལྱིར་གནས་འཁོད་སེང་གེ་འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་གྱི་ཆག་ཡང་མང་
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ཤོས་ཡྱིན་པར་བརྟེན་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༌༡༦ ལོའ་ིགཞུང་འབེལ་གནམ་བསོད་ཕག་འཁེར་མངགས་ཉོ་གནང་ཡུལ་སེང་གེ་
འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་བཞྱིན་འདྱི་ག་དང་འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་དབར་གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་དང་
ཆག་ཡང་རེའུ་མྱིག་གྱི་ངོ་བགས་ཆབས་འབུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཕག་འཁེར་མངགས་ཉོ་ཡོང་བ་དང་། ཆག་ཡང་རེའུ་མྱིག་ནང་
གསལ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མེད་འབེལ་ཡོད་རྱིས་པ་སོ་སོ་ནས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་སྣང་དང་། ཆོད་གན་འབྲུ་དོན་བཞྱིན་ཕག་འཁེར་
རྱིན་འབབ་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ ནང་ཚུད་འགྱིམ་འགྲུལ་ཁང་དུ་རྱིས་འབུལ་ཞུ་དགོས། དེ་འད་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། དང་པོ་དེ་
འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་ཁག་གྱི་ཆག་ཡང་ཞེས་པའྱི་འགན་བསྔུར་གྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཞུགས་ཡོད་དམ། ཞུགས་མཁན་གྱི་
འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་དེ་ཚོའྱི་མྱིང་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དང་པོ་དེ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ཡྱི་ལས་བསྡོམས་རེད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༡ བར་དུ་སེང་གེ་འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་ནས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་གནམ་གྲུའྱི་ཕག་འཁེར་ལེན་པ་ལ་ཆག་ཡང་རག་
པའྱི་སོར་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཆག་ཡང་རག་སྟངས་དེ་ངས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་མཆོག་སང་གནངས་ཨ་རྱིར་འཕུར་མཁན་རེད། ཁེད་ཀྱི་ཕག་འཁེར་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཆག་ཡང་རག་སྟངས་དེ་ལྟར་རེད། 
ངའྱི་ལག་འཁེར་དེར་དངོས་གནས་ཀྱི་གོང་དེ་རེད། སེང་གེ་འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་ནས་ཆག་ཡང་བས་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་
འདྱི་འད་ཞྱིག་གནས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དེ་ད་ལོ་དབར་ཁ་ཕྱི་ཟླ་ 
༥ པའྱི་ནང་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ནས་པུ་ནེ་ལ་གཅྱིག་འཕུར་བ་རེད། ངའྱི་རོགས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། མ་འཕུར་སོན་ལ་ད་རྒྱའྱི་
བརྒྱུད་ནས་འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་ཁ་ཤས་གཅྱིག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་སྐབས། གོང་མཐོ་ཤོས་དེ་ཁོང་རྣམ་པ་རེད་འདུག ཡྱིན་
ནའང་མ་ལེན་རང་ལེན་རེད། གངས་ཀ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དེ་ལ་གང་ཡང་བཞག་མེད། ཡང་དེ་འཁེར་ཤོག་གསུང་གྱི་རེད། 
ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེར་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཆག་ཡང་གྱི་དངུལ་དེ་ད་ལྟ་ཁེད་རང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་གཉྱིས་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་
རང་ལ་དེ་འད་བས་ནས་བྱུང་སོང་། རེས་སུ་སེང་གེ་འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་ལ་དངུལ་རྱིས་རྒྱབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དངུལ་
ཐད་ཀར་སོད་དུས་ཁེད་རང་གཞུང་འབེལ་གྱི་རེད་འདུག འདྱི་ལ་ཆག་ཡང་ཡོད། འགེངས་ཤོག་བསྐང་དགོས་པ་རེད་བརོད་
མཁན་ཡང་མྱི་འདུག རྱིས་ཁང་ནས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་འགོ་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ 
རེད། ང་ཚོར་སད་པའྱི་ཡྱི་གེ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་སད་སོང་། དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ན་མ་གཏོགས། དེ་རྟག་པར་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་འདུག  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལག་དེབ་བཟོས་པའྱི་གངས་འབོར་དེ་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་རང་ཡྱིན། དེའྱི་
ནང་ནས་ལག་དེབ་བཟོ་མཁན་གྱི་དངོས་ཡོད་མྱིའྱི་གངས་འབོར་དེ་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་
ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འདུག གོང་དུ་འདྱི་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ན་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ལག་དེབ་ཨང་གངས་དེ་དག་ང་ཚོར་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་གངས་མཛོད་ཀྱི་ནང་
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ལ་འགྱུར་བ་གཏང་གྱི་ཡོད། གངས་འབོར་དེ་འབོར་གྱི་འདུག འབོར་ཟྱིན་པའྱི་གངས་ཀ་དེ་ད་ལྟ་ཏག་ཏག་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། 
དངོས་ཡོད་དང་འཚམས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་གྱི་ནང་ནས་
དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ང་ཚོས་འབེལ་ཡོད་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཏག་ཏག་ཕུལ་
དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གངས་མཛོད་ནང་ལ་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་སོན་ལྷག་གཅྱིག་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཨང་གངས་
འདྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ལོ་སོ་སོར་ཕུལ་དང་མ་ཕུལ་ལམ་སེང་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་གངས་མཛོད་ཀྱི་ནང་
ལ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་སེང་གསལ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་གངས་ཀ་འདྱི་ཅན་གྱིས་དཔྱ་དངུལ་
ཕུལ་མྱི་འདུག གང་ཆགས་པ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱི་བ་གནང་བ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད། ད་དུང་མ་འོངས་པར་
གང་འད་བ་དགོས་མྱིན་དང་གངས་མཛོད་ཀྱི་ནང་ལ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཚང་མས་དཀའ་ངལ་སེལ་གྱི་རེད་བསམ་
པའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ལོ་ལྟར་ས་གནས་འགའ་ཤས་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་གངས་ཀ་དེ་ང་ཚོར་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ག་ཚོད་ཀྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་ཡྱིན་མྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་རེད། ༣༥,༠༠༠ 
ཙམ་ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁད་པར་དེ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཞུས་ནས་དཔྱ་དངུལ་མ་ཕུལ་མཁན་རེད་
དམ། ཡང་ན་མྱི་དེ་དག་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། དེ་རྱིགས་ལ་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ནས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་མྱི་འདུག རྱིམ་པས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཞྱིབ་ཚགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་
གང་འདུག དེ་དག་ཀང་བསམ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གནམ་གྲུའྱི་ T.C བཏོག་གནང་རྒྱུ་དེ་ས་ནས་ལམ་སོལ་ཞྱིག་གཏོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་ལའང་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཏོག་
ཙམ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད། དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་སོང། དེ་ས་ལྟར་གནང་ན་ཁད་ཕན་གང་ཡོད་དང་མ་གནང་
ནས་ཁད་ཕན་གང་ཡོད་སྐོར་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་
སྐབས་དེ་ལྟར་བཞག་ན་ཞེས་བཀའ་བསྡུར་གྱི་ལོ་གཅྱིག་ཕར་འགངས་ཕྱིན་པ་རེད། ངས་དན་པ་ཞྱིག་ལ་འཚང་སྙན་ཕུལ་
མཁན་མང་པོ་བྱུང་མེད། དེ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་འདོད་པ་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་དེ་འད་ཞྱིག་གཅོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་འགེལ་
བཤད་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ་དེང་སང་གྱི་འགོ་སྟངས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ T.C བཏོག་མཁན་གྱི་གྱིམ་
འགྲུལ་ལས་ཁང་དེ་ཚོ་ལ་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་ཁེ་ཕན་དེ་མེད་པ་ཆགས་པ་འད། དེ་མེད་
དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཡང་གནང་མཁན་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སེང་གེ་ travel ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་གནང་གྱི་འདུག ཕུལ་བར་སོང་ད་རེས་ཀང་སེང་གེ་ travel ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཞྱིག་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་མུ་
མཐུད་ནས་གནས་དང་མྱི་གནས་དེ་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་
བྱུང་ཡོད། མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་གང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུས་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ་ཏན་ཏན་བསམ་ཞྱིབ་
བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཆག་ཡང་རག་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལུང་དངས་གནང་བ་དེ་རེད།  འགེངས་
ཤོག་གཏན་འབེབས་ལྟར་བགངས་ནས་གཏང་རོགས་གནང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་བ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་བལྟས་
ནས་ཆག་ཡང་སད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་གོ་བསྡུར་བེད་སའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ལའང་ལས་ཁུངས་སུས་ཀྱི་སྱི་བཏོག་གྱི་ཡོད། ག་ཚད་བཏོག་གྱི་ཡོད་མེད་གནས་ཚུལ་སེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
དེས་ན་འགེངས་ཤོག་དེ་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གོང་དུ་དཔེ་རང་དངས་ནས་བཀའ་གནང་སོང། ང་རང་ཕར་
ཚུར་ཕོགས་བསོད་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བེད་སྟངས་དེ་ཚང་མས་གནང་
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དགོས་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ་ཁད་ཕན་ཞྱིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། གནམ་གྲུའྱི་དུས་ཚོད་དང་གནམ་གྲུ་གང་
ཡྱིན་མྱིན། ལྷག་པར་དུ་བསྱི་ཚགས་ལ་བལྟ་དགོས་ཡོད་པ་རེད། བལྟས་ནས་དེ་རྱིང་ཁ་སང་སོ་སོའ་ིཀམ་པུ་ཀར་ནང་ད་རྒྱ་
ཡོད་ན་གཟྱིགས་ཆོག་ཆོག་རེད། དེར་གཟྱིགས་ནས་ཀྱི་སྱི་མངགས་ཉོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཏོག་དུས་གནམ་གྲུའྱི་ལས་ཁུངས་
རང་གྱིས་གནམ་ག་དེ་ག་ཚོད་ལེན་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་རེར་ཁད་པར་ཏོག་ཙམ་འདོན་གྱི་འདུག 
སྐབས་དེར་དེ་མང་བ་འདུག གང་ཡྱིན་ནམ་ཞུས་དུས། དེར་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་རྒྱབ་ཀྱི་འདུག སྐབས་རེ་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་རེད་འདུག དེའྱི་སང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཆག་ཡང་དེ་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་བཟོས་རེས་ཐོབ་ཁ་སེབས་དུས་ང་
ཚོས་བལྟ་ཡྱི་ཡོད། བེད་སྟངས་དེ་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཚང་མས་དེ་འད་གནང་གྱི་མེད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ག་ཚོད་
ཀྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་དང་མ་གསོས། ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞུ་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བསམ་
ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྐར་མ་ཁ་ཤས་འདུག་གསུང་རོགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་དོན་འགའ་ཞྱིག་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང། དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ར་བའྱི་དངུལ་ཡོངས་རོགས་སོན་རྱིས་ཀྱི་སང་ལ་ཕྱིན་ཟྱིན་ཡྱིན་པས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་མེད། གོང་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཞེས་ཤོག་བུ་ ༤ པའྱི་
ནང་ལ་སོན་རྱིས་ཁ་པའྱི་སང་ལ་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚར་བ་རེད། བར་ལམ་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བསྡད་པའྱི་
སྐབས་སུ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཀའ་ཤག་ལའང་ཕག་བྱིས་ཕུལ་དགོས་པ་བྱུང་བ་རེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
ཕོགས་སྐོར་ལ་ཧ་ལམ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསལ་བཤད་བེད་དགོས་བྱུང་བ་རེད།  ལས་དོན་བས་ཟྱིན་ནས་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་མེད་དམ། རྒྱ་གགས་འབོད་གགས་ཕྱིན་ཟྱིན་སོང་། གསར་འགྱུར་ནང་ལའང་འདོན་ཟྱིན་སོང་
ཞེས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནྱི་གནང་གྱི་འདུག་པས་བཏང་རྐྱང་བས་ན་
བསམ་ནས། རྒྱུན་ལས་ཚོ་བཟང་པོའ་ིབ་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་ཡོང་གྱི་མེད་དམ། གང་ལྟར་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་དང་
དུས་ཚོད་ཟྱིན་ཁ་མ་དེར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་དག་འདས་པའྱི་ལོའ་ིནང་ལ་བྱུང་ཡོད་མེད་ཤེས་
ཀྱི་མེད་དེ། བར་ལམ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་ལ་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་སོང། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་
སུ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འགགས་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ་བཀའ་དྲུང་ནས་མར་གནང་ཡོང་དུས། དུས་ཚོད་
དེ་དུས་འགངས་ཕྱིན་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་རྱིགས་འདས་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། གཙོ་བོ་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས་བར་ལམ་ནས་དེ་བྱུང་ཙང། མ་འོངས་པར་དེ་རྱིགས་དམ་ཟབ་གནང་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དེ་སོན་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་བཞྱིན་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་  ༡།༣༠ བར་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།  
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཐུན་གསུམ་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལས་
བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་མུ་མཐུད་
ནས་གསུང་རོགས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོང་དུ་ངས་དྱི་བ་དྱིས་པ་དེ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བཅར་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ཟླ་ཤས་ནང་ལ་རྒྱུན་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་ཆ་ནས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ལ་
རྒྱབ་ལོངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཁ་སངས་ནས་ཞུས་ཚར་བ་རེད། དེར་བརྟེན་མ་འགོར་བའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་རྒྱུན་ལས་ལ་
འབོར་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  
 གཉྱིས་ལ། སྡེ་ཚན་ཞྱིག་གྱིས་ག་སྟོན་དང་འབེལ་བའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། ག་སྟོན་ག་སྱིག་
བེད་རྒྱུར་ཚོགས་པ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་ག་སྱིག་བས་ནས་ག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་བས་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་ག་སྟོན་
སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུར་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་བཏྱིང་བ་རེད། ག་སྟོན་སྲུང་བརྱི་དེ་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་
གཉྱིས་ཀས་ཞུས་ཚར་བ་རེད་དེ། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ག་སྟོན་དང་འབེལ་བའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཛ་དག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་འད་བས་ཏེ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཞུ་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག  དེར་བརྟེན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་
ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། ལམ་སྟོན་སོགས་གནང་ཕོགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། གོས་ཚོགས་ནང་
དུ་རྒྱུན་ལས་ལ་སེབས་ཚར་རེས་སུ། ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་བཏང་ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་སད་ཐབས་མེད་བྱུང་བ་རེད། འདྱིར་སོ་སོ་
འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་མ་དངུལ། ང་ཚོར་ལོ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོང་འབབ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེ་མྱི་མང་ལ་གསལ་པོ་བཏོན་ཏེ། སེམས་ཁུར་བས་པ་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་
འདུག་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་དེ། 
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཧ་
ཅང་མང་པོའ ་ིནང་དུ། མྱི་འབོར་ཡོད་པ་ལས་བསྡུས་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེར་
བརྟེན་དེ་རྱིགས་ཆག་ཡང་དང་འབེལ་བ་མེད་ནས་གྲུབ་འབས། ད་ལྟ་འདྱིར་སོན་ཚར་བ་དེ་ཚར་བ་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་དེར་
གྲུབ་འབས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་རེ་ཡོད་དམ།  
 གཞུང་འབེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ག་པར། ར་བའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་ཐད་ལ། བཀའ་ཤག་
ནས་ཡྱིག་ཆ་དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན་སྐོར་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། འདས་པ་ནྱི་འདས་པ་རང་རེད། 
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འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་དྲུག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། འདས་པའྱི་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལམ་སྟོན་མང་པོ་ཞྱིག་
ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཅ་པ་རང་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕེབས་སྐོར་འཛིན་སོང་གནང་
ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་འདྱིར་ང་ཚོའྱི་ཁ་ལོ་པ་ཚོ་ལ་ལས་དོན་བཀོད་སྱིག་དེ་ཚོ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་
འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉྱི་མ་ལའང་འབེལ་ཡོད་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ཡར་ཕེབས་མར་ཕེབས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་དེ་གཞུང་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་བཞྱིན་ཡར་ཕེབས་མར་ཕེབས་གནང་བ་དེ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་
ཞྱིག་ཏུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁ་ལོ་བ་དེར་ལས་དོད་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། སྐབས་རེ་ཧ་ཅང་ཕྱིས་པོ་བཀག་སྟེ། ཁ་ལོ་བ་
འུ་ཐུག་ཏུ་བཅུག་པ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་འད། དེ་དང་འད་བའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ལས་དོན་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གཞུང་
འབེལ་མྱིན་པའྱི་ལས་དོན་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན། དེ་དངོས་གནས་བས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་།  
 ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་བསྱི་ཚགས་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ར་བའྱི་བསྱི་ཚགས་གནང་གྱི་
ཡོད་ཅེས་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་དུ་སེབས་ཚར་བ་རེད། དེ་དུས་ནས་ལེགས་གསོལ་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། 
ཡྱིན་ཡང་དང་པོ་ཞུས་ན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཧ་ཅང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉམས་མོང་དང་། དཔལ་འབོར་
ཐད་ལ་ཐུགས་རྒྱུས་ཆེན་པོ། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་རེས་མ་འཕོ་འགོ་དུས་ཕངས་པོ་ཞྱིག་ཀང་རེད། སྐབས་རེ་བསྱི་
ཚགས་གནང་ཐག་ཆོད་ནས་དགོས་མཁོ་ཡོད་སྐབས། ཁ་སང་ཞྱིག་ལས་བེད་ལ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་འད་ལ་རྱིས་རྒྱག་པའྱི་
སྐབས་སུ། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ གགས་ཆེ་དག་ནས་གནང་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཁ་སང་སྱིད་སོང་གྱིས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཚོང་མ་རྒྱག རྱིས་རྒྱག་ཟེར་བ་དེ། དང་པོ་ཞུས་ན་ངས་དེ་དུས་ལས་བེད་དེ་དག་ཉར་ནས་གོང་རག་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་བསམས་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཚོང་མ་རྒྱག་རྱིས་རྒྱག་ལབ་པ་རེད། ལས་བེད་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཉར་ནས་
གོང་རག་གྱི་ཡོད་ན་བསམས་བྱུང་། དེར་བརྟེན་གལ་སྱིད་གོང་རག་གྱི་ཡོད་ན། ལས་བེད་དེ་ཚོ་སྡེབ་གཅྱིག་ཏུ་ར་དགོངས་
ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་བས་ན། དེ་དང་འད་བའྱི་གནང་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་ལམ་
སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ། དེ་ལས་འཕོས་པའྱི་འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ཟུར་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡྱིན་ན། ཕལ་
ཆེར་གནམ་ཐོག་ནས་འཕུར་བ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། མེ་འཁོར་རྐྱང་རྐྱང་རེད། དེ་ཡང་དགོང་མོ་མེ་འཁོར་ནང་དུ་ཕག་ལས་
གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞོགས་པ་ཕེབས་པ་དང་ལམ་སེང་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་
ལམ་ནས་ང་ཚོ་འདྱིར་ཧ་ལམ་གནམ་གྲུ་ཁོ་ན་ལས་མེ་འཁོར་ལ་ཕེབས་མྱི་ཆོག་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་འདུག མེ་འཁོར་ཨང་རྱིམ་
དང་པོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ནའང་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། ཁ་སང་ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་བར་ལམ་ཞྱིག་
ནས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནང་བཞྱིན་གནམ་གྲུར་ཕེབས་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་བཟོ་དགོས་པ་འད་པོ་རེད་འདུག་སྙམ་པ་འཁོར་བྱུང། 
གནམ་གྲུ་རྐྱང་རྐྱང་འཕུར་སྡོད་ན་མཐོང་ཕོགས་ལའང་བཟང་པོ་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་དགོངས་པ་གང་འད་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་དམ།  
 ༡༌༩ དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་བཟོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ། དངོས་གནས་སོ་སོ་རང་ཉྱིེད་ལ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་ལ་བཀའ་བོན་དང་ལས་བེད་ལའང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྐབས་རེ་ས་གནས་ནས་འཐུས་ཤོར་བཏང་གནང་གྱི་འདུག  
དཔེར་ན་ལ་དྭགས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང། རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་
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གྱི་ལག་དེབ་དཔྱ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞུས་པ་དེ། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོའྱི་ལས་
བསྡོམས་ནང་ལའང་དེ་ག་རང་སེབས་འདུག སྐབས་རེ་སང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོའྱི་འཚམས་གཟྱིགས་སྐབས་སུ་བཀའ་
བཀོན་རག་བྱུང་ཞེས་གསུངས་འདུག བཀའ་བཀོན་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་བས་ན་བཀའ་བཀོན་རག་གྱི་རེད། ངས་འོས་ཤོག་
གྱི་དོན་དུ་སེལ་ལད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སྐབས་རེ་ང་ཚོས་བཤད་དགོས་པ་ལ་མ་བཤད་པའྱི་རྐྱེན་པས་རེད། ལ་དྭགས་
ཙམ་མ་རེད། ལས་ཁུངས་གསུམ་ཙམ་དུ་ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་བཏང་འདུག ལས་བསྡོམས་དང་བཀའ་ལན་ནང་དུའང་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ས་གནས་ནས་འཐུས་ཤོར་བཏང་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག  འདྱིའྱི་རྱིགས་དེ་ས་གནས་རང་ནས་འཐུས་ཤོར་
གཏོང་གྱི་འདུག ས་གནས་ནས་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་མཇུག་དེད་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  དཔེར་ན་མཚོ་པདྨ་མར་
ཕྱིན་པ་རེད། དངོས་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡག་ཐག་ཆོད་གྲུབ་སོང་། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱིར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
གྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ ༥༤ ཕུལ་ཡྱིན་ཡང་། དངོས་གནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་ཞྱིབ་ཕ་གནང་སོང་། དེར་བརྟེན་ས་
གནས་གཞན་དག་ལའང་དེ་བཞྱིན་སྐུལ་ཅག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག   
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་དེ་ཚོ་ལ་བཀའ་ལན་མ་ཕུལ་བའྱི་སོན་
ལ། དེ་སོན་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་ཞུ་དགོས་
པ་ཞྱིག་ཡོད། འགྱིམ་འགྲུལ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལ་ཆག་ཡང་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་རག་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་
སོང་། ཆག་ཡང་ང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་རག་པ་དེ་སོར་ ༤༢,༣༥༡ རེད་འདུག  གཞན་ཡང་ལག་དེབ་ཀྱི་གངས་འབོར་བར་ཁད་
འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། ང་ཚོས་ལོ་རེ་རེར་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་བསྡུས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཐོ་གཞུང་དེའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ། ༣༢༨༤ ཡྱི་ཐོ་གཞུང་འབོར་འདུག  དེ་ཚོ་ལག་དེབ་
གངས་འབོར་ཕུལ་བ་ ༡,༤༦,༠༠༠ ནས་ཟས་བཅད་འཐེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུར། མང་པོ་ཞྱིག་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཧ་
ཅང་གགས་ཆེན་པ་བཏོན་ཏེ། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འགེངས་ཤོག་དེ་ཚོ་ཡར་ཕུལ། ང་ཚོས་ལག་དེབ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་
སུ། ས་གནས་ནས་རྱིས་ལེན་དུ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའྱི་འགམ་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་གང་ཙམ་ལྷག་འདུག  འབུལ་བར་འགོ་དུས་མྱི་དེ་ག་པར་ཡོད་མེད་
ཀྱིས་འབུལ་ས་མེད་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་གྱི་འདུག  དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གངས་ཀ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། དེ་
འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་འདུག འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཁེན་རྟོགས་ཆེད་དུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་འདྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་ལ་བརྱི་འཇོག་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་
ཡང་སྱིར་བཏང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྟངས་ལ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཡང་མྱི་འད་
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བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས་དེ་ལྟར་ཡོང་གྱི་འདུག  སྱིར་
བཏང་ལས་དོན་དང་པོ་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལ། དངུལ་འབོར་གྱི་ཚོད་འཛིན་ཞྱིག་ང་ཚོས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དངོས་སུ་
བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོད་འཛིན་དེ་བརྒལ་འགོ་ཡྱི་འདུག  དེ་འདའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་གང་བེད་
ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། འགོ་སོང་དེ་མ་གཏང་སོན་དུ་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་
བེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་༸སྐུའྱི་ག་སྟོན་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་རེད། དང་པོ་༸སྐུའྱི་ག་སྟོན་ག་སྱིག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། 
བོན་ཆེན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཕེབས་རྒྱུ་ལས་ཕྱི་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་
བོན་ཆེན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཕག་རོགས་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཧ་ལམ་དྲུག་བདུན་ཞྱིག་ཕེབས་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཕེབས་སྐབས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགོ་སོང་འདྱི་གཅོད་མཚམས་དེར་མ་བས་ཐབས་མེད་རེད། སྱིག་
གཞྱིར་བརྱི་བཀུར་མ་བས་པ་མ་རེད་དེ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་ལ་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཀའ་གནང་མཁན་ཡང་ཏན་ཏན་རེད། སྱིག་གཞྱི་ནང་ལའང་དེ་
འད་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ལས་དོན་བེད་མཁན་ལའང་ཐུགས་ཁག་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། ལྡོག་ཏུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་
གྱི་འདུག  དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོ་མ་འོངས་པར་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡྱིན་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱི་
ངོས་ནས་ཁོང་ཚོར་དངོས་སུ་དངུལ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནས་མ་བཏོན་སོན་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་བཀའ་
འཁོལ་དེ་དགོས་ཀྱི་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་དེ་ཞུ་དགོས་པ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་
ཐབས་ལམ་དེ་འད་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། སོན་ནས་ག་
སྱིག་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ལའང་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན་ད་ལྟ་བཀའ་གནང་སོང། 
འདས་མ་ཐག་པར་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་འདུག  མང་པོ་མ་རེད། གཅྱིག་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་དེ་འདའྱི་
རྱིགས་ཏན་ཏན་མྱི་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་དངུལ་འབོར་གནས་སྟངས་དེ་མ་འོངས་པར་མང་དུ་འགོ་
བའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་འད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གཉྱིས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་མང་དུ་
འགོ་བའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དང་ལེན་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་ཡང་ད་ལོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་འོངས་པ་ལའང་མུ་མཐུད་ནས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁ་སང་འདྱིར་བགོ་གེང་གནང་
བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་བསར་བཤད་མ་དགོས་པ་གསལ་པོ་རེད། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན། དེ་ལ་བརྱི་འཇོག་བེད་མཁན་མང་ཚོགས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་བསམ་བོ་འཁེར་སྟངས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ནྱི། དེ་བས་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པས་ན། རྣམ་པ་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆེད་
དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག  དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་
ཀུན་སོང་དང་སེམས་འཁུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མང་ཚོགས་ངོས་ནས་ཀང་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག   
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དྱི་བ་ཞྱིག་གནང་སོང། དྱི་བ་དེར་དགོངས་པ་གཏྱིང་ཟབ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ལམ་
སྟོན་རེད་དམ་བཀའ་འདྱི་རེད། ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤེས་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ཡང་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག  དྱི་བ་དེ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ངས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཡོད་ན། དེ་སོན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༣ པའྱི་སོན་
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རྱིས་མཐའ་མ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལའང་། ཕལ་ཆེར་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་འབུལ་ཆོག་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ལམ་སྟོན་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་རྱིང་ཁ་སང་མང་གཙོའྱི་འགོ་
སྟངས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་པོ། དེ་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་པ་དང་ཆ་རྐྱེན་
ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་དངོས་འབེལ་གྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོ་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་མ་རེད། 
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་དེ་འད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལམ་སྟོན་དེ་གོས་ཚོགས་ནས་གནང་དགོས་
པ་ཞྱིག་རེད། གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་མ་གནང་བར་དུ། བཀའ་ཤག་ནས་དེ་འད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་ག་རེ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པས་ད་རེས་སོན་རྱིས་འབུལ་བའྱི་
སྐབས་སུ། ངས་གོ་བ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་ལས་ཡུན་དེ་ཟླ་བ་དྲུག་ལས་ཡོད་མ་རེད། 
དེར་བརྟེན་སོན་རྱིས་དེ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་སོན་རྱིས་མ་གཏོགས། དེའྱི་རེས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དེ་བཀའ་ཤག་རེས་མས་ཐག་གཅོད་
དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་འགག་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཏན་ཏན་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ང་རང་
ཚོའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་གྱི་ཆ་ནས་འོས་བབ་ཡོད་མེད་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སོན་རྱིས་གཞྱི་ནས་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་བྱུང་ན། མ་འོངས་
པར་གཟྱིགས་མཁན་གྱིས་གཟྱིགས་བདེ་བ་དང་། ལས་མཁན་གྱིས་ལས་བདེ་བ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་རེས་ཕེབས་སྐོར་འཁྱིད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཞུང་གྱི་
ཕེབས་འཁོར་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོས་སེར་ཁྱིད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་ལ་མཁེན་རྟོགས་གང་ཡང་མེད། མ་འོངས་པར་
མཁེན་རྟོགས་བྱུང་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་མར་བ་མ་དགོས་པར་དན་སྐུལ་གནང་རྒྱུ་དང་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་
ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་རེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང། ང་ཚོས་བསྱི་ཚགས་ཞེས་
པའྱི་ནང་དུ། དངོས་འབེལ་དགོས་པར་བཏང་། མྱི་དགོས་པ་བཀག་པ་དེ་བསྱི་ཚགས་རེད། སེར་སྣ་བེད་ཀྱི་མེད། སེར་སྣ་
བས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོ་དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་འདུག   
 དེ་རེས་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཕེབས་པའྱི་སྐོར་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་
རེ་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཕེབས་དགོས་པ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་དང་། རྡ་རམ་ས་
ལའྱི་བར་ལ་འབེལ་ལམ། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྐབས་དང་དུས་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་ཡར་ཕེབས་མར་ཕེབས་དགོས་
པ་དེ་འད་བྱུང་སོང་། ཏན་ཏན་དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ཡང་བཀའ་ཤག་ནང་དུ། སོན་མ་ནང་
བཞྱིན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མེ་འཁོར་ལ་ཕེབས་མཁན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་སྐོར་
ལ་ཏན་ཏན་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་དོན་དེ་ལ་
མངགས་པའྱི་བསགས་པ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་དུང་ཡྱིན་
ནའང་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་འབོད་སྐུལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དྱི་
བ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་གངས་འབོར་དང་། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་
བར་ལ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༥,༠༠༠ ཙམ་གྱི་བར་ཁད་མེད་དམ་སྙམ། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་
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བཞུགས་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་ ༣༥,༠༠༠ ཙམ་ལ་ཚོད་དཔག་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༢༠༡༤ བར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་དེ་ ༡༤༤༠༠ ཙམ་རེད། དེ་ལ་བར་ཁད་ཆེན་པོ་ཡོད། རྱིམ་གྱིས་བར་ཁད་
ཉུང་དུ་འགོ་བར་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གནད་དོན་ཅྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
གསུངས་པར། ཕལ་ཆེར་ངས་ནོར་མེད་ན། བཀའ་ཤག་གསར་རྱིང་བར་གྱི་དུས་ཚོད་དེའྱི ་ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་གཏན་
འབེབས་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་འད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་རྐྱེན་གཅྱིག་སོན་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་བེད་སོད་
བཏང་མ་གཏང་དེ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། དེ་ལས་ཁ་གསལ་དུ་གཏང་དགོས་ཡོད་མེད་དེ་ཡང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
ལེའུ་གཉྱིས་པ། གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ནས། དོན་ཚན་ལྔ་པ། ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་ལ། ནང་
གསེས་གསུམ་པར། ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འགོ་གོན་གང་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
གཏན་འབེབས་ལོ་རེའྱི་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ད་ལྟ་འགོ་སྡོད་པ་དེ་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུས་པའྱི་
ཐོག་ནས། ཟེར་བ་དེ་ཆ་རྐྱེན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་ཁ་གསལ་དུ་གཏང་དགོས་ན། འཛིན་སོང་དང་གོས་
ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཟུར་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་ཡོད་ན། དེ་
གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དེ། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་སོན་རྱིས་ཕུལ་དང་མ་འབུལ་དེ་རེད། ལོ་གཅྱིག་གྱི་སོན་རྱིས་ཕུལ་ན་འོས་
འབབ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གོང་དུ་ཚིགས་ཟླ་དྲུག་ཅེས་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གཞུང་གཅྱིག་འཁྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་ན། འཛིན་སོང་གྱི་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱིའྱི་འགོ་
སོང་གཏང་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། Vote of Accounts ཐག་བཅད་
ནས། སོན་རྱིས་ཨ་མ་དེ་གོས་ཚོགས་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གོང་གྱི་དྱི་བར་ངས་ངོས་འཛིན་པ་ནོར་མེད་ན། དེའྱི་ལམ་
སོལ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་ན། འདྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སེང་གནང་བ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
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བའྱི་དོགས་དྱི་ཁག་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་བགོ་གེང་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་
བསམས་བྱུང་། དང་པོ་དེ་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་དང་པོ་ ༡་༢ ཁ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་དེ་ངས་རྟག་པར་
བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། སོན་རྱིས་སྐབས་སུ་དང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཆེན་པོར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། བསར་
ཟློས་བས་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་པའྱི་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༦།༢༦ བྱུང་འཁེར་ཡོད། དེ་འད་བའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་མ་དངུལ་དེ། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོའྱི་ལག་དེབ་སོན་པོ་གཅྱིག་པུ་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ་གཞན་
ཡང་ཡོད་དམ། གཉྱིས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱིས་མང་དུ་འགོ་མྱི་འདུག འདས་པའྱི་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་ག་ཚོད་བྱུང་འདུག དེ་བརྒྱ་
ཆ་ལ་བསྐོར་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རེད། དེའྱི་སང་སྤར་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་
སྐབས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་བཙུགས་ནས་དེའྱི་སེད་འབབ་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་དམྱིགས་ར་ཆེན་པོ་ལམ་སེང་གྲུབ་ཁག་པོ་རེད་དེ། དེའྱི་སང་ལ་གགས་བསོན་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་དྱི་བ་དང་སགས་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པར་དེབ་སོན་པོ་
ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་དང་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ནས་དེའྱི་སང་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་
ཡོད། ངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སར་ཡང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གགས་
རྒྱག་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞབས་སྐུལ་གྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལས་
བསྡོམས་ནང་ལ་གང་གསུངས་ཡོད་ཅེ་ན། ལག་དེབ་ལང་ཁུ་དངོས་སུ་འགེམས་སྤེལ་ཟྱིན་པ་དེ་ ༡༤༦༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡྱིན། 
དངོས་སུ་འབུལ་མཁན་དེ་ ༡༡༠༠༠༠ ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ ༢༠༡༡ ནང་ལ་འདས་པའྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་
བས་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་པས་དེབ་སེལ་བེད་མཁན་དེ་སྟོང་ཕག་ ༨༥ ལྷག་ཙམ་ལས་མེད། དེ་དག་ཚང་མ་དང་བསྡུར་ན་
བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་གྱིས་ཁད་མཚར་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཡོད་པས་དེ་ཐེངས་གཅྱིག་བསར་ཞྱིབ་ཡག་པོ་བ་
དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་འདས་པའྱི་ལོ་དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུ་སེབས་པའྱི་དབར་གྱི་དེབ་སེལ་གྱི་གངས་ཐོ་དེ་ག་ཚོད་འཕར་
གྱི་རེད་དམ། འཕར་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་ཁག་ཅྱིག་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དེབ་སེལ་བས། ཨ་རྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་ཨ་རྱི་ལའང་དེབ་
སེལ་བས། རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་དེབ་སེལ་བས། ཡུ་རོབ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཡུ་རོབ་ལའང་དེབ་སེལ་བས། དེབ་སེལ་གྱི་ཨང་ཀྱི་
གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་
གྱིས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་མ་འོངས་པའྱི་ལས་འཆར་དང་འཆར་གཞྱི་གང་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་བར་ས་ས་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་ལ་ངའང་དེ་བསམ་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་སང་ལ་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་པོ་དགོས་པར་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང།  
 དེ་ནས་དོན་དག་གསུམ་པ་དེ་ན་ནྱིང་ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་དཔྱ་ཁལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅོས་འཁེར་ནས། དེ་དང་རེས་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་སུད་སྱིར་ཕེབས་
སོང་། བང་ཨ་རྱི་ལའང་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་རེད། སུད་སྱིར་ཕེབས་སྐབས་སུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བེད་པའྱི་དབང་དུ་
བཏང་ནས་འདྱི་ལ་ཕན་པའྱི་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ཕུལ་རྒྱུར་མང་དུ་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་དམ། གོང་དུ་དྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་དང་བཀའ་
མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དེ་ཡག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་འདུག སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་དེར་དོ་སྣང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་སོང་ཞེས་
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གསུངས་ཀང་། ངས་མདོ་དོན་ཡང་སྙྱིང་ཞུ་རྒྱུར། ན་ནྱིང་ ༢༠༡༡ ནང་ལ་བང་ཨ་རྱི་ལ་དེབ་སེལ་བེད་མཁན་བོད་མྱི་སྟོང་
ཕག་བདུན་ལྷག་ཙམ་ལས་མེད། ཡུ་རོབ་ལ་བཞྱི་སྟོང་མ་ཟྱིན་ཙམ་ལས་མེད། གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་རོབ་
རྱིས་བས་ན་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་བོད་མྱི་ ༣༥,༠༠༠ ཡོད་གསུངས་པ་རེད། དེབ་ལང་ཁུ་བཀམས་པ་དེ་ ༡༤,༤༠༠༠ གསུངས་པ་
རེད། དངོས་སུ་ཕུལ་བ་དེ་བལྟ་རྒྱུ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔྱ་ཁལ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
ཧ་ཅང་ཆགས་ཡོད། དཔལ་འབོར་ལས་གལ་ཆེ་བ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་མང་དབར་གྱི་འབེལ་བ་དེ་རེད། རང་ཉྱིད་
ལ་ཆ་བཞག་ན་ག་པར་ཕྱིན་ནའང་རལ་བཏོན་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་གྱིས་འབེལ་བ་
ཆགས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེབ་ལང་ཁུ་དང་དཔྱ་ཁལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་གགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད། 
ལས་བསྡོམས་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ་ཞུས་པའྱི་ཞོར་ལ་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་། ང་སྤོག་རར་ཕྱིན་ཚར་ཙམ་རེད། 
སྤོག་ར་ལའང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཆག་ཡང་གྱི་སྐོར་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན། སྤོག་ར་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལགས་
ན་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་མཁན་དང་བལ་ཡུལ་འབྲུག་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སྤུན་ཟླ་མང་པོ་གཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་བརྒྱུད་ནས་མཚམས་རེ་ཕ་མ་སྤུན་ཟླས་བསབ་བ་རྒྱག་ནས་སྡོད་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་བསབ་བ་
བརྒྱབས་ནས་ཁས་ལེན་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག སྤོག་ར་ནས་མྱི་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ངའྱི་བུ་ལ་ལབ་ཀྱི་ཡྱིན། ངའྱི་བུ་མོར་ལབ་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞེས་འགའ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེས་ན་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ནང་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་འདོད་པ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་དང་ཆག་ཡང་བཏང། ཆག་ཡང་
བཏང་ནས་འཕར་རྒྱུ་དེ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡང་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་རེད། དེས་ན་ད་རེས་ཆག་ཡང་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་བང་ཨ་རྱིར་ཕེབས་ཀྱི་རེད། དེ་ས་སུད་སྱི་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ལས་འགན་ཆེ་
ཤོས་དེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འགན་བཞེས་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་
བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་རྒྱ་གར་དང་འད་ཡྱི་མེད། མྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད། སོ་སོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་
བའྱི་སྐབས་སུ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་པར་ཆེ་བ་དང་ཆུང་དགས་པ་དེ་འད་མང་པོ་གཅྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ལག་དེབ་དུས་ཐོག་མ་
ཐོབ་པ་དང། ཟླ་བ་གཅྱིག་ཕར་ཕྱིན་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཚུར་ཕྱིན་དེ་འད་བས་ནས་དུས་ཚོད་འཕོ་བརླག་ཏུ་འགོ ་ཡྱི་འདུག་ཅེས། 
ཏོག་ཙམ་སྐུ་པར་གྱི་ཐོག་ལ་ Digital གྱི་པར་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་པས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་དམ། འགེངས་ཤོག་དེའང་ 
online བཟོ་རྒྱུ་མེད་དམ། 
 དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ད་ལྟ་རང་དན་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོན་རྱིས་
འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྱིང་མྱིན་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བཀའ་ཤག་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གཅྱིག་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། གཞུང་འགྱུར་བ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་
ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་མྱི་འད་བའྱི་ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་
ཕུལ་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་གྱི་ནང་ལ་སོན་རྱིས་འགྱུར་བ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་
གཞུང་ཡྱིན་དུས། ལས་ཀ་གང་བས་པ་དེ་གོས་ཚོགས་དང་ཚང་མས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གཞུང་འཛིན་གྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་
པ། སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཕོགས་བརྒལ་གྱིས་འགན་འཁེར་དགོས་པ་མཉམ་རུབ་ཡྱིན་པས། སོན་རྱིས་ཁག་ཁག་དགོས་ཀྱི་རེད་
བསམ་གྱི་མེད། འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱིས་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསམ་བོ་གཏོང་
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རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། སོན་རྱིས་དེ་ངེས་པར་དུ་ཟླ་བ་ ༦ དང་ཟླ་བ་ ༣ དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག སོ་སོའ་ི
བསམ་བོ་དེ་རེད། ངས་དགག་པ་ཞུས་པ་གང་ཡང་མྱིན། ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སར་ཡང་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལྟ་ཡྱི་
ཡོད་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚང་མ་ལ་ལག་གཉྱིས་ཐལ་མོ་སར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ལག་དེབ་ལང་ཁུ་
གསར་པ་བཟོ་རྒྱུར་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་རོགས་གནང། བཟོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་དངུལ་
འབུལ་རྒྱུ་དེ་དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་རེད། དེ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དྱི་བ་དང་པོ་དེ། ལས་བསྡོམས་ ༡༌༢ ཁ་པ་དེ། གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ཞལ་འདེབས་ཟེར་བ་དེ་ལག་དེབ་སོན་པོ་དེ་རེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་པ་ཡོད་དམ་
ཞེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག དེ་ལག་དེབ་སོན་པོར་གང་རག་པ་དེ་ག་རང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཧ་ཅང་གྱི་འཕར་གྱི་མེད་
པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། འོན་ཀང་ང་ཚོས་རྱིས་ཤྱིག་བེད་ཡོང་དུས་ཅུང་ཙམ་འཕར་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
ངའྱི་དན་ཐོག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་འབོར་དེ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་གནས་བབ་དེ་གོས་
ཚོགས་ལ་གཅྱིག་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆེར་ངས་ནོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་
བར་དུ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་མེད་པ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། འོན་ཀང་དེ་འོས་འཚམས་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་སྨྲས་ཏེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཚང་མས་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་རྒྱུ་གནད་འགག་རེད་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་།  དེ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་དང་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཉྱིས་ཀྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་
ཅང་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཞན་པ་ཚོ་ལའང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ལག་དེབ་སོན་པོ་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེའང་གོས་ཚོགས་ནང་སོན་མ་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས་གྲུབ་པ་རེད། དེའྱི་
རྒྱབ་ཏུ་ཡང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་གགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། དེ་ཕྱིའྱི་མྱི་
སྣས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་བོད་དོན་གྱི་གནད་དོན་སང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་མཚོན་ཕྱིར་ཕྱིའྱི་མྱི་སྣས་ཕུལ་སའྱི་ལག་དེབ་དེ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་དེ་ལག་དེབ་ལང་གུ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་
སྣང་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ང་རང་
ཚོའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཧ་ཅང་སོ་པོ་རེད། དེ་སོན་མ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་དབུས་པའྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་
ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་དེ་རྱིང་ཡང་བསར་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་རྱིམ་པས་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་རེ་བ་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ཚགས་ཚུད་དུ་འགོ་བར་ང་
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ཚོས་ད་ལྟ་ནན་ཏན་གྱིས་གོ་བསྡུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་འབུལ་སྟངས་འབུལ་ཕོགས་དེ་ཡང་དེ་རྱིང་
ཁ་སང་གྱི་འགོ་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བས་ཏེ། ཕྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་ཚོ་ལ་ཕུལ་བར་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་
མེད་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
 དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་དང་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་གོང་དུ་ཞུས་
ཚར་བ་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀང་དེ་བཞྱིན་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་གངས་ཀ་
རུ་ཏག་ཏག་སེབས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིགས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ང་ཚོས་ཕུལ་བ་དེ་ ༡༤,༦༠༠༠ རེད། དེ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་མཁན་ ༢༠༡༤ ཡྱི་
གངས་ཀར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ ༡༡,༦༠༠༠ རེད། དེ་དག་ཚང་མས་འོས་བསྡུ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་མེད་ཅྱི་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རེད། འོན་ཀང་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་དེ་སྐུལ་སོང་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོར་
བལྟ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ལོ་བཅུ་བདུན་མན་ཆད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་དཔྱད་པ་བས་ཏེ་འགོ་དགོས་
པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 (ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གངས་འབོར་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། འདྱི་ནས་ཕར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་པ་དང་འདྱི་ལའང་དེབ་སེལ་བས་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡང་དེབ་སེལ་བས་པ། དེབ་
སེལ་ཉྱིས་ལྡབ་བས་པ། ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་སེབས་རན་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་རེད།) 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དེ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། བར་དེ་ལ་དྱི་བ་དེའྱི་
ལན་དེ་ངས་ལུས་སོང་བར་འད། དེ་འད་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ར་བ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཡོང་སྱིད་པའང་རེད། འོན་ཀང་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྡོད་བེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་དེ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་སང་ནས་རེད། ཁོང་ཚོ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་དེབ་སེལ་བས་
པའྱི་ཨང་གངས་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ལོ་རྒྱུས་དེ་དང་ཁོན་ནས་སྡོད་ཀྱི་མེད་ཙང་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་གྱི་མྱིན། ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ལོ་རྒྱུས་དང་མཚན་དེ་ཚོ་བརེ་ཐུབ་ན་ཁོང་ཚོས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་གསུང་རྒྱུ་དེ་
རེད། བས་ཙང་ར་བ་ནས་ཉྱིས་ལྡབ་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གངས་
ཚད་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ལག་དེབ་གསར་པ་ཞུ་མཁན་ ༣༡༠༡ ས་
གནས་སོ་སོ་ནས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོར་མ་ཕྱིན་པས་དོགས་དྱིར་ཕྱིན་པའྱི་ལན་འབོར་རྒྱུ་ཟེར་བའྱི་རྱིགས་དེ་དོགས་པ་
ཡོད་པའྱི་མྱི་དེ་ཚོ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གངས་ཐོ་ནས་བཀག་བཞག་པ་དེ་ཚོ་རེད། ཁོང་ཚོར་ང་ཚོས་གང་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན་གནད་འགག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁེད་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་ལག་དེབ་
ཀྱི་ཨང་གངས་དེ་ང་ཚོར་གསུང་རོགས་གནང་། ཁེད་རང་ཚོར་ཨང་གངས་གསུང་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ཡང་། ས་ཆ་གང་ནས་
བཟོས་པ། ལོ་དུས་ནམ་བཟོས་པ། མཚན་གང་གྱི་སང་ནས་བཟོས་པ་ཞྱིག་གསུངས་ནའང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་བཅས་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་དཔེར་ན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན 
Swiss ལ་ཉེ་ཆར་བཅར་བ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ཙམ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་མ་བསམ་ནས་ཉྱི་མ་དེ་རྱིང་པོ་ཞེ་དག་བཞག་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐབས་སུ། མྱི་ཕལ་ཆེར་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ང་ཚོས་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་པ་རེད། 
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དེའྱི་རེས་སུ་དུས་ཚོད་མ་ཚར་ནས་སུད་སྱིའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚོ་དངོས་གནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་རེད་འདུག སྱིར་
བཏང་གྱིས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚང་མ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་སུད་སྱི་དེ་ང་རང་དང་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་ཉམས་མོང་བྱུང་བའྱི་ཆ་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག བསར་དུ་ལས་བེད་གཏང་
རོགས་གནང་། དེའྱི་ཕར་ཚུར་འགོ་སོང་ཚང་མ་སུད་སྱི་རང་གྱིས་མཐུན་བསྒྱུར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་
ས་གནས་དེར་ད་ཆ་ཡོད། ཕ་གྱིར་སེབས་པ་དང་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ནང་ལ་མྱི་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་གནས་ཚུལ་གཙང་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་
ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ལག་དེབ་ཕུལ་བའྱི་གངས་ཀ་དེ་ ༡༤,༦༠༠༠ གྱི་གངས་
ཀ་ལ་འཕར་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོད་དཔག་ང་ཚོས་དེ་ཙམ་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་མཁན་གྱི་གངས་དེ་ ༡༡༡,༠༠༠ གྱི་
གངས་ཀ་ལས་ཡར་འཕར་བའྱི་རེ་བ་ང་ཚོས་བེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་དེ་ག་རང་རེད་འདུག 
ལུས་ཡོད་ན་རེས་སུ་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་། སྙན་གསན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ལ་
བགོ་གེང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་ཐོག་ཏུ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཞུས་ཏེ། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་
སྡོད་བོད་མྱི་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་འདས་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ 
བར་དུ་ཆག་ཡང་ཕུལ་བ་རེད། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་དགུའྱི་ནང་ལ་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་ལྟར་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ཆ་ཟླ་བ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཟྱིན་གྲུབ་པ་རེད། དེ་ལ་ཆ་ ཤས་གནང་བསྡད་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་
དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དུས་མང་པོ་མེད་པའྱི་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གོ་སྡོད་ཀྱི་འདུག དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་གོང་དུ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་དང་
ཡོ་རོབ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་ཆག་ཡང་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུར་ང་ཚོས་སྙན་ཞུ་
ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཐུགས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་མང་
པོ་ཞྱིག་དེར་ཆ་ ཤས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དང་། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེར། འདས་པའྱི་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ཞུས་ཏེ་
དོན་གཅོད་ལ་མར་གཏོང་དུས། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་ཐབས་ལམ་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་དེ་
དོན་གཅོད་ལ་མར་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་ཆེ་བ་དེ་རྒྱུན་ལས་སོ་སོའ་ིདངུལ་ཁང་ནང་ལ་ཡར་བླུགས། དེ་ནས་
སོ་སོས་ cheque (དངུལ་འཛིན་) མར་གཏོང་གནང་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཞུང་འབེལ་གྱིས་དེབ་
སེལ་བེད་བཞག་དུས། མ་འོངས་པར་སོན་རྱིས་བེད་སྟངས་ལ་རོག་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལྷག་གྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་
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དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་དེ་ལ་ཐབས་ལམ་
ཞྱིག་འཚོལ་རྒྱུ་དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ལ་དེ་འད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གསུམ་པ་དེར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་། དང་ཞབས་ཀྱི་
སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༢༠༡༢ ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དང་ཞབས་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བཅར་
མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དང་ཞབས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་དེ་
དཀོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གནད་དོན་གཙོ་བོ་དེ་གང་ལ་གཞྱི་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། བཀའ་
ཤག་གྱི་སྙན་ཐོ་མེད་ཙང་དེ་ F.C ཡྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གོ་
ཐོས་བྱུང་སོང་བས་དེའྱི་ཆ་ཤས་ལེན་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡང་ན་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འབོར་
མང་སར་ཁབ་བསགས་བས་ཏེ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཚུར་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ནས་ཕྱི་ཡྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ན་
གཞོན་ཚོ་དང་ཆེད་ལས་པ་དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ། བོད་པའྱི་གཞུང་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་མཉམ་
དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་དུས། ཁབ་བསགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་
གསོས་ཀྱི་མེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཤྱིག་བཤད་རྒྱུའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་ན་བསམས་བྱུང་། ར་བའྱི་ཕག་ལས་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་
པ་མྱི་འདུག ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བངས་ཏེ་བཤད་གྲུབ་སོང་། མང་ཆེ་བས་བཀའ་
མོལ་གནང་རྒྱུ་དེ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་གྱི་སྐོར་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་གྱི་དངུལ་འབབ་ཙམ་ཞྱིག་
མ་ཡྱིན་པར། དང་བངས་ལག་དེབ་དེའྱི་སྐོར་གཅྱིག་ཆགས་སྡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལེན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན་
པ་དེ་ངས་འདྱི་ནས་དམྱིགས་བསལ་བསར་ཟློས་ཞུ་དགོས་དོན་མྱི་འདུག ཚང་མའྱི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རེད། དེ་
ཁལ་དངུལ་བསྡུ་བེད་ཀྱི་བསྡུས་དེབ་ཅྱིག་མྱིན་པར། ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་རྟགས་མཚོན་བེད་དང་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་
ལག་དེབ་ཅྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ཡང་ས་གནས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཕྱིན་ཡང་དེ་ལེན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པོ་ཡྱིན་པ་དང་། དེས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་སོ་སོ་བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་འད་ཞྱིག་མ་བས་ན་མྱི་ལ་ངོས་ལེན་བེད་དགོས་པ་བཤད་ན་ག་ཚོད་
ཙམ་གྱིས་རན་པོ་འདུག་ཅེས་འགེལ་བཤད་མང་པོ་ཞུས་དང་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོར་རྒྱས་བཤད་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། 
དོན་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ནང་ལ་ཕག་དངུལ་དེ་སྟབས་བདེ་པོའ་ིཐོག་ནས་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་ཞེས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཡང་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་
འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཞེས་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་སེར་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་བསམ་ཚུལ་
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ཡོད་ཀང་། དེ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་རང་གཞུང་
བཀའ་ཤག་གྱི་སྙན་ལ་ཏན་ཏན་འབོར་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ། བཞེས་ནས་འོག་གབས་བསྱིགས་པ་སོགས་གང་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་
བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  
 གཉྱིས་པ་དེར། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་ཐེངས་དགུ་པའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཀང་དེའྱི་
སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་ལ། སོ་སོའ་ིབསམ་པར་བས་ན། ད་རེས་ཐེངས་གཅྱིག་ཆག་ཡང་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་
ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དངོས་སུ་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་ཆག་ཡང་ཞྱིག་གནང་ནས་ཚང་མར་གནས་ཚུལ་ཀ་
སྐོར་གེང་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག གང་ལགས་
ཞུས་ན་གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དུ་ ༢༠༠༧ གྱི་བར་དུ་ཆག་ཡང་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། ད་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༤ བར་དངུལ་འབབ་
ཆ་ཚང་སྡེབ་འབུལ་ཐོག་དེའྱི་རེས་ལོ་རེའྱི་དཔྱ་དངུལ་ཆད་མེད་འབུལ་མཁན་གྱི་རྱིགས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ གྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༣༡ གྱི་བར་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་འབུལ་བ་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་ལེན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།  
༢༠༠༨་་་་༡༤ བར་སྡེབ་འབུལ་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་གསུང་ཡོང་དུས། ལས་ཀ་ཡོད་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་དངུལ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་མང་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་
ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཡང་། དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང། བས་ཙང་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཆད་ལྷག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་དུས་དེ་དག་ཚང་མ་ཕུལ་མཁན་གང་འད་ཞྱིག་
ཡོད་དམ་སྙམ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཁ་སང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ནས་ཚུར་ཐོན་རན་དུས་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ང་རང་ངོས་ནས་
རད་གཅོད་བས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ་གསལ་
བསགས་ཀང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་ལེན་མཁན་གང་འད་ཡོད་དམ་དྱིས་དུས། ཆག་ཡང་གྱི་གོ་
སྐབས་དང་པོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འདོད་བོ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གངས་ཀ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག བས་
ཙང་དེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ིབསམ་པར་དེ་དངོས་གནས་ད་རྱིང་ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་རེད། གང་ཡྱིན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ བར་དུ་
ཆག་ཡང་ཞྱིག་གནང་ནས་ལོ་ཡུན་དེའྱི་རྱིང་ལ་ལོ་རེར་སོར་མོ་རེ་ཙམ་ལེན། འོས་རེ་ཡྱི་དོད་ཙམ་བངས་ནས་ ༢༠༡༥ དེ་ཆ་
ཚང་འབུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ང་རང་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་གགས་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་ཐེངས་གཅྱིག་གྱི་ཆག་ཡང་གནང་བ་འདྱི་མཐའ་མའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྡུ་ལེན་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལག་དེབ་བཞེས་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་དགོངས་
པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཉྱི་མ་དང་པོ་ནས་ཕུལ་བསྡད་ཡྱིན། སོ་སོ་ཡང་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ༡༩༧༢ ལོ་ལ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་
འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགོ་བཙུགས་པའྱི་ཉྱིན་ནས་ག་ཕོགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ ༡༧༥ རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་ཕུལ་
བསྡད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལྟར་ཆག་ཡང་གཏོང་དུས་བསམ་ཚུལ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆེ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར་རེད། 
དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་པའྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ཏེ་ཐེངས་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་ངས་དན་གྱི་ཡོད། 
དེ་མྱིན་ ༢༠༠༧ བར་དུ་འགྱིག་མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་ཆག་ཡང་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམས་སོང་། 
བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཆག་ཡང་དེ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་ཆག་ཡང་ཞྱིག་མ་
བྱུང་བའྱི་སྐོར་ཞྱིག་གསུངས་པ་འད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་ཆག་ཡང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་བངས་དང་མ་བང་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་ཚོད་ལེན་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གངས་འབོར་
མེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཞྱི་བཟུང་བས་ཏེ། ༢༠༡༥།༡༢།༣༡ གྱི་བར་དུ་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རེས་སུ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གོས་ཆོད་གཅྱིག་དེ་བསར་དུ་གེང་སོང་གནང་ནས་
ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་ཤེས། འདྱིའྱི་རེས་སུ་གེང་སོང་གནང་ན་གནང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་
ཟླ་དགུ་པ་རེད། ཨ་རྱི་དང་དེ་དག་ནས་ཆག་ཡང་དེ་ཙམ་ལེན་གནང་གྱི་མེད་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དགོངས་འཆར་
གནང་མཁན་གཉྱིས་ཀ་ཨ་རྱི་དང་ཁེ་ན་ཌ་ལ་བཞུགས་མཁན་རེད། བས་ཙང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་
གནང་དགོས་རེད་ལ་གནང་གྱི་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཨ་རྱི་ལ་དེ་ས་ཞེ་དག་འགོ་མོང་
མེད། བས་ཙང་དེ་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆག་ཡང་གྱི་སྐོར་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆག་ཡང་དེ་ཡང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ༢༠༠༧ བར་དུ་ཆག་ཡང་དེ་
གཅྱིག་མཚུངས་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་དུས། དེ་ས་ཕུལ་མཁན་ཚོ་ཕར་གཅྱིག་བཞག མ་
ཕུལ་མཁན་རྣམས་ ༢༠༡༥ བར་དུ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུར་མང་བས་འདོད་མོས་དེ་ཙམ་ཨེ་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་ལའང་དེ་ ༢༠༡༥ བར་འགངས་རྒྱུའྱི་ཐུགས་བབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་རེས་ 
༢༠༡༥ བར་དུ་བསྣར་བ་ཡྱིན་ན་དེ་ས་ཕུལ་མཁན་རྣམ་པས་ཅྱི་ཞྱིག་དགོངས་གབས་ཡོད་དམ། ཡང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་
ཞྱིག་ལངས་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་འདུག དེ་ནས་ཉམས་མོང་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ Swiss སུད་སྱི་ལ་བཅར་བ་རེད། སུད་སྱི་ལ་ང་
རང་ཡོད་པའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་ངས་དན་པར་མྱི་ ༥༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུག ཆག་ཡང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་གཅྱིག་ཀང་
མ་བྱུང་། ཚང་མས་ཕག་དངུལ་གནང་རྐྱང་རེད་འདུག ཧོ་ལེན་ཌྱི་ Holland ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། ཧོ་ལེན་ཌྱི་ལ་བཅར་དུས་
གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་མ་འད་བ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། ནེ་ཐར་ལེན་ཌྱི་ Netherland བཅར་དུས་
ཆག་ཡང་ཞུ་མཁན་འདུག་ལ་ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་ལེན་མཁན་ཡང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་
ཅྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་ནས་བཀའ་གནང་བར་ ༢༠༠༧ བར་དུ་ཆག་ཡང་གནང་སྟེ། དེའྱི་རེས་སུ་ ༢༠༡༥ བར་དུ་ཕར་
བསྣར་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དེའྱི་སྐོར་བགོ་གེང་མང་པོ་
བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ལངས་ནས་ཞུས་སྡོད་མཁན་འདྱིས་ཞུ་སྟངས་དེ་མཁས་པོ་མ་བྱུང་བ་དང་། ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་པ་དེ་
གསལ་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་སོང་བའྱི་ཚང་
མའྱི་བོ་ངོར་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གསལ་པོ་མཁེན་
རྒྱུར། ༢༠༠༧ གྱི་རེས་སུ་འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་གྱི་ཆག་ཡང་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡོད་པ་རེད། དེ་ལེན་གནང་དགོས་རེད། དེ་ཚོ་མཁེན་པར་གནང་དགོས་རེད། མང་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་གནང་མཁན་ཚོས་
འདྱི་ཚོ་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ལྟར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་དངུལ་གཏོང་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་
ཚོ་ཚང་མས་གསལ་པོར་མཁེན་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གཅྱིག་བས་ན་འགའ་ཤས་རང་དབང་ལུང་པར་བསྡད་པས་གནས་ཚུལ་མ་
མཁེན་པ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་རེ་མཁེན་དགོས་རེད་ཅེ་ན། བཙན་བོལ་བའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་ལས་དོན་འགའ་ཤས་ལ་སོ་སོས་སྟབས་བཟོད་པོ་བས་ཏེ་ལས་ཀ་བས་ན་མ་གཏོགས། གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཐབས་
ལམ་རེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་སྐབས་དང་དུས་ལ་བརྡར་ཤ་རྱིག་པ་
བཏང་གནང་ནས་སྱི་དོན་དེ་འགྲུབ་པར་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཚང་མ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་
དང་མཐུན་པ་གཅྱིག་གྱིས་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། མཐུན་པར་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བ་
དགོས་རེད། དེ་ལས་གཡོལ་ཐབས་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོ་ལ་དངུལ་གཏང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་མང་པོ་འདུག་
སྟེ་དེ་འད་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་བས་པ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དེས་ང་ཚོའྱི་
ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སོད་དགོས་རེད། འདྱིར་རོག་ཁ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་མཁེན་ནས་སྐབས་དང་དུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་འགན་རེད་ལ་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་ཚོས་དེ་ཇྱི་བཞྱིན་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དང་ཞབས་པའྱི་སྐོར་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆེད་འབེལ་བ་ཡོད་མ་རེད་
ཀང་། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་འཛིན་སོང་ལ་མཉམ་བསྡུས་ཀྱི་འགན་ཡོད་
ཙང་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྡོད་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་སོབ་དུས་དང་གནས་
སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྐབས་བཟང་པོ་ཡྱིན་དུས་འཚང་ཁ་ཤྱིག་ཤྱིག་ངང་ཡོང་གྱི་འདུག གནས་
སྐབས་འགའ་ཤས་ལ་ཕེབས་མཁན་མེད་པ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་བཀའ་གནང་བ་
བཞྱིན་ཁབ་བསགས་ཉུང་དགས་པའྱི་ཚོད་ཅྱིག་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཁབ་བསགས་
མང་ཙམ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་དེ་ལྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་གཟྱིགས་པ་
ཡྱིན་ན། tibet.net ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དེས་མ་འདང་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་
འདང་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུར་སྟབས་བདེ་པོ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། གོང་དུ་ངས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དེའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འོན་
ཀང་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་དངུལ་ཡོང་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བརྟན་པོ་གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསམ་ཞྱིབ་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེས་དོན་དག་སོན་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་
ང་ཚོས་མྱི་ཤེས། བསམ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་འགན་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་
དང་གོ་བསྡུར་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
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 དེ་ནས་ཆག་ཡང་གྱི་བཀའ་གནང་སོང་། ཆག་ཡང་དེ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དཔེར་ན་ནེ་ཐར་ལེན་
ཌྱི་ལ་ ༢༠༠༧ གྱི་བར་དུ་ཁེད་རང་ཚོར་ཆག་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གོ་སྐབས་དེ་ཁེད་རང་ཚོས་ ༢༠༡༥།༡༢།༣༡ གོང་དུ་
ལེན་ཐུབ་པར་གནང་དགོས་རེད། ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༥ བར་དུ་ཁེད་ཚོས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཡོད་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་
པའྱི་ཆག་ཡང་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་བདེ་པོ་མྱི་
འདུག འོན་ཀང་ཁེད་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚད་ཀྱིས་ག་ཚོད་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཀང་ཕུལ་ནས། དེ་འཕོས་གནས་སྟངས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོ་ཆག་ཡང་ཞུ་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་བར་དུ་གོས་
ཚོགས་ལ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཆག་ཡང་ཞུས་ཏེ་དོན་ཚར་བ་རེད། རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་ཁོལ་ཐོན་སོང། ས་གནས་སོ་སོ་ལ་
ཕར་ཕྱིན་པ་རེད། ས་གནས་སོ་སོའ་ིམང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་དགའ་དགའ་སོ་སོའ་ིངང་ནས་དེབ་ལེན་གནང་གྱི་འདུག ༢༠༡༥ 
ནས་ང་ཚོས་ཆ་ཚང་འབུལ་ཐག་ཆོད་ཡྱིན། དེའྱི་བར་དུ་ང་ཚོས་ཆ་ཚང་གཙང་མ་བཟོས་ཏེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ལས་རྱིམ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ས་ཧོ་ལེན་ཌྱི་ཡྱི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚོར་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་ཀང་། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དེ་སའྱི་དཀའ་ངལ་ནང་བཞྱིན་མེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དེ་ལ་དཔེ་བལྟས་ཏེ་ས་
གནས་གཞན་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
 
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  དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟོ་བཅོས་གནང་
རྒྱུར་གང་ཙམ་ལྷག་ཡོད་པ་གསུངས་སོང། གལ་སྱིད་དེ་བཟོ་བཅོས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཆ་རྐྱེན་
ལེན་པར་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ལག་དེབ་མེད་ན་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད།  
 གོང་དུ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ལག་དེབ་དེ་ཚོ་གསར་བཟོ་དང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས། Computerize བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་གསུངས་གནང་སོང་། གལ་སྱིད་དེ་ལྟར་
ཡྱིན་ན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་བཞྱིན་པས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་སྤོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེའྱི་
དཀའ་ངལ་དེ་ཚོར་གཟྱིགས་ནས་ཐབས་ལམ་གང་འད་གཟྱིགས་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དང་པོ་ལ། ང་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཚོང་ལས་ཀྱི་སོབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དེ་ངས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ ཤྱིག་ཏུ་ཞུས་མོང་སྙམ། མོན་གོ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་ FM ཟེར་བ་ཞྱིག་ཚོང་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སོབ་
སོང་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག  ན་ནྱིང་ང་ཕར་བཅར་དུས། སོབ་སྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་སྟེ་ཕྲུ་གུ་འཛུལ་
མཁན་ཁག་པོ་འདུག  ཁོང་ཚོའྱི་ཞེད་སྣང་ལ་འདྱི་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་འདྱི་ལས་རྒྱས་པའྱི་སོབ་སོང་བེད་སྐབས་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག འཛུལ་མཁན་ཉུང་དུ་སོང་ཙང་ཕལ་ཆེར་དེ་སོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ད་ལྟའྱི་
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ཆར་ཤེས་རྱིག་མཉམ་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེར་བརྟེན་གནས་
ཚུལ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་ལ། སོན་མ་ངས་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུས་
ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག ནོར་བཅོས་གནང་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ང་ལའང་
ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་འགོ་དུས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་། དང་པོ་ནོར་བཅོས་བེད་དུས་ Affidavit སོགས་དགོས་པ་ཞྱིག་
གསུངས། ཡར་ཐེངས་ཤྱིག་བཏང་དུས། ཡང་གཞན་ཞྱིག་ཚང་མྱི་འདུག་ཅེས་མར་སོག་ནས་ཡར་མར་ཡྱིག་འབེལ་མང་པོ་
བེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལའང་ཟུར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། Check list དེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དང་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་དེ་ཡག་པོ་བས་ཏེ། ནོར་བཅོས་བ་དགོས་ན་འདྱི་དང་འདྱི་ཚང་དགོས་ཞེས་སོན་ནས་
ལམ་སྟོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་གྱིས་ཐེངས་གཅྱིག་ཕྱིན། ཤོག་བུ་གཅྱིག་འཁེར་ཤོག་གསུང་གྱི་འདུག 
དེ་ཁེར་ན་ཡང་བསར་ཤོག་བུ་གཞན་ཞྱིག་ཚང་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འད་ལབ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིག་འཛུགས་
ལའང་མཐོང་ཚུལ་ཡག་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་འགན་འཁུར་མཁན་དེ་ཚོས་དང་པོ་ནས་ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་ཞྱིག་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་འདྱི་མང་པོ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཀང་། ལག་དེབ་
བཟོ་བཅོས་གནང་ནས་ཕར་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་དེ་ལ། གཏོང་བའྱི་སྐབས་ལ་པར་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་དེབ་སོག་
གཏང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སགས་ཐོག་ནས་བོར་བརླག་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། གལ་ཏེ་པར་འགྱིག་གྱི་མེད་ན་
པར་གསར་པ་གཏོང་ཤོག་ལབ་སྟེ། དེབ་དེ་ཕྱིར་སོག་མ་དགོས་པ་བས་ན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕན་པ་ཡོང་ས་རེད། དེ་
འདའང་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ཆེ་རེ།  
 

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

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནོར་བཅོས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་དང་མྱི་འགོ་ཞེས་བཀའ་
འདྱི་གནང་སོང། དེ་འགོ་ཡྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཆེད་དུ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལའང་ཡོད་ལ། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ལ་འགོག་རྐྱེན་
བཟོས་ཀྱི་ཡོད་པས་ལག་དེབ་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕར་སོག་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིདེབ་སེལ་གྱི་ཨང་གངས་ཡོད་པ་རེད། དེབ་
སེལ་ཨང་གངས་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འོས་བསྡུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་ཡྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 Computerized ཐབས་ལམ་ཞེས་པ་དེ་འགེངས་ཤོག་(ག་པ་)ཟེར་བ་དེ། ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ལག་དེབ་ཨང་
གངས། མཚན། དངུལ་ག་ཚོད་ཕུལ་གྱི་ཡོད་མེད་ཐོ་གཞུང་འབོར་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དཔེར་ན་ངའྱི་ལག་དེབ་ཨང་
གངས་དེའྱི་ལོ་ཕྱི་མའྱི་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཡོད། Computerized བ་རྒྱུ་དེ་མྱི་
འབུམ་གཅྱིག་གྱི་ data feeding དེ་ལས་བེད་གཉྱིས་གསུམ་གྱིས་བེད་དགོས་དུས་ཧ་ཅང་གྱིས་ལས་རོག་ཆེན་པོ་རེད། 
དེས་ན་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ Spread sheet གྱི་སང་ data དེ་བརྒྱངས་ནས་བཏང་རོགས་ཞུས་ནས། འདྱིར་ data 
དེ་སེབས་པ་དང་ software གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལམ་སེང་ automatic feed བས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཏག་ཏག་འགོ་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ ༡༥ ཙམ་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་
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གྱིས་འདྱི་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཡག་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྡུག་པའྱི་
འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། ལེགས་ཆའྱི་འགྱུར་བ་དང་ཞན་ཆའྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་རུང་ལམ་སེང་ངོས་ལེན་བ་རྒྱུར་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁད་ཆོས་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་འགོ་སོང་ཏོག་ཙམ་བཏང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། སོན་
རྱིས་ལ་འཇོག་རོགས་ཞེས་མང་པོ་ཞུས་པ་རེད། ས་གནས་སོ་སོའ ་ིནང་ལ་ computer ཤེས་མཁན་ལས་མེད་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་སོ་སོའ ་ིལག་པ་ལ་ laptop དང་ desktop ཉར་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་དབྱིན་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོར་ outsource 
བས་ནས་འགེང་རོགས་ལབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་མང་པོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་བསུན་པོ་ཞྱིག་
གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཚོང་གནས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ཞེས་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གོ་
མ་སོང་། ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ entrepreneurship ཀྱི་སོབ་སོང་དེ་ ༢༠༠༣ ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ CBSE དང་ 
NCERT Course ཡྱི་ curriculum ནང་བཞག་གནང་འདུག དེ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་
ཞྱིག་མ་འོངས་པ་ན། entrepreneur ཆགས་རྒྱུར་རང་གཞྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་རེད། དེ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་རེད། སྱིར་བཏང་ 
entrepreneurship ཆགས་པར་སོ་སོའ་ི talent དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། talent སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་བསབ་མྱི་
ཐུབ། ནམ་རྒྱུན་ལབ་རྒྱུར་ talent བསབ་རྒྱུ་མེད། knowledge བསབ་རྒྱུ་ཡོད་ལ་ཤེས་རྒྱུའང་ཡོད། talent ཡོད་པ་
དེ་ talent ཁ་ཕེ་བ་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་མཐུན་རྐྱེན་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ talent དེ་བེད་སོད་གཏོང་དུས་ 
tools མང་པོ་བེད་སོད་གཏང་དགོས་པ་རེད། དེ་བཏང་བར་ entrepreneurship course དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཚོང་རྱིས་ཀྱི་སོབ་ཚན་དེ་བཙུགས་ནས། ཕལ་ཆེར་ང་
ཚོའྱི་གས་ཚོང་རྱིས་སོབ་ཚན་དང་པོའམ་གཉྱིས་པ་བེད་མཁན་རེད། ༡༩༨༡ ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། account དང་ 
business ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོདཔ་རེད་མ་གཏོགས་ཐབས་ལམ་གསར་པ་བསབ་གནང་གྱི་མེད། ཕྲུ་གུ་དེ་དག་སོབ་གྲྭ་
ནས་ཐོན་ཡོང་དུས་གགས་ཆེ་བས་ accountant བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་དང་། accountant ཆགས་དགོས་བསམ་པ་
མ་གཏོགས། དེ་འདའྱི་ཡར་ཐོན་གྱི་ཚོང་པ་བ་ཐུབ་རྒྱུར་བསམ་བོའ་ིལམ་ཁ་དེ་དཀོན་པོ་རེད། དེ་འདའྱི་སོབ་ཚན་ཞྱིག་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་བསབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུྱིས་ཐོན་པའྱི་ཡར་ཐོན་གྱི་ཚོང་པ་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་དེ་འད་ཆགས་སྱིད་པ་
རེད། ངེས་པར་དུ་མཐོ་སོབ་མ་སྱིམ་ནའང་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུར་ 
entrepreneurship course དེ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཅུག་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྡ་སྟེང་བོད་
ཁྱིམ་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་ཚོས་མོས་མཐུན་གནང་སྟེ། ཏན་ཏན་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག གོང་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ནང་ལའང་ 
entrepreneurship club ཞྱིག་ཀང་བཙུགས་ཡོད། འཛིན་གྲྭ་བཅུྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་གནང་མཁན་ཚོས་ club 
དེའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༤༦ ཙམ་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ལའང་ entrepreneur ཆགས་རྒྱུའྱི་ activity མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད། ངའྱི་
ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ནོར་བཅོས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞེས་པ་དེ་ནད་རྱིང་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་དུས་ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་མྱིན་ར་བ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་གང་འད་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནམ་
བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག ནོར་བཅོས་འགེངས་ཤོག་གྱི་རྒྱབ་དེར་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡོད་པ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་དུ་སར་ཡོད་པ་
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རེད། གསར་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་རྐྱེན་གང་དགོས་པ་དང་། ནོར་བཅོས་ཡྱིན་ན་ཆ་རྐྱེན་གང་དགོས་པ་རྒྱབ་ཏུ་བྱིས་ནས་ཡོད། རེས་
སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཚང་ཡོད་ན་དམ་ཕྲུག་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་
དུང་འོག་ནས་མ་ཚང་བ་འབོར་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་སྱིད་པ་རེད། དོ་བདག་
དེས་ཡྱི་གེ་མ་ཤེས་ནས་འདྱིའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་གང་བྱིས་པ་མ་མཁེན་པས་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་དང་རོགས་པ་གནང་
མཁན་ཚོས་ཀང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་མ་གནང་བ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ས་མ་གོས་ཚོགས་ལའང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། 
ས་གནས་སོ་སོའ་ིརང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགན་འཁེར་མཁན་རྣམ་པར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་ཟབ་སོང་ཕུལ་ན་ཕུལ་བདེ་
པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སོང་གྱི་རྱིམ་པ་དང་པོ་ང་ཚོས་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དཀའ་རོག་མྱི་ཡོང་བ་ཏན་ཏན་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
 (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གོ་རྒྱུ་ལ་ (F.M) Financial Management Course ཞེས་པ་
ཞྱིག་གོ་བྱུང་། དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་། དེ་མཚམས་ཆད་ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཆེ་ཆུང་གང་
འད་ཞྱིག་མྱིན་མྱིན།) མཚམས་ཆད་པ་མེད། ཕག་སེལ་བཀའ་བོན་གྱིས་མཚམས་ཚད་མེད་གསུང་གྱི་འདུག financial 
management དེ་དང་ཚོང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ར་བ་ནས་མེད་པ་མ་རེད། financial management བས་པ་
ཞྱིག་ཚོང་པ་ཆག་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཚོང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ financial manager ཆགས་སྱིད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་
རྱིག་པའྱི་སང་ལ་འགན་འཁེར་མཁན་གྱི་ལས་སྣེ་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་པ་ལས་ཚོང་པ་རང་གྱི་སང་ལ་འགོ་སྟངས་དང་རྱིག་
གནས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ཡྱི་ལས་བསྡོམས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་
ཞྱིབ་གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་
ཞྱིབ་གཤེར་ལས་དོན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས། 
ནམ་རྒྱུན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བང་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་སོན་དུ་གཏང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་དང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ནས་དགོངས་ཞུ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་སོན་དུ་བཏང་
བ་རེད། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པར་གཟྱིགས་
རོགས་གནང་། 
 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་

བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས། 
དོན་ཚན་དང་པོ། ངོ་སོད།  
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནྱི་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་མོར་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་བོད་
མྱིའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་ལམ་སྟོན་འོག་
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ཆེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡྱིན། སྱིར་ལས་ཁུངས་འདྱིར་
སྡེ་ཚན་གསུམ་ཡོད་དེ། ཕྱི་འབེལ་དང༌། དྱིལ་བསགས། འཛིན་སོང་བཅས་ཡྱིན། སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་ཀམ་པུའུ་ཊར་སྡེ་
ཚན་གཉྱིས་ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཡོད།  
དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། ལས་དོན་ཇྱི་བས། 
ཀ ཕྱི་འབེལ་སྡེ་ཚན།  
ཀ ༡༽ རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ། 
༡། གཞུང་འབེལ་རྒྱ་ཡྱིག་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་རྒྱའྱི་གནད་དོན་ཐད་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་

དང༌། གལ་ཆེའྱི་ཡྱིག་ཆ། ཉྱིན་རེའྱི་གསར་འགྱུར་དང་དཔར་རྱིས། བོད་དོན་སྐོར་གྱི་རོམ་ཡྱིག་འཚོལ་བསྡུ་དང༌། 
བརན་པར། དཔེ་དེབ་སོགས་བཅུག་ཡོད། ལོ་ཧྱིལ་པོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐོག་སྒྱུར་འགོད་བས་པའྱི་གསར་
འགྱུར་གངས་ ༤༥༠ དང༌། དཔར་རྱིས་གངས་ ༧༦༠ བརན་པར་གངས་ ༡༦ རྒྱ་རྱིགས་མཁས་པས་བོད་དོན་
སྐོར་སྤེལ་བའྱི་ཆེད་རོམ་གངས་ ༩༧ བཅས་སྤེལ་ཡོད། 

༢། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆེ། བཀའ་སོབ། གསུང་འཕྱིན། བོད་ནང་
གྱི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ། བོད་རྒྱའྱི་མཁས་པ་ཁག་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་སྤེལ་བའྱི་རོམ་བྱིས་དག་ཇུས་འགོད་དང་
རོམ་སྱིག་བས་ཏེ་ཟླ་གཉྱིས་རེ་མཚམས་བོད་གནས་གསར་འཕྱིན་གངས་ ༡༢༠༠ དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་ཕྱི་སྡོད་རྒྱ་
རྱིགས་དང༌། འབེལ་ཡོད་ཚོགས་པ། དཔེ་མཛོད་ཁག་ལ་བརྒྱུད་གཏོང་དང་འགེམས་སྤེལ་ཞུས། 

༣། སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་ཡྱིག་ཆ། རྒྱ་ནག་གྱི་འཁོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན་སོགས་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར་
གྱིས་བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་ནང་བཀོད་མུས། 

༤། རྒྱ་སྐད་ནང་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་དང༌། ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང༌། ཧོང་ཀོང་དུ་བཅའ་སྡོད་བས་
པའྱི་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་བཅས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དུས་བསྟུན་བོད་དོན་ངོ་སོད་
ཞུས། 

༥། དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ཧ་ཅང་སོད་སོ་ཡངས་པའྱི་ངོ་དེབ་དང༌། (Twitter) དེ་བཞྱིན་ཚན་པའྱི་དྲྭ་གནས་ཁ་
བང་བེད་སད་ནས་ཉྱིན་རེའྱི་གནས་ཚུལ་དང་རོམ་ཡྱིག་སོགས་བརྒྱུད་བཀོད་བེད་པའམ་གཞུང་འབེལ་རྒྱ་ཡྱིག་དྲྭ་
རྒྱའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འབེལ་མཐུད་བས་ནས་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་དང་ཁབ་སྤེལ་བེད་ཀྱི་ཡོད། 

༦། རྡ་སའྱི་ཉེ་འཁོར་སོབ་གྲྭ་དང༌། དགོན་པ། མགོན་ཁང༌། དེབ་ཚོང་ཁང༌། ཇ་ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་བོད་
འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འགེམས་སྤེལ་ཞུ་མུས། 

༧། ཨ་རྱི། ཐའེ་ཝན། ཉྱི་འོང༌། རྒྱ་ནག་བཅས་ནས་ཕེབས་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན་བསྡོམས་མྱི་གངས་ ༣༤ ལ་
གཞུང་འབེལ་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༨། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ནས་ ༢༨ བར་ཇར་མན་ནྱི་གོང་ཁེར་ཧམ་སྦག་ཏུ་ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་རྟེན་འཚོལ་
བ་ཞེས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ཐའེ་ཝན་དུ་སྱི་དམངས་ནུས་སྟོབས་ཞེས་པའྱི་
ཚོགས་འདུ།  དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱ་རྱིགས་
ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་པ་གོ་སྱིག་དང་མཉམ་ཞུགས་ཞུས། 
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ཀ ༢༽ མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང༌། ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ། 
༡། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བོད་ནང་དག་གནོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་བོད་མྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རྱིས་མེད་རྡོག་རོལ་དུ་

གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསོག་སྒྲུབ་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་གྱིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
བརྒྱུད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་དང་ཡོ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འབུལ་མུས། 

༢། འབེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་བོད་དོན་གེང་སོང་ཆེད་ཉམས་ཞྱིབ་ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ་ཁག་
བཅུ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།  

༣། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་དང༌། ཟབ་སོང༌། སྐད་བསྒྱུར་ཆེད་ངོ་བཅར་ཞུས་པ་ཁག ༡༡ ངོ་
 བཅར་ཞུས།  
ཀ ༣༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་འབེལ་མཐུད་ཚན་པ།  
༡། བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་བྱུང་དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས། བོད་རྒྱ་

འབེལ་མོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རྱིགས་འབེལ་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་མྱུར་འཕྱིན་ 
(TSGL@LISTS.MCGILL.CA) བརྒྱུད་དུས་ཐོག་ཁབ་སྤེལ་ཞུས། 

༢། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བོད་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་བྱུང་
རྱིགས་ལ་ལན་འདེབས་དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་མྱི་སྣ་
མཇལ་འཕད་དགོས་རྱིགས་ལ་དུས་ཚོད་གོ་སྱིག་ཞུས། 

༣། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཟུར་
ཉན་དུ་བཅར་མུས་མ་ཟད། བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་གོས་བསྡུར་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་
ཞུ་མུས། 

༤། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་འཛམ་གྱིང་བོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་  (Global Tibet Movement) 
ཞེས་པའྱི་དྲྭ་ངོས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁ་སྐོང་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས། 

༥། རྡ་ས་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མཉམ་བོད་དོན་གནས་ཚུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་
གཞྱི་དང་དེ་མྱིན་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་དང་འབེལ་མཛད་རྱིམ་སོགས་གང་སར་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་མུས། 

ཀ ༤༽ སྣེ་ཤན་ཚན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༢ ནས་སྐུ་མགོན་ཕེབས་པའྱི་མྱི་གངས་ ༡༡༧ ལ་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
ཁ༽ དྱིལ་བསགས་སྡེ་ཚན།  
ཁ།༡༽ བོད་ཡྱིག་ཚན་པ། 
༡། ཤེས་བ་དུས་དེབ་ཟླ་རེར་ཐེངས་རེ་རོམ་སྱིག་ཞུ་མུས། 
༢། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཟླ་རེར་ཐེངས་བཞྱི་རེ་འདོན་སྤེལ་ཞུ་མུས། 
༣། བོད་ཡྱིག་བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་ནང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཉུང་མཐར་གསར་འགྱུར་མྱི་འད་བ་ཁག་བཞྱི་

ཙམ་འདོན་སྤེལ་ཞུ་མུས་དང༌། དེ་ཡང་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་འད་བ་གངས་ ༡༨༠ འདོན་
སྤེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས་ལོ་གཅྱིག་ལ་རོབ་རྱིས་གསར་འགྱུར་གངས་ ༢༡༦༠ འདོན་སྤེལ་ཞུ་མུས། 
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ཁ།༢༽ ཨྱིན་ཡྱིག་བོད་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་དང་གསར་འགོད་འབེལ་མཐུད་ཚན་པ། 
༡། ཨྱིན་ཡྱིག་བོད་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐོག་གནས་ཚུལ་བསྡོམས་གངས་ ༡༠༠༥ འདོན་སྤེལ་ཞུས།  
༢། གསར་འགོད་འབེལ་མཐུད་ཚན་པས། གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཁག་ ༤ དང༌། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་

གངས་ ༩ དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་འགོད་པ་གངས་ ༡༧ ལ་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།  
ཁ།༣༽ ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་ཚན་པ། 
 ཟླ་བ་གཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་ཀྱི་བོད་གནས་གསར་འཕྱིན་དུས་དེབ་གངས་ ༣༧༥༠ དཔར་སྐྲུན་ཞུས། 
ཁ།༤༽ རོམ་སྒྱུར་དང་དཔར་བསྐྲུན་ཚན་པ། ཨྱིན་ཡྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་ཏུ་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པ་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༨ དང་བོད་

ཡྱིག་ནས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཏུ་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པ་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༣ ཞུ་དག་ཞུས་པ་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༣ དེབ་རྱིགས་རྱིང་
པ་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་སད་ཀམ་པུའུ་ཀར་ནང་ཡར་འཇུག་ཞུས་པ་གངས་  ༨ གསར་
དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༢ ཀམ་པུའུ་ཀར་ནང་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ཁད་ལས་
མྱི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ ༡ བཅས། 

ཁ།༥༽ ས་བརན་དང་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ཚན་པ།  
ཁ།༥༽༡ ས་བརན་ཚན་པ། 
༡། བརན་འཕྱིན་འོད་སྡེར་གངས་ ༡༥,༥༤༨ འགེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༢། བརན་འཕྱིན་པར་ལེན་གངས་ ༦༧ དང་བརན་འཕྱིན་ཕོགས་བསྱིགས་དང་འགེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་གངས་ ༨༩ 

བོད་ཀྱི་ས་བརན་གེང་སྟེགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་གངས་ ༤༢ བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་བརན་འཕྱིན་
གལ་གནད་ཆེ་བ་བསར་དུ་འགེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་གངས་ ༢༧ བོད་དོན་འབེལ་བའྱི་བརན་དཔར་མཐུན་འགྱུར་
ཞུས་པ་གངས་ ༣ བཅས།  

ཁ།༥༽༢བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ཚན་པ། 
༡། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་བརན་འཕྱིན་གངས་ ༤༨༥ གསར་འཇུག་ཞུས། 
༢། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་ཁག་དང༌། གསུང་ཆོས། གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་

ཁག་སྦག་སུ་ཀེ་སྦལ་བརྒྱུད་ཐད་ཀར་དང་དྲྭ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་རྒྱང་བསྱིངས་ཞུ་མུས། 
ཁ།༦༽ འགེམས་སྟོན་ཚན་པ།  
༡། ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཛད་རྣམ་དང༌། ཕ་ཡུལ་ཕོགས་ལ་རྒྱང་བལྟ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་

ལོ་རྒྱུས། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་སོགས་ཀྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་གོང་
འཁེར་མུམ་བའེ་དང༌། ལ་དྭགས། ཀུ་ལུ། ལྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ། མ་སུ་རྱི། ནེ་ནྱི་ཏལ། རྡ་ས། ལྡྱི་ལྱི། སྦ་རོ་ཌ། ཅྱི་ནའེ། 
སྦེང་ལུ་རུ། མན་ཌྱི་བཅས་ལ་སྐོར་བསོད་འགེམས་སྟོན་གོ་སྱིག་ཞུས། 

༢། བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་སྐོར་བོད་ཨྱིན་ཧྱིན་སྐད་ཡྱིག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའྱི་
དཔར་རྱིགས་གསར་པ་གངས་ ༢༧ ཅན་འགེམས་སྟོན་ཞུས། 

༣། བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཉྱིན་ལྟར་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གོག་བརན་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུ་མུས། 
༤། ཟླ་རེ་རེས་གཟའ་པ་སངས་གཉྱིས་པ་དང་བཞྱི་པ་ནམ་ཡྱིན་ལ་བོད་དོན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གོ་སྱིག་ཞུ་མུས། 
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༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགེམས་སྟོན་ཉྱིན་མོ་ཐེངས་ ༣༧ 
 པ་སྲུང་བརྱི་ཞུས། 
༦། འགེམས་སྟོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དམྱིགས་ཏེ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། 
༧། དཔར་རྱིས་ངོ་རྟགས་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ལྡེ་ར་ལྡུན་དང་ཀ་རྡོར་སང་གསུམ་ཁུལ་དུ་བསོད་ནས་དཔར་རྱིས་རྱིང་པ་

གངས་ ༢༢༣༥ མཁོ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད། 
ཁ།༧༽ ལས་འཆར་ཚན་པ།  
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་

གྱིས་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཐོབ་ཐབས་སུ་དམྱིགས་ཏེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་རྒྱ་སེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་
གསུམ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སན་བསྟར་གྱིས་དབུ་འབེད་གནང་ཡོད།  སྐབས་
དེར་ཕྱི་ནང་གསར་འགོད་པ་གངས་ ༤༠ ཕེབས་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གངས་ ༣༠ ནང་གསར་འགྱུར་
ཐོན་ཡོད། 

༢། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར་བོད་ཨྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༢༠༠༠ དཔར་སྐྲུན་དང༌། དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་ངོ་བོ་དང་བྱུང་རྱིམ་གྲུབ་འབས་བཅས་ཀྱི་ངོ་སོད་རྣམས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་བདེ་ཡོང་ཆེད་པར་རྱིས་ཐོག་འགེལ་
བརོད་ཅན་དེབ་གངས་ ༡༠༨༠ ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་
རྣམས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་འོད་སྡེར་གངས་ ༣༥༠༠ 
གསར་སྐྲུན་ཞུས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མཚོན་རྟགས་འཁོད་པའྱི་དན་རྟེན་པད་ཁུག་གངས་ ༡༥༠ བཟོ་སྐྲུན་ཞུས། 

༣། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ཟབ་འཁྱིད་པར་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་ཁོན་མྱི་གངས་ ༡༥༩ མཉམ་ཞུགས་
 གནང་ཡོད། 
༤། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་ཁད་ལས་མྱི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཟབ་

སོང་ཐེངས་ ༥ གོ་སྱིག་ཞུས། 
ཁ།༨༽ དུས་དེབ་འགེམས་སྤེལ་ཚན་པ། 
༡། བདུན་རེའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་རེར་གངས་ ༢༠༠༠ འགེམས་སྤེལ་བགྱིས་པ་རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་

ནང་གསར་ཤོག་གངས་ ༩༢,༡༡༢ ཙམ་འགེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༢། ཟླ་རེའྱི་ཤེས་བ་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་རེར་གངས་ ༢༥༥༠ འགེམས་སྤེལ་བགྱིས་པ་རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུས་

དེབ་ ༣༠,༣༧༢ ཙམ་འགེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༣། ཟླ་གཉྱིས་ཨྱིན་ཡྱིག་གསར་འཕྱིན་འདོན་ཐེངས་རེར་གངས་ ༣༧༥༠ འགེམས་སྤེལ་བགྱིས་པ་རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་

ནང་དུས་དེབ་ཆ་སྙོམས་གངས་ ༡༣,༨༣༦ ཙམ་འགེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༤། ཟླ་གཉྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་རེར་གངས་ ༡༡༠༠ འགེམས་སྤེལ་བགྱིས་པ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུས་

དེབ་གངས་ ༦༡༩༢ འགེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༥། ས་གནས་ཁག་ལ་བོད་གནས་འོད་སྡེར་གངས་ ༥༧༠༠ འགེམས་སྤེལ་ཞུས། 
ག  ཁབ་ཁོངས་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང༌།  ཀམ་པུའུ་ཊར་སྡེ་ཚན།  
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ག ༡༽ སྣར་ཐང་དཔར་ཁང༌། 
༡། བོད་ཨྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དུས་དེབ་དང༌། གསར་ཤོག གསར་འཕྱིན་བཅས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་གངས་ 
 ༡༥,༦༦༠༠ 
༢། བཀའ་ཤག་གྱི་སུམ་ཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གཏམ་བཤད་བོད་ཨྱིན་གཉྱིས་ནང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་གངས་ ༢༧༠༠། 
༣། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འད་མྱིན་དེབ་གཟུགས་དང་ཤོག་ཆག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་གངས་ ༡༠༤༥༩༥ 
ག ༢༽ ཀམ་པུའུ་ཊར་སྡེ་ཚན། 
༡། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པུའུ་ཊར་ནང་གྱི་ནད་འབུ་གཙང་བཟོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས།  
༢། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང༌།། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་

ཁང་བཅས་ཀྱི་དྲྭ་ཚིགས་གསར་བཟོ་ཞུས། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་དྲྭ་ཚིགས་དང༌། ཕྱི་དྱིལ་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་དྲྭ་ཚིགས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲྭ་ཚིགས། བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དྭང་བངས་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་དྲྭ་ཚིགས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་བཅས་ལེགས་བཅོས་ཞུས།  

༣། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང༌། ཀམ་པུའུ་ཊར་སྡེ་ཚན། ཕྱི་དྱིལ་འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་བཅས་ལ་གངས་མཛོད་གསར་
བཟོ་ཞུས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང༌། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། ལས་བེད་འདེམས་ལྷན། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བཅས་ཀྱི་གངས་
མཛོད་ལེགས་བཅོས་ཞུས། 

༤། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཁོན་ཀམ་པུའུ་ཀར་གངས་ ༤༣༠ བཟོ་བཅོས་ཞུས། 
༥། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་རེ་རེར་འཕྲུལ་ཆས་ (VLAN)  གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་དང༌། ཀམ་པུའུ་

ཀར་གངས་ ༣༠༠ ནང་མཉེན་ཆས་ (Windows 8.1 Genuine) གསར་འཛུགས་ཞུས་ཏེ་ (Active 
Directory) ནང་གནས་སྤོས་ཞུས། ཀམ་པུའུ་ཀར་ནད་འབུ་འགོག་ཆེད་མཉེན་ཆས་  (Business 
Endpoint Antivirus) གསར་ཉོ་ཞུས་ནས་ (Active Directory) བརྒྱུད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པུའུ་
ཀར་ནང་ (Antivirus) བཅུག་མུས་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་དབར་ཡྱིག་ཆ་བརེ་རེས་བེད་བདེའྱི་སད་
(Private Cloud Account) གངས་ ༣༠༠གསར་འཛུགས་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པུའུ་ཊར་ནང་
ཡོད་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆེ་རྱིགས་ (Back-Up Server) ནང་འཇོག་ཆེད་ (CrashPlan) (Back-Up Server) 
གསར་འཛུགས་ཞུས། 

༦། (Nasscom Foundation རོགས་སོར་འོག་དབུས་ལས་ཁུངས་དེབ་སེལ་ཡོད་པ་གངས་ ༦ ཀམ་པུའུ་ཀར་
 ནང་མཉེན་ཆས་ (Microsoft)  གསར་འཛུགས་ཞུས། 
༧། ཀམ་པུའུ་ཀར་ལས་དོན་དང་འབེལ་ཟབ་སོང་ཐེངས་  ༡༨ གོ་སྱིག་ཞུས། 
ང༌།༽ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས། 
 སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་རྒྱུན་དུ་གལ་ཆེའྱི་ལས་དོན་གནང་བཞྱིན་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར། 
༡། འདྱི་ལོའ་ིནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡོ་རོབ་དང་དཀྱིལ་ཤར་ཡོ་རོབ་ཁུལ་

དང༌། ཉྱི་ཧོང༌། ཁེ་ན་ཌ། བང་ཨ་རྱི། རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁེར་ཁག་ཅྱིག་བཅས་སུ་བསྟན་འགོའ་ིསད་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
བཀྱིན་བསངས་སྐབས་ྋསྐུ་ཕའྱི་ཉེན་སྲུང་དང་མཛད་འཆར་ཁག་གོ་སྱིག་འཐུས་ཚང་ཞུས། 
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༢། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འབེལ་ལམ་
 ཞུས། 
༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པར་འབེལ་ལམ་མུ་མཐུད་
 གནང༌། 
༤། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་གནས་སྡོད་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབེལ་ལམ་ཞུས།  
༥། གཞུང་འབེལ་གལ་ཆེའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་དྱིལ་བསགས་ཞུས། 
༦། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནང་སྟངས་ལ་དུས་བསྟུན་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། 
༧། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་ལས་འཆར་ཁག་སྤེལ་མུས། 
༨། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིནང་གནས་སྡོད་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་འབེལ་ལམ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་བཅས་ཀྱི་ལས་

བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩  ཚེས་ ༡༩ ལ།། 
  
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆབ་སྱིད་སྡེ་ཚན་གྱིས་གཟྱིགས་
ཞྱིབ་གནང་། དེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ། སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་འཇམ་
དབངས་བཟོད་པ་ལགས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ།  
 
༄༅།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༧༨ ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆབ་སྱིད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་

ཚགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པར་རྒྱུན་ལས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབེལ་གཏན་འབེབས་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་
གསལ། 

ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ། དེབ་སོན་པོའ་ིཞལ་འདེབས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ལེགས་པོ་
བྱུང་འདུག་པར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལས་བསྡོམས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཡྱིག་ནོར་མང་དག་འདུག་པར་རེས་སུ་ཐུགས་
སྣང་གནང་གལ། 
ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ པར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལྟར་ ༡༩༩༦ ནས་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ བར་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༧༩༢ འབོར་ཡོད་
པ་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་གཅྱིག་ནང་ ༣༡༠ ཙམ་གཞྱིས་སྤོས་གནང་ཐུབ་པར་ལེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། རྒྱན་ཐོན་བྱུང་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་སོང་རུང་། ད་དུང་གཞྱིས་སྤོས་མ་ཐུབ་མཁན་མང་དག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡྱིན་ནམ། 
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ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་མགོ་མཇུག་གཉྱིས་ཀ་གང་དུའང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་མཚན་རྟགས་
གཅྱིག་ཀང་བཀོད་མྱི་འདུག་པ་དང་། མ་འོངས་པར་མཚན་རྟགས་འགོད་དགོས་པ་དང་དེ་ལྟར་མེད་ན་ལས་བསྡོམས་དེ་
ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགོ་མྱིན་ཡང་དྭོགས་གཞྱི་ལ་སོང་། དེ་དོན་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ། 
ཐེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་བོད་དུ་རང་ལུས་མེར་སེག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ཁག་དང་། 
དོན་གཅོད་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡུལ་དེའྱི་བརན་འཕྱིན་དང་རླུང་འཕྱིན་ཆེ་ཁག་ནང་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་བགོ་གེང་སོགས་ཆ་
ཤས་ཕོན་ཆེན་ལེན་ཐུབ་བྱུང་བར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ། 
བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཉུང་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་ལས་མྱི་འདུག་པ་དང་། དེ་ཡང་འཕལ་སེལ་ལྟ་བུ་འདུག་
པས་ལས་བསྡོམས་འབུལ་བར་ཡང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་
ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། 

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ།  སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ།། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ་གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཐུན་བཞྱི་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། སྐར་མ་གསུམ་བཞྱི་འགངས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཕར་ཕོགས་ནས་འོད་
སྡེར་འདོན་རྒྱུར་སྐོར་བ་མ་འཁོར་ནས། མ་འོངས་པར་གཅྱིག་བས་ན་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་དེ་སྐར་མ་ ༢༠ འཇོག་དགོས་
པ་ཆགས་ས་རེད། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད།  
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་རོགས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དོགས་འདྱི་ལ་གསལ་བཤད་དང་པོ། ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་རེད་འདུག དེབ་སོན་པོའ་ིཞལ་འདེབས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ལེགས་བྱུང་བར་
བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ལས་བསྡོམས་ནང་གྱི་དག་ཆ་ལ་དོ་སྣང་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དོགས་འདྱི་གཉྱིས་པའྱི་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་ Australia ཕེབས་རྒྱུ་དེ་བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དེ་རྱིང་གསལ་བཤད་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Australia 
ཕེབས་རྒྱུ་དེ་འགག་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་དེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། Australia  ལ་འགོ་བ་ལ་
གཟུགས་པོ་བརྟག་དཔྱད་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། visa ཞུ་བ་ལ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་འགག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དོགས་འདྱི་གསུམ་པ། ལྷོ་ཨ་ཕ ྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་རེད་འདུག ལས་བསྡོམས་ཐོག་ས་
རྟགས་བཀོད་མེད་པ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ས་རྟགས་འགོད་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དོགས་འདྱི་བཞྱི་པ། ཐའེ་ཝེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོགས་འདྱི་ལྔ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་བལ་ཡུལ་ནང་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆགས་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བས་
ས་ཡོམ་ངལ་སོབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཆེད་དུས་ཚོད་ཡོངས་རོགས་གཏོང་དགོས་བྱུང་ནས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་འབུལ་རྒྱུ་དུས་
ཁོམ་བྱུང་མྱིན་ལ་བརྟེན་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ལས་འབུལ་ཐུབ་མ་སོང་བར་དགོངས་སེལ་དང་སགས་རེས་ལོ་ནས་
ལས་བསྡོམས་སར་རྒྱུན་ལྟར་འབུལ་རྒྱུ། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིར་བཏང་ནས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་འབྱི་བ་དེ་ལས་དོན་རེ་རེ་ཚར་བ་དང་། ལས་བསྡོམས་རེ་རེ་བྱིས་ཏེ་ཡར་བསགས་
པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་འགོར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་འབྱི་བ་ལ་ལོ་རེས་མའྱི་བར་དུ་བསྒུག་དགོས་
པ་མ་རེད། ལས་བསྡོམས་རེ་རེ་ཚར་བ་དང་ལས་བསྡོམས་རེ་རེ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་དུས་ཚོད་ལ་ཚར་འགོ་ཡྱི་རེད།  
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེ་ཀ་ ༣༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་འབེལ་མཐུད་ཚན་པ། ནང་གསེས་ལྔ་པ། རྡ་ས་ཉེ་འཁོར་དུ་
ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མཉམ་བོད་དོན་གནས་ཚུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་། དེ་མྱིན་རྒྱ་གར་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་བ་དང་འབེལ་མཛད་རྱིམ་སོགས་གང་སར་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་མུས་གསུངས་འདུག བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ང་
ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ཚོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བོད་དོན་
རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་སར་གསོ་བ་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་འདྱི་ཕོགས་སུ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་བྱུང་
འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། གནད་ཡོད་ཀྱི་མྱི་དེ་ཚོས་ན་ནྱིང་ཀུ་ལུ་ལ་བཙུགས་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོས་ད་ལོའ་ིགསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་བོ་ཕམ་དགོས་པའྱི་གཏམ་བཤད་གཅྱིག་བས་
འདུག འདྱི་ནས་ཚིག་དེ་མ་ཞུས་ན་ཡག་ས་རེད། ཚིག་དེ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བས། ང་ཚོས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དན་ཏེ་གདན་འདེན་ཞུས་པ་རེད། རེས་སུ་བོ་ཕམ་དགོས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག དེའྱི་སྐོར་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་མཁེན་རྟོགས་ཡོད་དམ་མེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ནས། མ་འོངས་པར་དེ་ལྟ་བུའྱི་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསྡད་དང་མྱི་བསྡད་སྐོར་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཀང་རེས་སུ་གསུངས་མདོག་ཁ་པོ་རེད། ཡར་ཞུས་ཡོད་པ་འད། ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁེད་རང་ཚོར་མྱི་
དགོས་ན་མེད་པ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་འགོ་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས་བསྡད་
མཁན་དང་། ཁོང་གྱིས་ང་ཚོར་ཕན་མ་ཐོགས་ན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་བརླག་འགོ་བ་ཡང་རེད་མྱི་འདུག བས་ཙང་
ངས་འདྱི་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 དེ་ནས་དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ། ཁ། ༦ འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་སྐོར་རེད། སྱིར་བཏང་འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་དང་། 
འགེམས་སྟོན་གྱི་ཕག་ལས་དེ་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཕྱིན་སོང་། ཁབ་བསགས་བས་པ་དེ་
ཚོ་ཡག་པོ་འགོ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་”བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བོད་ནང་གྱི་
རང་ལུས་མེར་སེག་སྐོར་སྐད་ཡྱིག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དཔར་རྱིགས་གསར་པ་གངས་ ༢༧ ཅན་འགེམས་སྟོན་
ཞུས”གསུངས་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་ལ་ཉེ་ཆར་ང་རང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ཐད་ཀའྱི་འབེལ་
བ་ཡོད་པ་བོན་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་བཞག་འདུག བཀའ་ཟུར་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཏག་ཏག་རེད་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་མེད་དེ། མ་འོངས་པར་
ག་རེ་འཇོག་གྱི་ཡོད་ནའང་འབེལ་ཡོད་ཧ་གོ་བ་ཞྱིག་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ས་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ང་
དང་མཉམ་དུ་བོན་པོའ་ིགྲྭ་པ་ཁ་ཤས་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོར་བོ་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག དེའྱི་རེས་སུ་རོམ་འད་མྱིན་ཐོན་མ་
སོང་སྟེ། ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་ག ༡ སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་འོག་གྱི་ ༢ པ་དེ་རེད། སུམ་ཅུའྱི་དུས་དན་ཞེས་དག་ཆ་དེ་ནོར་འདུག ང་ཚོ་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཡྱིག་དེ་ཅ་ཟྱིང་པོ་འདུག དག་ཆ་ནོར་འདུག་གསུང་མཁན་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སུམ་ཅུའྱི་དུས་དན་ཟེར་བའྱི་དག་ཆ་འདྱི་ནོར་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོ་དངོས་གནས་ལོ་རྒྱུས་
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ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་འགེལ་བཤད་ག་རེ་སོན་གྱི་ཡོད་
མེད་མྱི་ཤེས། ནོར་ཡོད་ན་ནོར་སོང་གསུང་རྒྱུ་རེད། དེ་མྱིན་དེ་ཚོར་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ།  
 དེ་ནས་མར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཨང་ ༤ པ། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་གནད་སྡོད་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབེལ་ལམ་ཞུས་གསུངས་འདུག ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་
བསྐོས་པ་དེ་སོན་མ་གལ་ཆེན་པོ་བས་ཏེ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནས་ཕར་གདན་འདེན་ཞུས་པ་རེད། ངས་སོན་མ་ནས་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནས་དྲུང་
འཕར་གྱི་ས་མྱིག་གཅྱིག་གསར་ཏུ་གཏོན་ནས་བཞག་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་མེད་ནས་ཟླ་བ་ཁ་
ཤས་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། དེ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁབ་བསགས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་གནང་འདུག སོན་མ་གཅྱིག་
གནང་བ་རེད། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༧།༨ ནང་ལ་ཡང་གཅྱིག་གནང་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོན་མ་གནང་བ་དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་སུ་
གཅྱིག་ལ་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་ནས་མ་བྱུང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ལ། ཁོ་རང་ཚོར་དགོས་པའྱི་མྱི་དེ་མ་
རག་ནས་མ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་བཤད་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པོ་བས་ཏེ་བཤད་དགོས་ཀྱི་
འདུག སོན་མ་དྲུང་འཕར་གྱི་ས་མྱིག་ཅྱིག་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དྲུང་ལས་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
དྲུང་གཞོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ལས་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། དོན་དག་ངོ་མ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་རྒྱ་
རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་དངོས་གནས་གནས་རྱིམ་དྲུང་འཕར་ཅན་ཞྱིག་མེད་ན་མེད་ཐབས་མེད་པ་དང་སོན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་
ངོས་འཛིན་བེད་པ་དེ། ད་ལྟ་གནས་རྱིམ་དེ་ལས་དམའ་བ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་རེད་དམ། དེའྱི་གནད་འགག་དེ་གསལ་པོ་བས་ཏེ་
གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
 ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ཐོག་མའྱི་དྱི་བ་གསུམ་གྱི་ལན་གནང་རོགས་གནང་། ཨ་རྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
སྐོར་ཏེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉེ་ཆར་ཀུ་ལུ་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་དེ་འད་བྱུང་བ་དེ་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། གོས་ཚོགས་གོལ་ནས་ང་ཚོས་མཇུག་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེར་བོན་
པོའ ་ིལོ་རྒྱུས་དེ་ནོར་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་
གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་དག་ཆ་ནོར་བ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་ལས་དོན་ཆ་ཚང་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ལན་མ་འཕོད་པ་དང་ Washington D.C དང་འབེལ་བ་ཡོད་
པ་དེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་ཞུས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གང་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་མདུན་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕེབས་ཏེ། ཨ་རྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་འདྱི་རོགས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་དུས་ང་ཚོར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ལའང་ཞུས་རོགས་བོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཨ་རྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚན་པ་འདྱི་དེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་ངས་
ཞུས་པ་ཡྱིན།  དེ་འད་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྱི་བ་བཞྱི་པའྱི་ལན་གནང་རོགས།  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ་མཐུད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་
བཞྱིན་ཡོད། གསལ་བསགས་ཐེངས་གཉྱིས་བྱུང་བ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། གསལ་བསགས་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཆ་
རྐྱེན་ཚང་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་པ་རེད། མ་ཚང་བ་དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཕྱིན་ཏེ་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་ཏེ་གང་མགོགས་གསར་དུ་བསྐོས་ཐུབ་
པའྱི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་བགོ་གེང་ཐོག་ལ་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེར་ཕྱི་
དྱིལ་དང་འབེལ་བའྱི་བོད་ཀྱི་ས་བརན་དང་བརན་འཕྱིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ནང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ང་
རང་ལ་བསེབས་སོང་། དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་ད་རྒྱ་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་
ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་གྱི་ད་རྒྱ་དང་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བཏང་སྟེ།  གཞན་པ་ཚང་མ་ཚད་
བཀག་བཟོས་ཏེ་བལྟ་མྱི་ཐུབ་པ་བཟོས་འདུག དེའྱི་སོན་ཆ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་དུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་
ད་ཐོག་ནས་ཚོང་ལམ་དང་། ཡང་ན་ད་ཐོག་གཞན་པ་ངོ་དེབ་ལ་སོགས་པའྱི་འབེལ་ལམ་ཚང་མ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་མེད་པར་ཆགས་
འདུག དེ་ང་རང་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་བཞྱི་པ་དེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དེ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལས་བེད་དེ་ཚོར་སོ་སོའ་ིད་རྒྱའྱི་ལས་དོན་བེད་
སོད་དེ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་རེད། དེ་ལས་ཕྱི་ལོགས་ལ་བལྟ་རུ་འགོ་དགོས་ན་འགོ་ས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
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འདུག ངས་བལྟས་ན་དེ་ཅུང་ཙམ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཆ་ཚང་སོ་ཕེ་སྟེ་ག་པ་ནས་བཀག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེ་ན། ལས་བེད་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིཆེད་འཛུགས་མྱི་སྣས་སྟངས་འཛིན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་གུ་དོག་པོ་བཟོས་ཏེ་མཐོང་རྒྱ་
ཆུང་ཆུང་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཞར་དང་ཞོར་ནས་ད་ལམ་ནས་ཁེད་རང་གྱིས་མྱི་མཐོང་ས་ནས་སོ་སོ་ལ་ཁེ་ཕན་ལེན་གྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་བཀག་ན་འགྱིག་ས་མ་རེད། ང་རང་གྱིས་བསམ་ན་གང་ཡོད་པའྱི་ད་རྒྱ་དེ་དག་
ཚང་མས་བལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་ཚོས་སྟངས་འཛིན་བས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་རྒྱ་བཀག་པ་སྟེ་ཧ་ཅང་གུ་དོག་པོ་འདུག དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེང་སང་མྱི་ཚང་
མས་ཤེས་བ་ལེན་པའྱི་ཁབ་རྒྱ་དེ་ད་ཐོག་དང་བརན་འཕྱིན་དེ་ཚོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་མེག་ལོཊ་
ནས་གཏོང་བའྱི་བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་བོད་ལོངས་བརན་འཕྱིན་ཁང་གྱི་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བའྱི་སྡེ་ཚན་དེ་ཚོ་བལྟ་རྒྱུ་
འདུག དེ་ཚོ་རྒྱུན་གཏན་བས་ཏེ་ག་རེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གསར་འགྱུར་ཟེར་བ་དེ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བལྟས་ཏེ་སོ་
སོས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྟངས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ་གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་མ་གཏོགས། དེ་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ནས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་དྱི་བ་དང་མཉམ་དུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེར་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ།  སོན་མ་དང་ད་ལྟ་
བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་བོད་ཡྱིག་ཀློག་པ་དང་བོད་སྐད་བསོན་པ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཆགས་འདུག དེ་མཚུངས་མོ་རང་སེར་གྱི་
ཁྱིམ་ཚང་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དངོས་འབེལ་གྱི་ང་རང་ཚོ་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་
མཁན་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་བོན་བུད་མེད་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་གཅྱིག་མོ་རང་རེད།  དེའྱི་སང་ལ་
ལས་ཀ་ལ་འབད་བརོན་བས་ཏེ་གང་ས་གང་ལ་འགོ་ནས་སྡུག་རུས་བེད་མཁན་ཞྱིག་རེད་འདུག་པས་དགའ་པོ་བྱུང་། དངོས་
གནས་ཀྱི་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མཚུངས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༧ ནང་ལ་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་མྱིང་ཚིག་མང་སོང་བའྱི་སོན་ཆ་འདུག དུམ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
ཨྱིན་ཚིག་ ༡༣།༡༤ བྱིས་འདུག དེ་ཚོའྱི་བར་དུ་བོད་ཡྱིག་གཉྱིས་དང་གསུམ་རེ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག སྙན་ཐོ་མར་ཀློག་
ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བདེ་པོ་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཉུང་འབྱི་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དེ་མར་བལྟ་ཡོང་དུས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་འདུག གང་ཐུབ་ཐུབ་བོད་
ཡྱིག་གྱིས་འགེལ་བརོད་ཡོད་པ་དང་ཨྱིན་ཇྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག བས་ཙང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་མྱིང་ཚིག་དེ་ཚོ་ང་ཚོར་ཐ་
སྙད་གསར་བཟོའ་ིསྡེ་ཚན་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་དེབ་གསུམ་བཞྱི་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཁོ་ཚོར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཙམ་
ཞུ་ཙམ་བས་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཚིག་རེད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཨྱིན་ཇྱི་ཁོ་རང་མར་བང་རྱིམ་བསྱིགས་ཏེ་ཀློག་པ་
ཡྱིན་ན་བདེ་པོ་མྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་བོད་
ཡྱིག་དང་བོད་སྐད་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་སོ་སོས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་
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ཁེངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཡོང་བ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ངོ་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏེ་ངོ་དེབ་དང་ད་རྒྱ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་མེད་པ་བཟོས་པ་
རེད། ང་རང་གྱིས་དེ་ལ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ངོས་འཛིན་ཞུ་བ་དང་སགས་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ཞྱིག་བཏང་ཡོང་དུས། ས་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ག་རེ་བཤད་དགོས་མེད། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་བདེ་པོ་དང་ལྟ་བདེ་པོ་ཞྱིག་
ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་འདྱི་ནས་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། མོས་མཐུན་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ཐོག་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་མང་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དེ། ཕལ་ཆེར་འདྱི་ computer སྡེ་ཚན་
དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་མ་འོངས་པར་གང་ཐུབ་ཐུབ་བོད་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོས་བསྒྱུར་
གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཁ་
ཤས་ software དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས། དེ་ལ་གོ་བ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ལེན་པའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་འདྱིར་བཀོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མོས་མཐུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་དུས་རེས་མ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་
ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག   
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས།  
མ་འོངས་པར་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེང་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
སྐད་བེད་སོད་བཏང་བའྱི་རེས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག བཀའ་འཁོལ་སོན་ལ་ཞུས་ནས་བེད་
སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རེད། སྱི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད། དང་པོ་
དེར་ད་ལྟ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་སྐོར་ཡྱིན། དེ་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་ལ་ཉེ་ཆར་ Germany ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་གོགས་པོ་ཚོ་
མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་གནང་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་ངའྱི་དྱི་བ་ལ། ར་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་གོགས་པོ་དེ་
ཚོ་ཡག་པོ་རེད། ང་ཚོ་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མཐུན་པོ་བེད་དགོས་པ་རེད། ང་རང་ཡང་ལྷག་པར་དུ་མང་གཙོའྱི་དོན་གཉེར་བ་
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དེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་གང་འད་
ཡོད་དམ། གཉྱིས་ནས་མཚམས་རེ་ངས་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་གོགས་པོ་ཚོས་བཀའ་སོབ་གགས་ཆེན་པོ་
གནང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ལ་ང་ནྱི་དགའ་པོ་ཡོད་ལ་མ་མཐུན་པ་ར་བ་ནས་མེད། ཡྱིན་ནའང་སྐད་སྒྱུར་མཁན་དེ་ང་རང་
ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་པ་ཞྱིག་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕོགས་རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་རེ་
བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་ལས་བསྡོམས་ཆ་ཚང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་བསྡོམས་དེ་མར་ཀློག་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་རེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚན་པ་སོ་སོར་དམྱིགས་
ཡུལ་གང་འད་ཞྱིག་བཟུང་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་དཔར་སྐྲུན་གནང་བའྱི་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་
ཚོ་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་འད་ཞྱིག་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་གང་འད་ཞྱིག་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་མཐའ་བསྡོམས་ཀྱི་རྒྱབ་དེར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དོན་ཚན་ ༨ ཞྱིག་འདུག དོན་གཅོད་ལས་
བེད་དང་སུད་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་བཞེས་མཁན་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་འཛོམས་ཏེ་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་གོ་རྒྱུ་འདུག དེ་འདའྱི་སྐབས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདམྱིགས་ཡུལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་
གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་ཡོད་ན་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་གསལ་པོ་འགོད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ལས་
ཁུངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་འད་བཞག་སྟེ་དམྱིགས་ཡུལ་གྲུབ་སོང་ཟེར་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། ལས་ཁུངས་དེའྱི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་དང་མེད་དེ་ཧ་ལམ་ཚོད་མྱི་ཐྱིག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག   
 དེ་དང་འབེལ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ཡྱིན། དེ་བསམ་འཆར་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དོ་སྣང་ག་རེ་བྱུང་སོང་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉེ་བའྱི་ཆར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡར་མར་ཕེབས་སྐབས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འཁོར་ཡོང་གྱི་འདུག  ཁག་
གཅྱིག་ནྱི་ཆོས་ཞུ་རུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁག་གཅྱིག་ནྱི་སྱིར་བཏང་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་སྐོར་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཉན་དུ་ཡོང་བ་དེ་འད་རེད་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་དོ་སྣང་ཡོད་ནས་ཡོང་བ་མ་རེད། དེ་
འད་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་དེར་དེ་ཚོའྱི་ཁ་བང་མང་པོ་ཞྱིག་བསགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡར་
མར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་ང་ཚོ་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོ་ཐུག་པའྱི་གོ་སྐབས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་མྱི་སྣ་
ཚོགས་ཤྱིག་མཇལ་འཕད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་དེ་དག་ཚང་མར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་སྐུ་ལས་དེ་འད་ཞྱིག་བསོན་ནས་
མཇལ་ཁ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཁ་བང་དེ་ཚོ་གང་དུ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་
འབེལ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།  ངས་མཐོང་སྟངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་འདྱི་ནས་མྱི་བརྒྱ་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། མུ་
མཐུད་ནས་འབེལ་བ་འཇོག་གནང་ཐུབ་ས་དེ་མྱི་ ༢༠ ཞྱིག་ཨེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་མ་ར་དེ་ང་
ཚོས་འཕོ་བརླག་ཏུ་མྱི་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་ནས་ཞུས་པ་རེད། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱབ་སོར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཅུང་ཙམ་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད་དུས། ཡོད་པ་དེ་ཚོ་བདག་པོ་ཡག་པོ་རྒྱག་
དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག  
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༢༠༡༤།༨ ནང་ལ་ Hamburg ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ནམ་རྒྱུན་ common 
ground མྱིང་ཁུར་ཏེ་སོན་མ་ཚར་ཁ་ཤས་ཚོགས་ནས་དེའྱི་མཇུག་སོང་ཡྱིན་པའྱི་ཁུལ་རེད། ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོའྱི་སང་
ནས་དཔེར་ན། ༢༠༡༤ ལོར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དེའྱི་གྲུབ་འབས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
སྐབས་ ༡༤ འགན་བཞེས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་མུ་མཐུད་ནས་ལངས་ཕོགས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ། ལངས་ཕོགས་གསལ་པོ་ཡྱིན་པ། བརྟན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
བསྟན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སྟེ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚར་ནས་ཚོགས་བཅར་
བའྱི་ངོས་ནས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན། གོས་ཆོད་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་རྒྱ་རྱིགས་ཚོགས་བཅར་བའྱི་
ངོས་ནས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྒྱ་ཡྱིག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཁབ་བསགས་ཡག་པོ་ཞྱིག་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཁོ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་དང་།  བོད་རྒྱ་
གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་རོག་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་བསྟན་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དེ་
ག་ནང་བཞྱིན། བོད་རྒྱ་མང་ཚོགས་རྱིམ་པ་ལ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་གནང་སྟངས་དེ་ཆབ་སྱིད་གཅྱིག་པུའྱི་སྐོར་མ་མྱིན་པར་
བསར་དུ་འཛོམས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྒྱུས་དང་རྱིག་གཞུང་། ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ནས་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་
གོས་ཆོད་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་ཚོགས་བཅར་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་
པ་རེད། ཁ་ཤས་རྒྱུན་དུ་ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་མང་ཚོགས་དོན་གཉེར་བར་བས་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ལ་བཞུགས་ནས་ལོ་མང་པོ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༥ ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ ༧༠ ཕེབས་པ་
རེད། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་མྱི་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་ལངས་ཕོགས་དེ་གསལ་པོ་སྟོན་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ཁོང་ཚོས་གསུངས་པ་ཚིག་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཟེར་བ་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་དང་མྱིའྱི ་འབེལ་བ་
བརྒྱུད་ནས་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ངས་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་དུས་བསར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཞུ་མོང་ཡོད། དེ་རྱིང་ཡང་བསར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཟེར་
དུས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་མ་ཡོང་དུས། གང་ཡང་བ་རྒྱུ་མེད་པ་འད་པོ་སྐབས་རེ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཚོར་
སྣང་དེ་འད་སེབས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འདུག་གྱི་ཨེ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་
ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་འཁོག་གཏམ་ཞྱིག་བཤད་བཤད་པ་རེད།  དེ་
གདོང་ལེན་བ་རྒྱུ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁོ་ནའྱི་ལས་འགན་མ་རེད། ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་དང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་
པ་གཅྱིག་པུའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཀང་མ་རེད། བོད་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ནས་འགན་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་འགན་བཞེས་ཏེ་བོད་མྱི་ཡོངས་རོངས་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་
ལམ་སྟོན་གནང་བར་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འབད་བརོན་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་ལ་
ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་དང་ང་ཚོ་འབེལ་མཐུད་པ་གསུམ་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་
དུས། ང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག 
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགེལ་བཤད་གང་འད་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་མེད་ཚང་མ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་ཡྱིག་དང་
བོད་ཡྱིག ཨྱིན་ཡྱིག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་དག་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་འད་
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ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་མྱི་ག་པར་ཞྱིག་ལ་ཡོད་ནའང་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བོད་མྱི་མང་པོ་བསེབས་བསྡད་ཡོད་དུས། སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་
ཚོར་འབེལ་བ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ང་ཚོ་ལོ་གསར་སྐབས་དང་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚོ་དང་སོབ་གྲྭ་ཆེན་པོའ་ིསོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་
འགག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་རེ་བ་འཛིན་ས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་རྒྱ་རྱིགས་གཞོན་སེས་ཚོ་རེད། ང་ལ་འབེལ་
མཐུད་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་མོང་། རྒྱ་རྱིགས་ནང་ནས་ལོ་ ༤༠།༥༠ ཡན་ལ་ང་ཚོས་དེ་ཙམ་རེ་བ་བེད་ས་ཡོད་པ་མ་
རེད། ལྟ་བ་མཁེགས་པོ་ཆགས་ཚར་བ་དེ་བསྒྱུར་ཁག་པོ་རེད། ང་ཚོའྱི་རེ་བ་ཆེ་ཤོས་དེ་རྒྱ་རྱིགས་གཞོན་སེས་ཚོ་རེད། རྡ་
རམ་ས་ལར་མཚམས་རེ་ཕེབས་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་གསུངས་མོང་། ང་ཚོ་ལོ་ ༤༠།༥༠ གངས་དེ་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཚུར་ལྟ་རྟོག་མ་བས་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ཕ་མ་ཚོས་ང་ཚོར་ལྟ་རྟོག་བས་ཏེ་ར་བ་ནས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་རང་ལོ་ ༧༠།༨༠ སོན་པའྱི་མྱི་རབས་མ་རོགས་བར་དུ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་
གསུངས་མོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་མྱིའྱི་ནང་ནས་གཞོན་སེས་ཚོ་ལ་རེ་བ་དང་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་
ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དོགས་འདྱི་གཉྱིས་པ་དེ་ང་ཚོས་དཔེ་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་དེབ་སྐོར་རེད།  ལས་བསྡོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་གངས་ཀ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་བཀོད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་
རྒྱས་པའྱི་ནང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ག་རེ་བས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དེ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་ནང་
ནས་ཁག་ཅྱིག་ལས་བསྡོམས་ནང་ཞུས་པ་བཞྱིན། ལྷན་ཁང་རེ་རེའྱི་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡང་སྐབས་རེ་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་ལ་ཚོན་ཁ་ཅན་གྱི་དཔར་བསྐྲུན་
ཞུ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་ཙང་། ཡྱིག་ཆ་དྱིལ་བསགས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་ལོགས་ལྡྱི་ལྱི་སོགས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཐོ་གཞུང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། 
དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་དཔར་བསྐྲུན་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དེང་སང་གོག་ཀླད་ computer བེད་སོད་གཏོང་མཁན་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། 
ང་ཚོས་དེབ་གསར་པ་ག་རེ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་
ཆོག་པ་ཞུ། Kindle དང་ Ebook འདོན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་མོང་། ང་ཚོ་སོན་མ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེབ་ཡག་པོ་དེ་འད་
འདོན་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་སོང་། ང་ཚོས་དེ་ལ་གཞྱི་བཞག་སྟེ་བསར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་སོན་མ་དཔར་བསྐྲུན་
ཞུས་པ་དེ་ཚོ་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་བཀོད་པ་ནང་བཞྱིན། བསར་དུ་གོག་ཀླད་ནང་ལ་བགས་ཏེ་ E-copy གྱི་
མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བར་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ང་ཚོ་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་ཡོད་མེད་དེ།  སོན་མ་ཡང་དོགས་འདྱི་བས་སོང་ལ་དེ་
རྱིང་བསར་དུ་དོགས་འདྱི་ཕེབས་སོང་། ལམ་སྟོན་སོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོ་སོན་མ་ནས་སྱི་
འཐུས་གནང་མཁན་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད། གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར། ས་གནས་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་མྱི་ལ་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ། ས་གནས་ཀྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན་ཕག་
རོགས་གནང་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
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རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་གསལ་པོ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ༢༠༡༡།༢༠༡༢  ལོའ་ི
སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་  Five M 
ཟེར་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་
ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། Eleven common objective ཟེར་ནས་སོན་མའྱི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་དུ་
བཏང་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་རེ་བ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་འདྱིས་མ་འོངས་པར་སོན་རྱིས་ཕུལ་
སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་བསྡོམས་བཀོད་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་
ག་རེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མེད་དང་ག་རེ་ལྷག་ཡོད་མེད་དེ་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་མ་ལ་
ལོ་གསུམ་གྱི་འཆར་གཞྱི་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ད་ལྟ་འདྱི་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་འད་བྱུང་མེད་
ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། strategic plan ཟེར་ནས་ང་ཚོས་འབད་
བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་སུས་མཇལ་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ལ་མཇུག་སོང་གནང་རྒྱུ་དེ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་ཚོས་དངོས་གནས་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
ཡོད། དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རེ་བ་བཟུང་བ་ནང་
བཞྱིན་ཡོང་གྱི་ཨེ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུས་མཇལ་
གྱི་ཡོད་མེད་དེ་དཔེ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉེ་ཆར་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་སུ་
མཇལ་ཡོད་མེད་ཚང་མ་དེབ་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་རྣམ་པས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་
བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
དྱི་བ་ཞྱིག་དང་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ཐོག་མར་ལས་བསྡོམས་དང་སགས་ཕག་ལས་གང་ཡག་ཡག་ཅྱིག་ཡོད་
པའྱི་རྣམ་པ་འདུག ར་བའྱི་ལས་བསྡོམས་མདོར་བསྡུས་ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་ཚང་མ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་འདུག  ལྷག་པར་དུ་ 
tibet.net ད་ཚིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡང་ས་བརན་དང་བརན་འཕྱིན་ཚན་པའྱི་ནུས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་
དང་ནན་པོ། རྒྱལ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཐུབ་པ། སྐད་ཡྱིག་གང་མང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད་འདུག་པས་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་དྱི་བ་དེ་ད་རྒྱ་དང་ད་ཚིགས། དྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུ་རང་གྱི་སང་ལ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ངོ་དེབ་
དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨྱིན་སྐད་རང་བསྡད་འདུག Twitter ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་
བོད་སྐད་ནང་ལ་མྱིང་ཡོད་ས་མ་རེད། ངོ་དེབ་དང་ Twitter དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་དམ་ཕྲུག་དང་ཁ་བང་ཐོག་
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ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཡོད་དམ། ངོ་དེབ་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཨྱིན་སྐད་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་
འཚལ་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་མེད་ཙང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ wikipedia ནང་ལ་ག་རེ་ཡོད་པའྱི་གནས་
ཚུལ་དང་། དེ་ལ་དགའ་མཁན་གྱི་མྱི་ ༨༠༠ ཙམ་ཟེར་དུས་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚན་པ་བས་ཏེ་ ཤེས་རྱིག་
ལྷན་ཁང་དང་། ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ཁོ་རང་ཚོར་ལོགས་སུ་འདུག དེ་ལ་དགའ་མཁན་མང་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུག དེར་བརྟེན་
དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྱི་བ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་ད་ལྟ་ tibet.net ད་ཚིགས་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་མཐོང་བ་
དང་ང་རང་ཚོ་སོ་སོའ་ིངོ་དེབ་དང་ Twitter སང་ལ་མྱི་མང་པོའ་ིཆེད་དུ་བླུགས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ། དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཡྱིན་ན་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་མྱི་ ༡༠༠༠།༢༠༠༠ ཀློག་པ་མ་ཟད། རང་རང་སོ་སོའ ་ིངོ་དེབ་ནང་དུ་བླུགས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ངོ་དེབ་ཅྱིག་ངས་མཇལ་མ་སོང་། དེ་བཞྱིན་ད་
ལྟ་ Twitter ནང་ལ་ཏན་ཏན་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ CTA ཟེར་ནས་དམ་ཕྲུག་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་གགས་ཆེ་བ་བོད་
ཡྱིག་ནང་ལ་རེད་འདུག ཡྱིན་རྒྱུ་དེ་ཆུ་ཚོད་ཆུ་ཚོད་ལ་སེབས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། གགས་ཆེ་བ་bod.asia ད་ཚིགས་དེ་ནས་
རེད་འདུག ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ Twitter ལ་མཇལ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་མྱི་འདུག དེའྱི་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་
ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ནས་ཡོད་པ་དང་། བོད་ bod.asia ནས་ཡོད་ཙང་ཡྱིན་ནམ། ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེ་རྱིང་ཁ་སང་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཆེ་ཁག་ལས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཁབ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དེ་
བེད་སོད་གཏོང་དུས་ང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་འབྱི་བཞྱིན་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་བཀོན་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཚོས་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་གནས་ཚུལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་
ཡོད། Twitter ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་བསེབས་དུས། ང་ཚོ་ཀློག་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཉུང་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མང་བ་ཞྱིག་ལ་
ཁབ་ཀྱི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག བས་ཙང་དེ་དྱི་བ་དང་སགས་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 གཉྱིས་པ་དེ་ལ། ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་བཀོད་འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དྱིལ་བསགས་དེ་རྒྱ་བསེད་གཏོང་བའྱི་
ཆེད་དུ་ཡྱིག་ཆ། བརན་འཕྱིན་གྱི་འོད་སྡེར་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་དང་ཚད་མཐོ་པོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་བསམ་
ཚུལ་ཞྱིག་ག་རེ་སེབས་སོང་ཞུས་ན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་དབུ་འབེད་དེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ལས་བསྡོམས་
ནང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། ༢༠༡༤།༦།༥ གནང་བ་རེད། ར་བའྱི་དབུ་འབེད་མཛད་སོ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་
ཚགས་ཚུད་པོ། རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཉྱི་མ་དེ་ལ་དོན་གྲུབ་དབང་
ཆེན་ལགས་ལོ་ ༦ གྱི་རེས་ལ་བཙོན་ཁང་ནས་གོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་གསར་འགྱུར་ནང་ལ་ལས་ཀ་བེད་དུས་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་འདྱིས་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཙམ་འགོག་རྐྱེན་འཕད་སོང་། དེ་དུས་ང་རང་ཚོར་
དྱི་བ་བསེབས་སོང་། ཨ་ཙི་དེ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་སོན་དང་། ཡང་མྱིན་ན་ཉྱི་མ་གཅྱིག་རེས་ལ་ཡྱིན་ན་བསམ་པ་བྱུང་། གང་ཡྱིན་
ཟེར་ན་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་བཙོན་ཁང་ནས་གོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད།  ང་ཚོར་
བོད་ནང་ནས་སྐབས་རེ་མ་གཏོགས་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་
དྱི་བ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆགས་མ་སོང་། མཐའ་བསྡོམས་དེ་ལ་ད་ལྟ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་ ༦ པ་དེ་ ༢༠༡༠ ལ་ Surajkund Haryana ལ་ཚོགས་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་ལོ་དྲུག་གྱི་ནང་ལ་དངོས་
ཡོད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ ༧ པ་དེ་ང་ཚོས་ཚོགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་། དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པས་འགན་
ཁུར་ནས་ཚོགས་ཆེན་དེ་ཚོགས་པའྱི་རེ་བ་དང་ག་སྱིག་གྱི་ལས་འཆར་ཡོད་དམ། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་དང་། ས་བརན་ཚན་པའྱི་ཕག་
ལས་གནང་ཕོགས་ཐད་ནས་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་དེ་སྱི་
ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་རེ་བ་བཟུང་བ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་ལས་བེད་མ་འདང་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ས་གཙོ་བོ་དེ་ངོ་དེབ་ facebook ཐོག་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། 
Twitter དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། Twitter ནང་ནས་ཡྱི་གེའྱི་གངས་ཀ་
འགོད་སྟངས་ལ་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་དུས། ཅུང་ཙམ་ཚིག་དེ་ཚོ་གཟབ་གཟབ་དང་འཆར་གཞྱིའྱི་སང་ནས་མ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། 
སོ་སོ་སེར་གྱི་ནང་བཞྱིན་མྱིན་དུས། ང་ཚོ་ལས་བེད་མ་འདང་བས་གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་མ་གནང་ན་ཡག་གྱི་རེད། གལ་
སྱིད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་མ་ཡོང་བ་ལས་ད་ལྟ་གནས་སྐབས་རྱིང་ཕར་འགངས་གནང་ན་ཡག་གྱི་རེད་ཟེར་
ནས་གནས་སྟངས་དེ་ལྟར་ཆགས་ཡོད། ངོ་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ངོ་དེབ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད། (Solidarity with Tibet) གཅྱིག་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ངོ་དེབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་
ཡང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་གཞོན་སེས་ཚོ་ལ་ངོ་དེབ་ཅྱིག་བཟུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་གསུམ་དེ་ག་ལེར་
རྱིམ་པ་བས་ཏེ་གཅྱིག་ལ་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དེ་ང་ཚོས་རེས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ངོ་དེབ་ཀྱི་ཐོག་
ནས་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དོ་སྣང་གནང་མཁན་
དང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ནས་ཞུས་ན། Like བརྒྱད་བརྒྱ་མ་གཏོགས་མེད་ནའང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཔེ་ཞྱིག་བཞག་ན། ང་ཚོ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་གཟྱིགས་མཁན་ཁྱི་ ༧ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དེའྱི་ནང་
ནས་ཁྱི་ ༧ གྱི་ཕེད་ཀ་ངོ་དེབ་དང་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་སེབས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གངས་ཀ་མང་པོ་མེད་
ནའང་། ང་ཚོའྱི་ད་རྒྱའྱི་སང་ནས་སེབས་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་དུང་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་
ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་
གནས་སྐབས་རྱིང་འཆར་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་གཏན་འཁེལ་མེད་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 ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་སོན་མ་ཕོགས་བསོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་
སུ་ Chennai གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་དེབ་ཧ་ཅང་ཉུང་
ཉུང་འདུག  ཁོད་རང་ཚོས་དེབ་དེ་རྱིགས་གང་མང་མང་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་དང་
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བཀའ་སོབ་ཕེབས་སོང་། དེ་གཞྱིར་བཟུང་སོ་སོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་དུའང་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ར་བའྱི་སྱི་ཚོགས་དྲྭ་
རྒྱའྱི་དུས་ཚོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་བར་བས་ན། མང་ཆེ་
བ་དེ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་ལྷག་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་
ནང་དུ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་གང་ཡང་མཇལ་མ་སོང་། བས་ཙང་ང་ཚོས་ཕྱིས་སུ་ཐོན་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནའ་ས་
མོའ་ིདེབ་ཀང་གཙུག་ལག་མཐོ་སོབ་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ག་
ཚོད་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་དེབ་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད་དམ། 
 གཉྱིས་པ་ལ་བང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་སྐོར་ལ་དྱི་བ་ཕུལ་ཚར་སོང་། དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེང་སང་
སྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་གསུང་དུས། ངས་འདྱི་ལ་ Washington ནང་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་
དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་དང་། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ལས་འཕོས་པའྱི་དོན་གཅོད་ཚོས་ཕག་
ལས་ནང་དུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་དམ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་
འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་སོགས་ལས་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སྐོར་བཀའ་གནང་མ་སོང་། ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་
འགུལ་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ངའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཕ་ཡུལ་དྲྭ་རྒྱ་ནས་བཏོན་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ང་
ཚོ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ Washington Post དང་ New York Times གསར་འགྱུར་འདྱི་ཚོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་རྱིས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་སྐུ་སེ་མ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་དང་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཞུ་གཏུག་བེད་མཁན་དེ་གཅྱིག་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་བྱིས་རོམ་ཞྱིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། བྱིས་རོམ་པ་དེའྱི་གནད་དོན་དེ་
རེད་དམ་མ་རེད། བོད་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་བར་ཞུ་གཏུག་བེད་མཁན་དེ་གཅྱིག་པ་རེད་ཟེར་དུས། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སེམས་ནང་དུ་
མ་ཤོང་བ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་གནད་དོན་དེ་བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཁོང་གྱིས་འབྱི་རོམ་གནང་བ་དེར་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཐོག་ནས་ལན་ཞྱིག་མར་བྱིས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལན་མ་ཕུལ་གོང་དུ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་
སྐོར་ཞུས་ཡོད་དམ་མེད། རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེའྱི་ནང་ལ་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཐ་དད་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཁང་པའྱི ་དངུལ་འབབ་སོད་སྟངས་ཐད་ལ་ཁོང་
གྱིས་ལན་འདེབས་ཤྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཁོང་པའྱི་དངུལ་སོད་པའྱི་ཐོག་ལ་སོན་བརོད་བས་པ་དེ་གཞྱི་ར་
མེད་པ་རེད་ཅེས་དོན་གཅོད་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ད་ལྟའྱི་དངུལ་
སོད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཡས་མས་ཡྱིན་པ་ཡོད། ལས་གནས་ལ་མ་འཁོད་གོང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
རེད་འདུག  ལས་གནས་ལ་འཁོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁག་ཁག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལས་གནས་ལ་མ་འཁོད་
པའྱི་གོང་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་དོན་གཅོད་ཅྱིག་གྱིས་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་སམ་མྱི་དགོས། གལ་སྱིད་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་འོངས་པར་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་སྱིད་བྱུས་དེ་ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། སྱིད་སོང་
སེར་གྱི་གནད་དོན་ཚང་མ་དོན་གཅོད་ཅྱིག་གྱིས་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་ངའྱི་དྱི་བ་
གཅྱིག་ཆགས་སོང་། 
 ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཟློས་གར་གྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་
འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་དེར། གལ་ཆེན་པོས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་ལན་ཕེབས་པའྱི་
སྐབས་སུ་དྲྭ་རྒྱར་བལྟ་སྟངས་དང་དྲྭ་རྒྱ་ནས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་ཐད་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཟློས་
གར་གྱི་གཞས་དེར་མྱི་ཁྱི་ལྔས་བལྟ་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་མང་པོ་རེད། གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་མ་གཏོགས་ལག་པ་མང་པོས་
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བརྡབས་སོང་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དེ་ལ་ལན་འདེབས་གང་ཡང་མྱིན། ཐད་གཏོང་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མཁས་དབང་དང་གནད་ཡོད་ཚོས་བཀའ་སོབ་གནང་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དང་
བལྟ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་དུས། ང་རང་གྱི་ལྟ་ཕོགས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་། ངས་བཤད་པ་དེ་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་མྱིན། དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་མྱི་ཁྱི་ལྔས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ཧ་ཅང་འགྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་འཛིན་
བེད་ཀྱི་མེད། ངས་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་དངས་ཀྱི་ཡོད་ལབ་ན། སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༨ པ་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༣༨ སྙན་གགས་ཅན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་དུས་ཚོད་དེར་དྲྭ་རྒྱ་ལྟ་མཁན་མཐའ་དང་མུ་མེད་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། ལྟ་མཁན་དེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བརན་འཕྱིན་འཁོར་ཐག་པར་ལེན་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚོང་རྒྱག་སྟེ་ཁེ་བཟང་
ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག) འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ Washington ལན་འདེབས་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་གསུང་དུས། དེ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གཞས་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཏང་བ་རེད། ཨ་མྱི་རྱི་
ཀ་ལ་གཏོང་ཡོད་པ་མ་རེད།) དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ལན་འདེབས་ཞུས་པ་དེ་དྲྭ་རྒྱའྱི་ལྟ་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ལྟ་ཕོགས་ཡོད་
པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཕར་བལྟས་པ་དང་འདྱིར་ལྟ་བ་གཉྱིས་ལ་ལྟ་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་མང་ཉུང་ཁད་པར་ཡོད་པ་རེད། 
ཕར་ཕོགས་དེས་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚུར་ཕོགས་དེ་བཟང་ཕོགས་རྣམ་པ་ཡྱིན་པ་ཆ་
བཞག་གྱི་ཡོད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟོན་ཉྱིན་མོར་ཚང་མ་ཡོང་བའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ལག་པ་བརྡབས་པ་
ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དེ་ནས་ཐལ་མོ་བརྡབ་དུས་ཡག་པོ་རེད་གསུངས་སོང་། ངའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་དུ་མཐོང་མོང་། མཐོ་རྱིམ་མྱི་སྣ་
ཁག་བཀའ་སོབ་གནང་བར་ཕེབས་དུས་འབས་བསྱིལ་བཟོ་སྟངས་སོབ་ཀྱི་རེད། དེ་རྱིང་བརོད་གཞྱི་འདྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་
དུས། ཤ་གཏུབ་སྟངས་དང་མོག་མོག་བཟོ་སྟངས་སོབ་དུས། འོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ལག་པ་བརྡབས་ཏེ། ང་ཚོ་འཆམ་འཆམ་
ལ་མ་ཁྱིད་རོགས་ཟེར་ནས་ལག་པ་བརྡབས་པ་མཐོང་མོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ལག་པ་བརྡབས་པ་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཁབ་
པ་མྱི་འདུག  བས་ཙང་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡག་པོར་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བསམ་པ་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་
འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་ཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
  
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་དང་འབེལ་བ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བེད་དགོས་རེད་
གསུངས་པ་དེར་ངས་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གནད་འགག་ཆགས་པ་
མ་ཟད་རྒྱ་གར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཉེ་ཆར་གནས་ཚུལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་མན་
ཆད་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་འདུག  ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་པའྱི་བོད་པ་གཞོན་སེས་ཚོ་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་གཙུག་
ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཕེབས་མཁན་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་གཞོན་སེས་ཚོ་ལ་བོད་དོན་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་
རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཕྱི་དྱིལ་ངོས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་
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ཁང་བརྒྱུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་དེབ་ག་རེ་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ལ་བཏང་སྟེ། ཉེ་བའྱི་ཆར་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་། དྱིང་རྱི་ངག་དབང་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གྱི་རྱིག་
གནས་གསར་བརེའྱི་སྐབས་སུ་སྡུག་པོ་བཏང་བའྱི་སྐོར་དེབ་དང་། བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ལོའ་ིཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་དེབ་རྱིགས་
གཉྱིས། བོད་ཀྱི་གསར་འཕྱིན་བཅས་འདྱི་ཚོ་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགེམས་སྤེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་བོད་དོན་
རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་གོ་ཧ་ཊྱི་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་སྟབས། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གཉྱིས་དམྱིགས་བསལ་བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། 
འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་
བོད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་ག་རེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་དགོངས་པ་བཞེས་དང་བཞེས་
བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 Washington D.C དང་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་ག་རེ་ཡོད་པ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
དེ་མན་ཆད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་རེད་དེ། ག་སྟོན་དང་ཟློས་གར་གྱི་
གཞས་དེའྱི་སྐོར་གེང་སོང་ཡོང་དུས། དང་པོ་ངས་གཞས་དེའྱི་སྐོར་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། youtube ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་
ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ངས་མྱི་ཁྱི་ལྔས་བལྟས་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ཁྱི་དྲུག་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་རེད་འདུག  ངས་ནོར་མེད་
ན་བསམས་ནས་བསར་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན། བོད་པའྱི་གཞས་ཤྱིག་ལ་མྱི་ཁྱི་དྲུག་ཙམ་གྱིས་ལྟ་མཁན་དཀོན་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་ག་ཚོད་མང་པོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྙན་པོ་དང་དགའ་ནས་བལྟས་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཁུངས་བདེན་
གང་རེད་ཟེར་ན། དེའྱི་འོག་ཏུ་མཆན་རྒྱག་ཡོད་པ་རེད། མཆན་རྒྱག་མཁན་ཚོས་གཞས་འདྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་བ་རྐྱང་
རྐྱང་རེད་འདུག  མཆན་སྡུག་པ་རྒྱག་མཁན་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་འདུག  དེ་ཡང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ་རེད་འདུག  
སོང་ཙང་མཆན་རྒྱག་མཁན་མང་བས་ཡག་པོ་གཟྱིགས་ཡོད་དུས། དེ་དགའ་བའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་བ་གཟྱིགས་འདུག  
རེ་གཉྱིས་དེ་ལ་བོད་པ་ཚོས་ལན་འདེབས་རྒྱག་མཁན་བྱུང་འདུག  མཆན་དེ་དཔང་རྟགས་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དགའ་བ་དེ་
གསལ་པོ་རེད་འདུག གཉྱིས་པ་ཕག་རྡེབ་སྟངས་དེ་རེད། YouTube ལ་ཡང་བསར་གཟྱིགས་གནང་དང་། ཕག་བརྡེབས་
པ་མ་ཟད་སྐད་ཡང་རྒྱག་གྱི་འདུག  ག་སྟོན་སྐབས་ཕག་བརྡབས་པ་དང་སྐད་གགས་ཆེན་པོའ ་ིངང་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་
དགའ་བའྱི་རྣམ་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་པ་ཟེར་དུས་དང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དགའ་བའྱི་ལག་པ་
རྡེབ་སྟངས་དང་མྱི་དགའ་བའྱི་ལག་པ་རྡེབ་སྟངས་གཉྱིས་ལ་ང་ཚོས་དབེ་བ་འབེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  བས་ཙང་
དགའ་བའྱི་ལག་པ་རྡེབ་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། དཔང་རྟགས་དགོས་ན་ YouTube ནང་བསར་དུ་གཟྱིགས་ན་
ལག་པ་རྡེབ་སྟངས་དང་སྐད་རྒྱག་སྟངས་སོགས་ཚང་མས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གཞས་གཟྱིགས་མཁན་མྱི་ཁྱི་དྲུག་
ཕལ་ཆེར་སེབས་པ་ཡོད། 
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 དེ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ Washington Post དང་ New York Times སྐད་གགས་ཆེན་པོ་རེད་
གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རེད། འཛམ་གྱིང་ནང་ནས་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་ཚགས་པར་རེད། Washington Times ཁག་
ཁག་རེད། Washington Times འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་ཚགས་པ་མ་རེད། དེ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་ཚགས་
པར་ཆུང་བ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དྱི་བ་ག་རེ་བཀོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ནས་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་མཁན་དང་། 
རྒྱ་མྱིའྱི་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་ས་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་ཨ་རྱིའྱི ་དོན་གཅོད་ནས་
གསལ་བཤད་གནང་བ་དེ་ག་རང་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་དེའྱི་སྐབས་དོན་གཅོད་མ་རེད། 
དེའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ལ་འགན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚགས་པར་ནང་དུ་
ཐོན་ཡོད་ཙང་། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ད་ལྟའྱི་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ཙང་འགན་འཁུར་ནས་དེ་སའྱི་དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་
སྟེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དངུལ་སད་བཞག་པ་དང་ག་བཞག་པ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་དུས། ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་
ནས་གསུངས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་མྱི་སྣ་ངོ་སོད་བེད་མཁན་དེ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚང་
མ་ལ་རོགས་པ་བེད་མཁན་རེད། ངས་མྱིང་འབོད་མྱི་དགོས་པ་བས་ཏེ་བཟའ་ཟླ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ནྱིའུ་ཡོག་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་ཆེད་ལ་ཨ་སོར་ས་ཡ་གཅྱིག་གནང་བ་དང་། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་འདུ་བསྐོང་བ་ཡྱིན་ནའང་རོགས་དངུལ་ཞུས་ས་ཁོང་ཚོ་རེད། ཁོང་ཚོས་ངོ་སོད་བེད་པའྱི་མྱི་དེ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
ཁོང་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་སྐབས། དོན་གཅོད་ནས་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་མཁན་དེ་ལ་དངུལ་ར་བ་ནས་སད་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། Fara ཟེར་བ་ Foreign Agency 
Regulation Act དེའྱི་ནང་ལ་དེབ་སེལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁལ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་ལ་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་བཞྱིན་
ཡོད། སུས་དངུལ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་འགེངས་ཤོག་བཀང་དགོས་རེད། ཕར་དེའྱི་ནང་དུ་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་སའྱི་ཚོགས་པའྱི་
ལས་བེད་ཅྱིག་རེད། ལས་བེད་དེས་ Office  of Tibet ཞུ་གཏུག་ཕུལ་རྒྱུ་འདྱི་ Pro-bono ཡྱིན་ཞེས་ FARA 
འགེངས་ཤོག་དངོས་གནས་བཀང་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་ལ་ Pro-bono རང་བྱིས་འདུག  འདྱི་གསུམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ད་ལྟ་དོན་
གཅོད་ཀྱིས་དེ་སའྱི་དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་། འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཁོང་ཚོ་ལ་བཀའ་
འདྱི་གནང་། Foreign Agency Regulation Act འགེངས་ཤོག་དེའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས། Pro-bono བྱིས་ཡོད་
ཙང་། ང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་སའྱི་དོ་བདག་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་རོགས་པ་བས་པ་རེད་དེ། དེ་ལ་དངུལ་སད་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཁ་སང་འདྱི་བརྒྱབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རེས་སུ་ Supplementary དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཚིག་
འདྱི་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། འགེངས་ཤོག་བཀང་སྟངས་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་ཁོང་གྱིས་དོན་གཅོད་ནས་ཁྱི་གཉྱིས་རག་
སོང་ཟེར་བ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ལས་ཁུངས་དེ་ག་རང་ལ་འབེལ་བ་བས་ཏེ། ཁོད་རང་གྱིས་  FARA ལ་ཨ་མ་
དེའྱི་ནང་ལ་ Pro-bono ཡྱིན་ཟེར་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་རོགས་པ་བས་པ་མ་གཏོགས་དངུལ་རག་མ་སོང་ཟེར་འདུག  
ཡང་འགེངས་ཤོག་གྱི་ཟུར་དེ་ལ་ཁོད་རང་འདྱི་འད་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག  གང་འད་སེབས་པ་རེད་ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་དྱིས་དུས། 
ཕར་ཚུར་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་མཐའ་མ་དེར་ཁོང་གྱིས་ག་རེ་ཟེར་བ་རེད་ལབ་ན། དོན་གཅོད་ནས་དངུལ་ར་བ་ནས་གནང་
མ་སོང་། ངས་འགེངས་ཤོག་བཀང་བ་འདྱི་ནོར་འདུག  འདྱི་འད་ནོར་ཡོད་ན་ཁེད་རང་གྱིས་ནོར་བཅོས་བེད་དགོས་རེད་
ཟེར་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་མངགས་བཞག་ཡོད། ནོར་བཅོས་བེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་འདྱིའྱི་གོ་ནོར་ཐེབས་ཀྱི་འདུག  
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ FARA ཨ་མ་དེའྱི་ནང་ལ་ Pro-bono བྱིས། ཟུར་གྱི་འགེངས་ཤོག་གཅྱིག་ལ་དངུལ་དེ་འད་འཁོད་ན་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་རེད། ཞུ་གཏུག་ཕུལ་རྒྱུའྱི་རོད་གཞྱི་དེ་ཁ་སང་དོན་གཅོད་ནས་བཀོད་པ་དེ་ག་རང་རེད། 
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༢༠༡༡ ལོར་དབར་ཁ་དང་དཔྱྱིད་ཀའྱི་རྱིང་། དུས་གཉྱིས་ལ་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་དང་དུ་བངས་ཏེ། ཕྱི་ཟླ་ 
༧ པ་ལ་ཡྱིན་ན་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་རེད། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་ཐེངས་གཉྱིས་ཁོང་གྱིས་དང་དུ་བངས་ནས་དངུལ་མ་བངས་ཤྱིང་
རོགས་པ་བས་པ་རེད།  ༢༠༡༡ ལོར་མ་གཏོགས་ ༢༠༡༢།༢༠༡༣།༢༠༡༤།༢༠༡༥ ལོར་དེའྱི་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བ་སྤུ་
ཙམ་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ Washington D.C ལ་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་བའྱི་འབེལ་བ་བེད་
སྟངས་གང་འད་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་གོགས་པོ་རྱིང་པ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ནང་ལས་ཡོད་པ་
རེད། ཁོང་ཚོས་ཁོད་རང་བཀའ་བོན་ཁྱི་པར་འཁོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་རེས་ལ་ཨ་རྱི་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། སོང་
ཙང་གོས་ཚོགས་ནང་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དང་གང་འད་བས་ནས་ཐུགས་དགོས་མེད། སྐད་ཆ་ག་རེ་བཤད་དགོས་མེད་
ཁོད་རང་སོང་དགོས་རེད། གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་འད་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཕྱི་ཟླ་ 
༧ པའྱི་ནང་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་ཉྱིན་མ་བདུན་བརྒྱད་རྱིང་འདྱིར་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོས་ངོ་སོད་བ་རྒྱུ་ཡོད་ན་
ངས་སོང་བ་ལ་ཕན་ས་རེད་ཟེར་ཏེ། ངོ་སོད་བེད་མཁན་ནང་གོས་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུས་མྱི་དང་ལས་བེད། དེ་བཞྱིན་ 
Washington D.C ནས་གོགས་པོ་རྱིང་པ་ཚོས་དྭང་དུ་བངས་ཏེ། གོས་ཚོགས་གཅྱིག་ལ་ངོ་སོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ལས་བེད་ཅྱིག་ལ་ངོ་སོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་གྱི་ནང་མྱི་ཞྱིག་ཡོ ད་
ཟེར་བ་དེར་ཁོད་རང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་འདེམས་ཐོན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ལ་ངོ་སོད་བ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱིས་པས། ཁོང་རང་གྱིས་
དྭང་དུ་བངས་ནས་སེབས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ༢༠༡༡ རེས་སུ་དོ་བདག་དེ་དང་ཚོགས་པ་དེའྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་ཡོད་
པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
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 ཐོག་མ་དེར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་ཚིག་དང་དྲྭ་རྒྱ་ཁག་ཚང་མ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བསགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ལ་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དོན་གཅོད་མྱིན་པའྱི་ལས་བེད་
གཞན་ཡོད་དམ་མེད། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་དང་ད་ལྟ་ Washington D.C དོན་གཅོད་གཉྱིས་རང་འཇགས་དེ་ག་
རང་སྟེང་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། མར་སྤོས་ཚར་རེད་དམ། སྤོས་ཚར་ན་དོན་གཅོད་མཉམ་དུ་ལས་བེད་གཞན་
ཡོད་མེད་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁང་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་བཀོད་མ་སོང་ཡང་གེང་སོང་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། དོན་
གཅོད་ཀྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ག་རེ་འཁོད་ཡོད་ཟེར་ན། སྱིད་སོང་གྱི་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དེའྱི་ཐོག་
གསལ་བཤད་གནང་ཟྱིན་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་སོང་གྱིས་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། ཁང་པ་ཉོས་བཞག་པ་དེ་ཨ་རྱིའྱི་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚང་མས་ཉོ་སྡོད་པའྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་ཉོས་ཡོད་མ་གཏོགས། ས་ཡ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་
ཟེར་བ་གང་ཡང་མ་རེད། ཁང་པ་ཡྱིན་ནའང་འབུམ་གསུམ་དང་སྟོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཉོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཨ་
རྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ཚོས་དེ་ག་རང་ཉོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ལོ་བཅུ་དྲུག་རྱིང་ལ་སྱིད་སོང་དང་ཁོ་རང་གྱི་བཟའ་ཟླས་
ལས་ཀ་ལོ་བཅུ་དྲུག་རྱིང་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་དེ་འད་ཞྱིག་ཉོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་བཤད་
པ་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཁོང་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། དེ་རྱིང་ངས་བསར་དུ་གསལ་བཤད་
དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱིས་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཕག་ལས་གནང་ཆོག་པའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་འགྱིག་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཕེབས་ཚར་མེད་ན་མགོགས་པོ་ཕེབས་མཁན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་ཁོང་སྐུ་རྐྱང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བར་ལམ་
ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་མར་སྤོ་བ་ལ་འོག་གབས་སྱིག་རྱིང་ལ། དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕོགས་དང་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་
སོགས་རང་ཁོངས་ནས་ས་འདོན་བཏང་དགོས་རེད། ས་འདོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་འགོ་སོང་དོ་བདག་ལས་བེད་རང་
ཉྱིད་ནས་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་པ་གོ་ཐོས་འདུག དེ་རྣམས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ལ་ལས་
ཀ་བེད་དགོས་དུས་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡང་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཏན་ཏན་ཡོད་དགོས་རེད། གང་རེ་ཟེར་ན། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་
ལ་དོན་གཅོད་སྤོ་ཕོགས་གནང་བའྱི་སྐོར་དེ་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་སོན་ནས་གསལ་བསགས་གནང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་
འགོ་སོང་ས་འདོན་རང་ཉྱིད་ནས་ཐབས་འཚོལ་དགོས་ལུགས་ཐད་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཁེན་རྟོགས་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་འདུག  ད་ལྟ་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་མར་དངོས་
སུ་ཕེབས་ཏེ། ངས་གོ་ཐོས་བས་ན་ཕལ་ཆེར་ཕག་ལས་དབུ་འཛུགས་ཟྱིན་པ་འད་པོ་གོ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་བོད་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་
གཅོད་ཁང་ Washington D.C སྤོ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་དོན་གཅོད་ཡན་ལག་གཅྱིག་དགོས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད་ལ། ང་རང་ངོས་ནས་ཀང་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་
དེར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ངས་ཕུལ་བའྱི་ཕག་བྱིས་དེའྱི་བཀའ་ལན་ལ་ཡན་ལག་དེ་བཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་
གནང་འདུག ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཟེར་དུས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་
ལྟ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ནང་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དང་པོ་ཉྱིན་གཅྱིག་དང་། དེའྱི་རེས་སུ་ཉྱིན་གཉྱིས། 
བར་ལམ་དེར་ཉྱིན་གསུམ་བས་ནས་ལས་བེད་གཅྱིག་ནྱིའུ་ཡོག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་ཡོད་འདུག ཕག་ལས་གཙོ་
བོ་དེ་ངོས་འབོར་གནང་རྒྱུ་དང་། བོད་མྱི་ངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འབོར་གནང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། དེ་མྱིན་པའྱི་ལས་འགན་
ཞྱིག་མེད་པ་འད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་གོ་ཐོས་ལ་ལས་བེད་དེ་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་
བའྱི་སྐབས་སུ་ཕེབས་བསུར་བཅར་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན། ནྱིའུ་ཡོག་ལས་ཁུངས་ནང་བཞུགས་དང་མ་
བཞུགས་ཡོང་བསྡད་དུས། མྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཡྱིག་ཆ་དགོས་དུས་བཅར་ས་དང་ཞུ་ས་མེད་པ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གོ་
ཐོས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་མ་གསུམ་དེ་ཉྱིན་གཉྱིས་ལ་ཉུང་དུ་བཏང་། རྱིམ་པས་ནྱིའུ་ཡོག་གྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་
དེ་མཚམས་གཅོད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གོ་རྒྱུ་འདུག དེ་བདེན་པ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ཀྱིས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་བོད་མྱི་མང་པོ་ཡོད་ས་ཚང་མར་
ལས་ཁུངས་ཡན་ལག་འཛུགས་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་གནས་སྟངས་དེ་ངས་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་ཚང་མས་
མཁེན་གསལ་རེད། ལས་འགན་དེ་ས་གནས་དེར་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ལ་དགོས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག  ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་མངའ་སྡེ་ཁག་གྱི་ཚན་པ་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་མྱིན་ཆེ་སར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོན་
མ་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དེས་མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ཆ་ལས་ཁུངས་དེ་ Washington D.C ལ་སྤོ་ཟྱིན་པ་རེད། བོད་མྱི་རྣམས་ལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་བརྟེན་ས་ལྟ་བུའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
འདུག  བས་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ལས་ཁུངས་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལོའ་ིརྱིས་ལོའ་ིནང་ནས་སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་ཆོག་པའྱི་ཐོངས་མཆན་ས་ཙམ་ནས་
འགྱིག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་ཙང་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རེད། ཐོངས་མཆན་ཐོན་པ་ལ་ཏོག་ཅམ་འགོར་ཡོད་ཙང་། 
ས་འདོན་གཏོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་ཆོག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཐོན་ཡོད་
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ཙང་ས་འདོན་གཏོང་དགོས་མ་རེད། ཁོང་མར་ཕེབས་ཏེ་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་སྐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱིས་ས་འདོན་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་
འགལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། གནས་སྐབས་རྱིང་ང་ཚོས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རྱིང་འདྱི་འད་གནང་དགོས་
འཁེལ་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་ནྱིའུ་ཡོག་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་དེ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
ལས་ཁུངས་སུ་བཞུགས་མེད་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་མ་མཁེན་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དང་པོ་དེ། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་
ཀའྱི་རོད་གཞྱི་དེ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། སོན་རྱིས་སྐབས་སུ་ལྷོ་ཨ་མ་རྱི་ཀའྱི་
དོན་གཅོད་ Brazil ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ གོང་ལ་ཁོ་རང་ཕར་ཕེབས་ཐུབ་པའྱི་རྱིས་
བརྒྱབས་ཏེ། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དེ་ག་རེ་ཞུས་པ་རེད་ཅེ་ན། Brazil ལ་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་འགོ་སོང་གཏོང་ཆོག་
པར་བོས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་སོན་རྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རེད། གནང་ཡོང་དུས་སོན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་
ཐོག་ནས་རེས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་རོག་ཁ་ལངས་སྱིད་པ་རེད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། 
Brazil ལ་ཕེབས་ཏེ་ཕོགས་དང་གང་གྱི་ཆ་ནས་འགོ་སོང་ཅུང་ཙམ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་རང་གྱི་ 
Visa འགོར་བ་ཡྱིན་ཙང་། Washington D.C ལ་ལྷག་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ཁོ་རང་ལ་ཕོགས་རག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། འགོ་
སོང་ཚང་མ་རག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་བར་ལ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ཙང་། སོན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ 
Brazil ནས་དངུལ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། Washington D.C ནས་བཞེས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་
བརྟེན་ནས་ཁེད་རང་གྱི་ད་ལྟ་ས་འདོན་ཐོངས་དང་ཕོགས་ནྱི་རག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ནས་བསྱིགས་པ་
ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། Washington D.C ནས་ཕོགས་བཏོན་ཏེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁོ་
རང་གྱི་གནས་རྱིམ་ཡྱིན་ནའང་དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་རེད། དྲུང་འཕར་གྱི་ས་མྱིག་མེད་པ་བཟོས་ནས་ཁོ་རང་དྲུང་ཆེའྱི་
ས་མྱིག་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་སོན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་བཀག་པ་ཞྱིག་རེད་
འདུག ཁོ་རང་གྱི་ཐོངས་མཆན་དེ་སོན་ལ་ཐོན་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ཚོད་དཔག་བས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་སྐབས་སུ་
དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ལས་ཁུངས་ཡན་ལག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད། 
བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ང་ཚོ་ཕར་ནྱིའུ་ཡོག་ས་གནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སོང་ཙང་ཚོད་བལྟ་
བས་ཏེ། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ནས་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཉྱི་མ་གསུམ་རྱིང་ལས་བེད་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཏང་ན་ཞེས་ད་ལྟ་ལས་བེད་ཟུང་དྲུང་
གྱི་གནས་རྱིམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཕར་ལ་ཉྱི་མ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་ལ་ཚོད་
བལྟ་བེད་དགོས་དོན་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་ལ། ནྱིའུ་
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ཡོག་ལ་མྱི་མང་པོ་ཡོད་ཙང་། དེ་ལ་ཡན་ལག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་མང་པོ་ཐོན་གྱི་རེད། སོང་ཙང་ཡན་ལག་བཙུགས་
དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་དེ་ལ་ཚོད་བལྟ་བས་ཏེ་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ལ་ཉྱི་མ་གསུམ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་མྱི་ཡོང་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོ་ལེན་ནས། མྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱི་མ་སྤར་ཆོག་གྱི་རེད། ཧ་
ལས་པའྱི་མང་པོ་ཡོད་ན། ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་འཛུགས་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་
དངོས་གནས་རང་ལས་ཀ་ག་ཚོད་འདུག་ཚོད་བལྟ་བོས་ཤོག་ཅེས། ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་ཚོད་བལྟ་བས་ཏེ་ཉེ་ཆར་སྙན་
ཐོ་ཞྱིག་བསེབས་པ་རེད། སྙན་ཐོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེ་ལ་ཕར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་མཁན་མྱི་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བསར་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་འཕར་འགངས་གནང་སྟེ་ཡང་བསར་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་ཚོད་བལྟ་མུ་མཐུད་ནས་བས་ཤོག 
མྱི་མང་ལ་གསལ་བསགས་བོས་ཤོག སྱིད་སྡུག་ཁག་ལ་གསལ་བསགས་བོས། དོན་གཅོད་ལ་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
ཉྱི་མ་གསུམ་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ནས་གསལ་བསགས་བོས་ཤོག དེ་ནས་ལས་ཀ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་
མ་ལྟོས་པར་ཡོང་མཁན་ག་ཚོད་འདུག དེའྱི་གངས་འབོར་དེ་ཡར་ལེན་པ་ལས་ང་ཚོས་ཉུང་དུ་གཏོང་བའྱི་བཀའ་མོལ་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཉུང་ཉུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་
འཕར་འགངས་བས་ཏེ་ལས་ཀ་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཐོ་འགོད་བེད་དགོས་པ་
རེད་ཅེས་ཐོ་ལེན་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་རེད། དོན་གཅོད་ནང་ལའང་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་རྒན་པ་དང་ཉམས་མོང་ཅན་རང་བཀོད་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལས་ཀ་ག་ཚོད་མང་པོ་
ཡོད་ནའང་། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་ཉྱི་མ་ཕར་འགངས་གནང་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་སོར་རང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
དེ་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བེད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དེ་ལ་ཕར་ལས་བེད་ཡོད་པ་
ལ་གོ་ཆོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕར་མྱི་ཡོང་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ཙང་། ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི་ལས་ཀ་
དེ་ཁོ་རང་ལ་སོད་ཤོག ལས་ཀ་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ཨ་རྱིའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ལས་ཀ་དང་། ང་ཚོ་འདྱི་
ནས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། བང་ཨ་རྱིའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་གྱི་
འགན་སོད་ཤོག ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་ཀ་ཉུང་ཉུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་ཆ་ཚང་
གནང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ།     བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་སོན་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་བསེབས་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་བསར་དུ་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསར་དུ་བསར་
ཞྱིབ་ཀྱིས་ཆེད་དུ་གཏང་རྒྱུ་བས་ཏེ། དེའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་༣༠ དེ་
ཚེས་ ༡༨ ཉྱིད་བཀམ་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་རེས་ལ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ།  
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༄༅། །བོད་མྱི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་བསོད་ཕོགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་འཆར་
ཟྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་སད་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙྱིང་བསྡུས། 

 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ འཁོད་པའྱི་
བཀོད་ཁབ་ནང།  “བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ཐོག བོད་མྱི་མང་ཕོགས་
བཞུགས་སྱི་འཐུས་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་བསོད་ཕོགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པའྱི་
ཐོག་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་བགོ་གེང་སྐབས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་བཞྱིན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་
འགོ་ལུགས་དང།  ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦༡ པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཆེད་གཏོང་རྒྱུ་གནང་བ་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགོར། ༡༽ ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་
འཕེལ་མཆོག་དང། ༢༽ སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ༣༽ སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་
བཅས་ལ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་བས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་འཕལ་དུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་ཟབ་ནན་དང་འབེལ་
གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དང། སྱིག་གཞྱི་འཆར་ཟྱིན་བཅས་སྱི་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ཐོག་འབུལ་
དགོས་”པའྱི་བཀོད་ཁབ་ཕེབས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང། ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལགས་གཉྱིས་བསྐོ་གཞག་བས་ཤྱིང།  བོད་མྱི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་བསོད་ཕོགས་ཀྱི་
གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གེང་སྐབས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་
ཁག་སོགས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་ཞྱིབ་འཇུག་ཆེད་སྱི་འཐུས་སོ་སོས་ནང་དུ་མཉམ་འཁེར་ཐོག  ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་
ཚེས་ ༣ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའྱི་ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་དངོས་སུ་བེད་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་བས། 
 གོང་གསལ་བཞྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གྱི་ཡྱིག་
ཚང་དུ་འཛོམས་ནས་འབེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་དོན་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་འཆར་ཟྱིན་ལ་རེ་རེ་བཞྱིན་བགོ་
གེང་བས་ནས། སྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་གྱི་མ་ཕྱི་སོར་འཇོག་ཐོག་སྣོན་འཕྱི་དགོས་རྱིགས་ཞུས་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་
ཟུར་དུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལྟར་ལགས་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། 

 
བོད་མྱི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་ལས་དོན་གཞུང་འབེལ་ངོས་བཞེས་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

 
དོན་ཚན་དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང། 
བོད་མྱི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་ལས་དོན་གཞུང་འབེལ་ངོས་བཞེས་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་རྒྱལ་
ལོ་ ༢༡༤༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༦ པའྱི་འོག་བཀོད་སྱིག་བས་པ་ཡྱིན། 
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དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཁབ་ཚད། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན། 
 
དོན་ཚན་བཞྱི་པ། འགོ་འཛུགས། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་སྱིད་སོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རྟགས་བཀོད་ཉྱིན་ནས་ར་འཛིན་
ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་ལྔ་པ། གཞུང་འབེལ་ངོས་བཞེས་གནང་ཕོགས། 
༡ གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་ཁག་དང། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་
གྱི་དབུ་འཁྱིད་བ་ཆེན་རྣམ་པ། སོ་སོའ་ིསྡོད་གནས་ཀྱི་མངའ་སྡེའྱི་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་སྐབས་ཕེབས་བསུ་སེལ་དུ་བཅར་བ་
རྣམས་གཞུང་འབེལ་དུ་ངོས་བཞེས་གནང་རྒྱུ། 
༢ ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱི་ཕེབས་བསུ་སེལ་སྐབས། རང་ཉྱིད་སྡོད་གནས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་
མྱིན་ཡང་ངེས་པར་དུ་བཅར་དགོས་བྱུང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིབ་འཁོད་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། 
༣ ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ལ་ས་གནས་མངའ་སྡེ་དེར་ཚོགས་འདུ་དང་མཛད་སོར་མགོན་བརྡ་འབོར་རྱིགས་
དང། གཞན་ཡང་འཚམས་འདྱི་དང་ཐུགས་གསོ་བཅས་སུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཚེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སམ། ཚོགས་གཙོ་
སེལ་པོར་སྙན་སེང་དང་འབེལ་དགག་བ་མེད་ན་གཞུང་འབེལ་དུ་ངོས་བཞེས་གནང་འཐུས།  
༤ རང་ཉྱིད་སྡོད་གནས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་མྱིན་ཡང་ས་གནས་གཞན་དུ་ངེས་པར་བཅར་དགོས་བྱུང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིབ་འཁོད་
ཀྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། 
༥ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཞུང་འབེལ་དུ་ངོས་བཞེས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་དང་འབེལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་ལམ་སྟོན་
གནང་འཐུས། 
 
དོན་ཚན་དྲུག་པ། ཕེབས་སྱིག་མཐུན་རྐྱེན། 
༡ ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་གལ་སྱིག་ཕོགས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ལག་བསྟར་
བེད་དགོས། 
༢ ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཕེབས་བསུ་སེལ་
དང། སོ་སོའ་ིསྡོད་གནས་སུ་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཁག་བཅས་ལ་བཅར་སྐབས་ཕེབས་འཁོར་གོ་སྱིག་མེད་ཚེ་ག་འཁོར་
གས་ཏེ་འཛིན་གསལ་འགོ་གོན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཁོངས་ནས་གཏོང་འཐུས། 
 
དོན་ཚན་བདུན་པ། ལས་བསྡོམས་དང་རྱིས་ཁ། 
གཞུང་འབེལ་དུ་ངོས་བཞེས་གནང་བ་ཁག་གྱིས་ལས་བསྡོམས་དང་རྱིས་ཁ་བཅས་ལས་དོན་གྲུབ་ནས་ཉྱིན་ ༡༥ ནང་ཚུད་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཁང་བཅས་སུ་ཕུལ་འབོར་ཟྱིན་པ་དགོས། 
 



93 

 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སམ། སྱི་འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་
འབུལ་གྱིས་སྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་བསར་བཅོས་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་
རྟགས་འགོད་དགོས། 
 དེའྱི་ནང་ལ་ས་མོའ་ིའཆར་ཟྱིན་དང་མྱི་འད་བར་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་ཅུང་ཙམ་
དགོངས་ཚུལ་གགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད་ལ། ང་ཚོ་འདྱི་ལ་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་བསམ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་སྟེ་ཁ་གསལ་
པོ་བཟོ་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་མྱིང་དང་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཚོ་སོན་མའྱི་མ་
ཟྱིན་ནང་མེད་པའྱི་མྱིང་དེ་ལ་ཅུང་ཙམ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རྐྱེན་དེ་སོན་མའྱི་མ་ཟྱིན་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཆ་རྐྱེན་དེ་གསལ་པོ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་
དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་བོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་༣༡ པ།  

 
གཞུང་འབེལ་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། 

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ཐོག་བོད་མྱི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་
འཐུས་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་བསོད་ཕོགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པའྱི་ཐོག་བརོད་པ་
གཉྱིས་པ་བགོ་གེང་སྐབས་ཁྱིམས་འཆར་དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང།  
ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦༡ པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་སོན་ཟྱིན་
པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་འགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།  དེའྱི་དོན་ཚན་ ༦༡ ནང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་བསར་ཀློག་བས། 
དོན་ཚན་ ༦༠ པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ དེ་ལ་གོང་གསལ་ཁ་པ་དང་ག་པ་གང་རུང་གཏན་ཁེལ་བྱུང་ཚེ་དེ་དོན་བཞྱིན་བ་རྒྱུ་དང་། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བེད་ཕོགས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཐོག་འཆར་ཟྱིན་ལ་དགོས་ངེས་སྣོན་འཕྱི་བཟོ་བཅོས་བས་ཏེ་ཚོགས་འདུ་རེས་མའྱི་གོས་གཞྱི་འཇུག་རྒྱུའྱི་གོས་
འཆར་འདོན་མ་དགོས་པར་ཐད་ཀར་ལས་རྱིམ་དུ་བཅུག་སྟེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འགོ་འཛུགས་བ་འཐུས། ཟེར་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ལ་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོའ་ིའགོ་སྟངས་
ནང་བཞྱིན་གྱི་དེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་འབྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
བགོ་གེང་སྐབས་སུ་གནང་རོགས་གནང་། རེས་སུ་ཁྱིམས་འཆར་དེ་ག་རང་། ཡྱིག་ཆ་ཟུར་དུ་སད་དེ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་
ནང་དུ་ཁུར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཐད་ཀར་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། གསུང་རྒྱུ་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཞུ་ཁག་དང་། བདུན་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་
སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ།  
 
ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་
བདེ་མྱིན་ལ་བརྟེན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་མཆོག་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པར་ཚོགས་བཅར་མ་ཐུབ་པས་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་
བདེ་མྱིན་ལ་བརྟེན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥།༡༦།༡༧།༡༩ བཅས་ཀྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ཚོགས་ཐེངས་རྣམས་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་
བསྟན་པ་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་རྒྱབ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་བཅས་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སོབ་ JGSI University ལོ་འཁོར་དབུ་འབེད་མཛད་སོར་མགོན་འབོད་ལྟར་བཅར་
དགོས་སྟབས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་དགོས་ཞུ། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་མཆོག་ནས་གུས་པ་ལ་སོག་ཉེན་འཕད་
ཉེན་ཆེ་བས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥།༩།༡༨ ནས་ཉྱིན་ཤས་རྱིང་དགོངས་འཁོལ་ཡོད་པ་ཞུ་ཞེས་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་
བུ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ཚོགས་བཅར་ཐུབ་མྱིན་ལ་དགོངས་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དགོངས་ཤོག་
ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 བདུན་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བ། དྱི་བ་དྱིས་ལན་
གྱི་དུས་ཚོད། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༤ པའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་རྒྱུ། དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན། 
༢༠༡༥།༩།༢༢ རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་མོར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་བགོ་གེང་། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་བསྟར་ཇྱི་གནང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་མཇུག་སོང་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་དང་། ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁའྱི་གནས་སྟངས་སྱི་
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ཡོངས་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ། གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཁྱིམས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བའྱི་རེས་
འབེལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་
འབེལ་ལམ་གྱིས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྒྱུན་གནས་དགོས་མྱིན་དང་ཐུབ་མྱིན་སོགས་ལས་དོན་
བེད་ཕོགས་ལ་སྱི་ཡོངས་རྟོག་ཞྱིབ་ཆེད་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་དང། གོང་གསལ་སྙན་ཐོ་
ཁག་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ༢༠༡༥།༩།༢༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉྱིན། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད། ཁྱིམས་བཟོའ ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པོ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
སྐབས་ ༦ པའྱི་ལས་བསྡོམས་དང་སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་བསྟར་ཇྱི་གནང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ནས་མཇུག་སོང་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་དང་། ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁའྱི་གནས་སྟངས་
སྱིཡོངས་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གཉྱིས་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་བགོ་གེང་། ༢༠༡༥།༩།༢༤ རེས་གཟའ་ཕུར་
བུ། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང་། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། གཞུང་འབེལ་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་ཁག ༢༠༡༥།༩།༢༥ རེས་གཟའ་པ་སངས། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་ཡོད་ན་འབུལ་གཏོང་ཞུ་རྒྱུ། ཁྱིམས་བཟོའ ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་དུ་བགོ་གེང་ཟྱིན་པར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ལས་
དོན་འཕོ་སོང་དགོས་རྱིགས། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་
མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ། མཐའ་མ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ 
༡༠ པ་གོལ་བའྱི་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་བཅས། གོང་གསལ་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བསར་བཅོས་
དགོས་རྱིགས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་བཟོ་བཅོས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདུན་རེས་མའྱི་ལས་
རྱིམ་རགས་ཟྱིན་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གནངས་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན། 
 

 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༡ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་ ༡༠ པའྱི་ལས་ཉྱིན་ ༦ པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྱི་
བ་ཨང་བཞྱི་པ། དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་
བཞྱི་པ། དྱི་བ་ཞུ་ཡུལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 

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

དྱི་བ་ཨང་  ༤ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 ཉེ་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ནུབ་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
མཛད་སྐབས་གོང་ཁེར་ལོསེ་ཨེན  ྱི་ལེསེ་ཡྱི་མཛད་འཆར་ཉྱིན་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་ཕུད། དེ་མྱིན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་མཛད་
འཆར་གནང་ཡུལ་ཚོགས་ཁང་གྱི་རྒྱལ་སོ་རྒྱབ་མདུན་གཉྱིས་ཀར་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བེད་
མཁན་ཁོ་ན་ལས་བོད་མྱི་ཚོ་བཅར་ཐུབ་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་ཉྱིན་བོད་མྱི་ཚོར་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སོབ་སྩལ་ཡུལ་ཚོགས་
ཁང་མདུན་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཚོ་ཕེབས་འཁོར་དང་ཐག་ཉེར་སེབས་ནས་མགོན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭར་འགལ་རྐྱེན་ཡོང་
དོགས་ཀྱི་བོ་འཚབ་བཟོ་གཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། དེའྱི་གོང་སན་ཕ ྱི་རན་སྱིསྱི་ཁོར་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མས་
དགོངས་མངའ་ཡྱིན་སྟབས་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར།  
༡ ལོསེ་ཨེན  ྱི་ལེསེ་ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་འགན་
སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་གལ་ཆེའྱི་ལས་དོན་ལ་འགལ་འཛོལ་སོང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་དམ་མེད། 
༢ ལོསེ་ཨེན  ྱི་ལེསེ་ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འགན་འཁུར་བ་སུའྱི་ཐད་ནས་འཐུས་ཤོར་སོང་བར་ངོས་འཛིན་གནང་
གྱི་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་འཐུས་ཤོར་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་འདྱི་རྱིགས་ཡང་ཡང་མྱི་ཡོང་བར་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དོན་གནང་འཆར་གང་ཡོད། ཡོད་ན་མྱི་མང་འདོད་བོ་ཁེངས་པའྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་གང་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 

 
༄༅། །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་ ༤ པའྱི་ལན། 
༡༽ བཀའ་ཤག་གྱིས་གནད་དོན་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་
གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང། ས་ལོ་སེན་ཕ་རན་སྱི་སེ་ཁོར་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་
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ནས་བཟུང་འབེལ་ཡོད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་བཅས་སོ་སོ་ནས་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རྣམས་ལ་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་སོབ་དང་ཉེན་དོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་བཀོད་ཁབ་གསལ་ནན་གནང་
ཡོད་པ་དང། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རྣམས་ནས་ཀང་ལམ་སྟོན་དེ་དག་གཞྱི་བཟུང་འགན་འཁུར་ལག་བསྟར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། འདྱི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལོ་སེ་ཨེན  ྱི་ལེ་སེར་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སར་ཡང་ལྷག་འདུག་པ་དེར་བོ་ཕམ་
བྱུང་། 
༢༽ ལོ་སེ་ཨེན  ེ་ལེ་སེར་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེའྱི་འགན་འཁྱི་ནྱི། ས་གནས་སུ་གདན་ཞུ་བེད་མཁན་དང་མཛད་འཆར་
གོ་སྱིག་བེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་དང། ས་གནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། འབེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་བཅས་ལ་ཡོད་པ་ཞུ་མ་དགོས་ཞྱིག་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་དེ་རྱིགས་ཡང་ཡང་མྱི་ཡོང་སད་ཉེ་སོན་བཀའ་
ཤག་གྱིས་འབེལ་ཡོད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་གནང་
ཡོད་པས་དེར་མཇུག་གནོན་བས་པའྱི་སོ་ནས་ཞུ་སོ་གང་མཆྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་སོང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༡ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བར་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ནང་ལ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་སྐུའྱི་ཉེན་སྲུང་ཞུ་ཕོགས་ཐོག་ལ་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བར་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་ཞེས་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
འགལ་འཛོལ་སོང་བར་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་འགལ་འཛོལ་སོང་བར་ངོས་
འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན་འགལ་འཛོལ་སོང་བ་དེར་ཕག་ལེན་གང་བསྟར་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ས་
ལོ་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའྱི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཀོད་ཁབ་ནན་པོ་གནང་དགོས། སར་ཡང་གནད་
དོན་དེ་འད་མ་ཡོང་བ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་རེད། བས་ཙང་དེར་ཕག་ལན་གང་ཞྱིག་བསྟར་
འཆར་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེར་གཞྱི་རའྱི་འགན་འཁུར་ང་རང་ཚོས་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད། བོད་མྱི་
ཚང་མར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་འགན་ཁུར་ཡོད་སྡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ཚན་ནས་ལྷག་
པར་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཁག་ལ་འགན་ཁུར་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཚན་པ་སུ་ཡྱིན་ཡང་། དེས་འགན་ཁུར་ཡོད་སྡོད་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་དེའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་རྱིས་ཀྱི་ལྟ་ཕོགས་གང་
ཡོད་དམ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་ནས་ལན་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་འཁོད་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་ལོ་སེ་ཨེན  ྱི་ལེ་སེར་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་ཟེར་བ་དེར་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེའྱི་
ནང་དུ་གང་འཁོད་འདུག་ཞུས་ན། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཚོ་མོ་ཊའྱི་འགམ་དུ་སེབས་པ་རེད་ཅེས་འཁོད་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་
བཀའ་ཤག་ནས་ཧ་གོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཅྱིག་བས་ན་
གནས་ཚུལ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བ་ཤེས་མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་གཞྱི་རའྱི་ས་གནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཞྱིབ་ཅྱིང་རྒྱས་པར་ཞུས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལོསེ་ཨེན  ྱི་ལེསེ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་འདུག ཉེ་ཆར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཀང་ཞུས་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་
ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་འབོར་སོང་། དེ་ནས་དོན་གཅོད་དང་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བེད་ཚོས་ཞུ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གང་
བྱུང་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་དང་པོར་ Honda Center དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་སྐད་གཅྱིག་བེད་
སོད་གཏང་བ་ཡྱིན་ན། Public Place ཡྱིན་དུས། དམངས་རང་གྱིས་ག་ཆོག་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕ་གྱིར་
དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཁོང་ཚོར་ངོ་རྒོལ་བེད་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བོད་པ་ཚོ་ལའང་ཕེབས་བསུ་ཞུ་
སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཀང་གནང་འདུག དེ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་སྱི་འཐུན་ཚོགས་པས་འབད་བརོན་གནང་ནས་ཆོག་མཆན་
གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ལོསེ་ཨན ྱི་ལེསེ་དང་སན་ཧྱི་རན་སྱིསྱི་ཁོ། པོརཊ་ལེནཌ་གཙོས་པའྱི་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་སེབས་ཏེ་
ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཐུབ་འདུག 
 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་དེ་ཉྱིན་གསུམ་པ་དེ་རེད། དེ་ནས་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་
པར་ Urban University མཐོ་སོབ་ནང་དུ་འཚོགས་འདུག མཐོ་སོབ་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་མཐོ་སོབ་སེར་གྱི་ས་ཆ་རེད། དེར་
ཡྱིན་ཡང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་འབད་བརོན་གནང་སྟེ། Urban University ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གནང་སྟེ། ང་ཚོར་
ཕེབས་བསུ་ཞུ་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ E-mail (གོག་འཕྱིན) ཐོག་ནས་འབེལ་བ་མང་པོ་གནང་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་གོག་འཕྱིན་ལ་ལན་གསལ་པོ་གང་བསོན་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Urban University ཡྱིས་ང་
ཚོ་འདྱིར་༸གོང་ས་མཆོག་གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་འདུག  དེའྱི་
ཕྱིར་ཆོག་མཆན་དང་པོ་གནང་མྱི་འདུག རེས་སུ་དོན་གཅོད་རང་ནས་ལས་བེད་རྒན་པ་ཞྱིག་དང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་དང་ལྷན་དུ་ Urban University ལ་ཕེབས། Urban University ཡྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཅྱིག་
ཕེབས་རོགས་ཅེས་ཞུས་པས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཕེབས་འདུག ཕེབས་ནས་ང་ཚོ་འདྱིར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་འདུག དེ་ལྟར་ཞུས་དུས་ Urban University ཡྱི་གོ་སྱིག་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་
དེའྱི་སྐུ་ཚབ་དེར་ཕེབས་ཡོད་དུས། ཁོང་གྱིས་ཁོང་ཚོར་བཀའ་བཀོན་གནང་སྟེ་གོ་སྱིག་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་
གནོན་གགས་འོག་བོད་པ་ཕེབས་བསུ་གནང་མཁན་ལ་ཆོག་མཆན་དེ་གནང་མྱི་འདུག དེ་ས་གནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་རེད། ཞུ་དགོས་དོན་གང་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་དང་དོན་གཅོད་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོག་ནས། སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ Urban University ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕེབས་
བསུ་ཞུ་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་པ་དེ་ཆ་ཚང་འབད་བརོན་ཞུས་འདུག འོན་ཀང་ཆོག་མཆན་མ་གནང་
མཁན་དེ་ Urban University རེད་འདུག Urban University མྱི་གནང་དགོས་དོན་དེ་གོག་འཕྱིན་ནང་དུའང་
བཀོད་འདུག ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་དང་འབེལ་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཁོང་ཚོའྱི་རྐྱེན་གྱིས་མ་
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གནང་བ་རེད་ཅེས། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་བཞག་པ་འདྱི་རེད་འདུག འོན་ཀང་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་
༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་དུས་སྐབས་སུ་བོད་པ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས།  མོ་ཊའྱི་
འགམ་དུ་མྱི་སེབས་པ་དེ་འད་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལས་རད་གཅོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་
གཅོད་དོ་བདག་ལའང་རད་གཅོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་དོ་བདག་ཆྱིབས་འཁོར་ནང་ལ་ཡོད་
རེད། དེ་ནས་ཕེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་ཚོའྱི་མདུན་ནས་ཆྱིབས་ཊོ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  
ཆྱིབས་འཁོར་ཕེབས་དུས་དེ་དང་ཧྱི་ཊྱི་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ག་ཞྱིག་ལ་ཡོད་འདུག འོན་ཀང་ཆྱིབས་འཁོར་དེ་ཚོགས་ཁང་གྱི་སོ་འགམ་
དུ་སེབས་དུས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དེར་སེབས་ཏེ་བས་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག བྱུང་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཕ་གྱིར་ཕེབས་མཁན་ལའང་རད་གཅོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ལའང་རད་གཅོད་ཞུས་
པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་དབང་གྱིས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། 
དེ་བོ་ཕམ་རེད། ཅེས་གསུངས་འདུག ང་ཚོས་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རེད། འབེལ་ཡོད་ལས་
བེད་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཚང་མ་གནང་འདུག འོན་ཀང་ Urban University ཡྱིས་གནང་
མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལ་གཅྱིག་བལྟས། དེ་ནས་ལན་དེར་གཅྱིག་བལྟ་ཡོང་དུས། དྱི་བའྱི་
ནང་དུ་ལས་དོན་ལ་འགལ་འཛོལ་སོང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་དེར་ཡང་ན་ཡོད་དང་
ཡང་ན་མེད་ཅེས་གསུང་དགོས་རྒྱུ་ལྟ་བུ་རེད། ང་དགེ་རྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་དྱི་བ་འདྱིར་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ལན་སེབས་
རྒྱུའྱི་རེ་བ་བེད་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་ཡང་ན་ཡོད། ཡང་ན་མེད་ཅེས་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་འདུག་
ཀང་། འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་དེའྱི་ནང་ཐུགས་ཕམ་ཡོད་མེད་ལས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་འདྱིར་
བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་མྱི་འདུག དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས། དེར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་ན་ཡོད་དང་། མེད་ན་མེད་ཅེས་གསུང་བདེ་
པོ་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མེད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་བདེ་པོ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་པ་རེད། ང་
ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགན་ཁུར་དེ་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོ་སོ་གཅྱིག་པུའྱི་བསམ་ཚུལ་མྱིན་པར་
མང་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སོང་གང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཞྱིག་བངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ལན་དེ་
དག་སྒྲུང་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཏེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཁོན་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་ལའང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་འདུག ད་ལྟ་
ངས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་འདྱི་དགོས་དོན་དེ། དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས། དེ་གསུངས་བདེ་པོ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་འད་ཆགས་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀང་གང་ཡང་འདྱིས་མྱི་འདུག  འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེར་ལྟ་དུས། བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཚོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་གང་དུ་ཕེབས་ཀང་བསུན་བཙིར་
བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་དེ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
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སྟེང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། ལན་འདེབས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་བཀའ་ལན་
མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ནས་མར་བལྟ་ཡོང་དུས་དོན་གཅོད་དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་གོ་
སྱིག་ཚོགས་པ་སོགས། འགན་དེ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་འད་ཞྱིག དོན་གཅོད་ཅེས་དོན་དེ་ལ་མངགས་པའྱི་སགས་པ་དེ་
ཆགས་ཡོད་ཀང་། དེ་ལ་འགན་དེ་ཙམ་གྱི་ཆེན་པོ་མེད་པ་འད་ཞྱིག་གོ་སོང་། དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས། འདྱི་གོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འདྱིའྱི་ནང་། མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མྱི་ཡོང་བ་ཞེས་འཁོད་འདུག རེ་
ཙམ་རེ་ཙམ་ཡོང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་དང་། ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱུང་ན་མྱི་འགྱིག་པའྱི་གཟོ་འད་ཞྱིག དེ་འད་
བེད་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་པ་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་འདུག གོ་སྟངས་ནོར་ཡོད་ན་ནོར་བའྱི་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་། དེའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དོན་གཅོད་ཅེས་པ་དེ་སྐུ་ཡྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། གསུང་གྱི་
གསུང་ཚབ་ཏུ་ཕ་གྱིར་བསྐོ་གཞག་གནང་དུས། དེའྱི་ཐོག་ཏུ་འགན་འཁྱི་ཡོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཚོགས་སྡེ་ཚང་མ་
ལ་འགན་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བསྡད་ན་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། ཐུགས་ཕམ་ཡོད། བོ་འཚབ་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་
དག་སྐད་ཆ་ཁོ་ནའྱི་ངོ་བོར་མ་བཞག་པ་བས་ཏེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དེ།  
ང་ཚོར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ལྟ་བའྱི་མྱིག་དང་ཁོག་པའྱི་སྙྱིང་ལྟ་བུ་དེ་ཆགས་བསྡད་དུས། ཁོང་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ་
ལས་ལྷག་པའྱི་ང་ཚོར་གནད་དོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གནང་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བང་སྱིག་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལས་
གལ་ཆེ་བ་མེད་པ་དེ་དེ་ས་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་སྐུ་ཕྱྭ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཏུ་བརྱི་
ཡྱི་ཡོད། བརྱིས་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་རེད། འབེལ་ཡོད་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཀང་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དོན་གཅོད་
ཁག་ནས་ཀང་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་གནང་དང་གནང་མུས་རེད།  དེ་ཇྱི་བཞྱིན་དེ་ས་བཀའ་
ཤག་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐུ་ཕྱྭ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད། 
མྱི་ཆ་དང་འཕྲུལ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་ཨ་རྱི་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཁེ་ན་ཌ་དང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་
ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་དེ་གཉྱིས་ལ་ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་སྟེ་སྲུང་སོབ་ཡྱིན་ཡང་མང་དུ་
བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་སྟེ་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སོང་ཙང་ཧ་
ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་གྱི་བེད་
སོད་འོག་ཏུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྭ་མགོ་རང་འཁབ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། གཞྱི་མེད་ཁུངས་མེད་ཀྱི་སོན་འཛུགས་ཁོ་ན་བེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་རང་བེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ཁོང་ཚོས་
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སོན་འཛུགས་ཅྱི་ཞྱིག་བས་ཀང་གཞྱི་མེད་ཁུངས་མེད་རེད་ཅེས་དེ་ས་ནས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་ལ་དེ་
རྱིང་ཡྱིན་ཡང་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསར་དུ་གསལ་
བཤད་བ་རྒྱུ་ལ། འགལ་འཛོལ་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། སང་གྱི་དྱི་བ་དེའྱི་ནང་ལ་དྱི་བ་
གཉྱིས་འདུག དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཚོ་ཕེབས་འཁོར་དང་ཉེ་འགམ་དུ་བསེབས་ཏེ་ཟེར་དུས། ༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་གནང་སྟེ་སོ་འགམ་དུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཚོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་འགམ་དུ་སེབས་པ་ནང་
བཞྱིན་དུ་གོ་བ་ཡྱིན་ན། དེ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བྱུང་མེད་པ་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་སྐབས་དེ་དུས་
འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་བཅར་མཁན་ཁོ་རང་ལའང་བཅར་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། བྱུང་མ་སོང་གསུངས་སོང་། དོན་གཅོད་ལའང་
འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བྱུང་མ་སོང་གསུངས་སོང། དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་དྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ན་གོ་ནོར་ཐེབས་སྱིད་ཀྱི་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་མེད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ལ་བོ་ཕམ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་དགོས་
དོན་དེ་རེད། ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་ནས་འབད་བརོན་གནང་འདུག་གམ་ཞེས་ན་ཆ་ཚང་
གནང་འདུག འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བེད་བཏང་གནང་འདུག ཨར་བན་མཐོ་སོབ་ལ་བཅར་འདུག དེ་ནས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་
ཀའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་འདུག གོག་འཕྱིན་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་འདྱིར་ཡོད། འོན་ཀང་ཨར་བན་མཐོ་སོབ་ཀྱིས་ཕེབས་
བསུ་ཞུ་མཁན་ལ་ཆོག་མཆན་དེ་གནང་མྱི་འདུག འོན་ཀང་བོད་པ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་མེད་པ་རེད་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་
ཞུས་ན་ཉྱིན་དང་པོ་དེར་ Honda Center དེ་ལོསྱི་ཨན ྱི་ལེསྱི་ཡྱི་ Public Place དམངས་ཀྱིས་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་
ས་ཆ་ཡྱིན་ཙང་། ཕ་གྱིར་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བསེབས་ཏེ། Los Angeles, San Francisco, Poland སོགས་ནས་མྱི་
སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བསེབས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞུས་འདུག ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་དེ་དག་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་དང་། 
གསུམ་པར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་སའྱི་ས་ཆའྱི་ཆོག་མཆན་དོན་གཅོད་དང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཞུས་འདུག་ཀང་།  ཨར་བན་
མཐོ་སོབ་ཀྱིས་གནང་མྱི་འདུག ཨར་བན་མཐོ་སོབ་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྱིག་བགང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་
མཆོག་གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་སྐུ་ཚབ་དེ་དང་འབེལ་བ་གནང་རོགས་གནང་། སྐུ་ཚབ་དེར་ཕེབས་ཏེ་
བཀའ་བཀོན་བཏང་སྟེ་ཆོག་མཆན་མ་གནང་བ་བྱུང་འདུག སོང་ཙང་དོན་གཅོད་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་མ་གནང་བ་བྱུང་
འདུག་གམ་ཟེར་ན། མ་གནང་བ་བྱུང་མྱི་འདུག ཆ་ཚང་གནང་འདུག སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཆ་ཚང་གནང་
འདུག་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དེའྱི་ལན་གསལ་པོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ཡང་། ཨར་བན་མཐོ་སོབ་ཀྱིས་ཆོག་མཆན་
མ་གནང་བ་དེ་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་དེ་སུ་ཡྱིན་ནམ། ང་རང་ཚོ་བོད་གཞུང་གྱི་དོན་གཅོད་དང་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀས་ཞུས་ཀང་། ད་དུང་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་དེ་ཚོ་ཕར་ཕེབས་བསུར་བཅར་མྱི་ཆོག་པར་བཀག་ཐུབ་མཁན་གྱི་
ཚོགས་པ་དེ་སུ་ཡྱིན་ནམ། ཁོང་ཚོས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། གང་ལགས་ཅེ་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ལ་དེང་
སང་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་གང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ཡང་ཁོང་ཚོ་དེར་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་
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ཡོད་རེད། དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་མྱི་མང་དེ་ཚོ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་བཅར་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཡོད་ཀང་། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་དང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀས་ཡར་ཞུས་ཀང་། ད་དུང་ཆོག་མཆན་
མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་ཡྱིན་ནམ། ཁོང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་པ་དེའྱི་མྱིང་ལ་ Friends of Dalai Lama ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེར་རྣམ་
པ་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་དོ་བདག་སུ་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཚང་མ་འཁོད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྒྱུ་
མཚན་གང་བགང་འདུག་ཞུས་ན། དོན་གཅོད་རང་ནས་ཕ་གྱིར་ལས་བེད་ཅྱིག་བཅར། དེའྱི་མཉམ་དུ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་ཡང་ཕ་གྱིར་བཅར་ཏེ། ང་ཚོར་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་སེམས་ཁལ་ཞེ་དགས་འདུག དོལ་རྒྱལ་གྱི་རེས་འབང་བ་
ཚོ་གང་དུ་སྡོད་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས་ཁོང་ཚོས་ས་ཆ་དེ་རད་གཅོད་བས་འདུག ང་ཚོར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱི་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་་་་་་ ཉྱི་མ་དང་པོ་དེར་བོད་པ་བསེབས་ཡོད་རེད། ཉྱི་མ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པར་
བོད་པ་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས་ཨར་བན་མཐོ་སོབ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་པ་དེས་རྒྱུ་མཚན་གང་བཤད་འདུག་ཞུས་ན། ཨར་
བན་མཐོ་སོབ་ལ་རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིར་བསེབ་པ་ཡྱིན་ན། 
རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོས་གང་གནང་ཡོང་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱུ་མཚན་དེ་བགངས་འདུག་ཅེས་ཞུ་མཁན་དེ་སུ་རེད་
ཞུས་ན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་དེའྱི་ནང་བཀོད་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཕུལ་འདུག  ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡང་ཕུལ་འདུག དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་དེ་བགངས་ཏེ་མཐའ་མ་དེར་ཆོག་མཆན་གནང་མྱི་འདུག  དོ་
བདག་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་རད་གཅོད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དོ་བདག་གྱི་མྱིང་དེ་བཙལ་ཆོག་ཆོག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་དྱི་བ་ཞུས་པ་དེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕེབས་འཁོར་དང་ཐག་ཉེ་པོར་བསེབས་
འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དེ་ལ་ཆ་
བཞག་ན་ཧྱི་ཊྱི་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་མཚམས་ཞུས་སོང་། ང་ཚོས་ཀང་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ཏེ་མར་བཤད་
ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེར་གང་ལྟར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་སོབ་དེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གང་དུ་གནང་ཡང་དེའྱི་འགན་ཁུར་ཆ་ཚང་ང་རང་ཚོ་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་དེ་ལ་ཆགས་
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སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོང་དུས། གང་ལྟར་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་གནང་
མཁན་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་དེ་བེད་
སོད་གཏང་བ་ཡྱིན་ན། The bucks stops here ལབ་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་འགན་ཁུར་ལེན་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དེ་
རྱིང་དེ་ལ་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་
གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡོད་ན་ཡོད་དང་། མེད་ན་མེད་ཅེས། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལག་ལེན་
གང་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། དེ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བསར་དུ་བཀའ་འདྱི་གནང་བར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གང་དང་གང་ཡོད་མེད། ཧ་ལམ་གསལ་པོ་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་
བཀའ་འདྱི་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་གནང་བས་ན་བསར་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གོ་ནོར་མ་ཐེབས་རྒྱུར། ད་ལྟ་འདྱིར་ཧྱི་ཊྱི་བཅུ་བཅོ་
ལྔའྱི་འགམ་དུ་སེབས་འདུག་ཟེར་བ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེ་གསུངས་སོང་། བསེབས་འདུག་ཟེར་དུས་དོལ་རྒྱལ་
བསྟེན་མཁན་དེ་ཚོ་ཧྱི་ཊྱི་བཅུ་བཅོ་ལྔའྱི་འགམ་ལ་མཆོང་སྟེ་སེབས་པ་དེ་འད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཡང་
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་འདྱི་བཀོད་སྟངས་འདྱི་ལ་གོ་ནོར་ཐེབས་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་གསུང་སྟངས་དེའང་གོ་ནོར་
ཐེབས་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ་ལ་ས་ཆ་ཞྱིག་སད་འདུག ས་ཆ་
དེའྱི་མདུན་ལ་རས་དམར་པོ་ཞྱིག་འཐེན་ནས་བཞག་འདུག ཁོང་ཚོས་དེར་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་བསྡད་འདུག ཕེབས་འཁོར་
ཡོང་ས་དེ་དེའྱི་མདུན་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་མདུན་ནས་ཡོང་དུས་ཁོང་ཚོས་ཐྱིག་བརྒལ་ཏེ་སྐད་ཆ་བཤད་
ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཆྱིབས་འཁོར་དེ་དེ་ནས་ཡོང་དུས་ཧྱི་ཊྱི་བཅུ་བཅོ་ལྔའྱི་འགམ་དུ་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཆྱིབས་
འཁོར་དེ་ཚུར་ཕེབས་ཏེ་ཚོགས་ཁང་གྱི་རྒྱལ་སོའ་ིམདུན་ལ་སུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོར་གནང་
བའྱི་སྐད་འབོད་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་དེ་དང་ཆྱིབས་འཁོར་ཕེབས་སའྱི་ལམ་དེའྱི་ཞོར་ལ་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརྟེན་སྐུ་
ཕྱྭའྱི་ཐོག་ནས་ཆྱིབས་འཁོར་འགམ་དུ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་ས་མཚམས་བརྒལ་འདུག་ཅེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་
འད་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་གང་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོག་མཆན་མ་གནང་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཕ་
གྱིར་ཕེབས་བསུ་གནང་མཁན་བྱུང་མྱི་འདུག དེའྱི་དབང་གྱིས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་བོ་ཕམ་ཡོད། ཉྱིན་དང་པོ་དེར་
ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཐུབ་འདུག ཡྱིན་ཡང་ཉྱི་མ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པར་ཕེབས་བསུ་ཞུས་མྱི་འདུག དེར་བོ་ཕམ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་བཞྱི་གནང་སོང་། བཀའ་ལན་ཚང་མའྱི་
ནང་དུ། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་དང་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ། དོལ་རྒྱལ་ལ་ངོ་རྒོལ་རྒྱག་མཁན་ལབ་ནས་ཚིག་དེའྱི་ཁོ་རང་
ཚོར་འགེལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ངའྱི་དྱི་བ་དེ། Los Angeles གྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་ E.U གྱི་རྒྱལ་ས་ London ལ། སྐབས་རེ་མྱི་ ༥༠ ནས ༦༠ དང་། སྐབས་རེ་ ༤༠༠ ནས་ ༥༠༠ དེ་འད། ཉྱིན་
ག་སད་ནས་མཐོ་སོབ་ལ་འགོ་འཁན། ངོ་རྒོལ་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན། ནང་ཆོས་ར་བ་ནས་ཧ་མ་གོ་ནས་ངོ་རྒོལ་
གནང་མཁན། དེ་ཚོ་ཚང་མ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཞུ་ན། ང་ཚོ་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གེང་སེབས་དུས། ང་ཚོའྱི་གསལ་བཤད་དེ། དོལ་རྒྱལ་གྱི་མྱིང་ཁེར་ནས། 
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་རྒྱག་རྒྱུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གནོད་རྒྱག་རྒྱུ་ཞེས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཨྱིན་སྐད་ཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། Framing Strategies ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོམ་སྱིག་པའྱི་ཐབས་བྱུས། གང་
མ་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་པ་བཟོ་རྒྱུ། ང་རང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཞེས་བཤད་ན། ཁོང་ཚོར་གང་དགོས་པ་དེ་
རག་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཐོག་ནས། དྱི་བའྱི་ནང་དུ་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་སེབས་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་ལན་ནང་དུ། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཚིག་དེ་བཀོད་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ང་
རང་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་བཀའ་ལན་བཞྱི་པོར་དེ་འད་ཞྱིག་འཁོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 
དེ་དྱི་བ་ཐད་ཀར་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཞེས་ང་ཚོ་རྟག་ཏུ་བཤད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ཕ་གྱིར་དོལ་རྒྱལ་
རེས་འབང་བ་ཚོ། དོལ་རྒྱལ་སྟེན་མཁན་ཚོར་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་འབོད་རྒྱག་པར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་དུས། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་ཚོ་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་དུ། ང་ཚོར་
དོགས་པ་ཟ་རྒྱུ་ལ། ཏན་ཏན་དངུལ་སད་ནས་མྱི་ག་བ་འད་པོ། ང་ཁ་སང་ Frankfurt ལ་འགོ་དུས། ཐུག་པའྱི་སྐབས་ལ་དེ་
འད་དོགས་པ་སེས་བྱུང། དེ་དོགས་པའྱི་གཞྱི་རང་ལས། ཁུངས་སེལ་རྒྱུར་གང་ཡང་མེད་དུས། རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་དོགས་པ་ཟ་ཡ་ལ་དངུལ་སད་ནས་མྱི་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་
བ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཁོ་ཚོས་དངུལ་སད་ནས་མྱི་ག་སྱིག་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པར་དོགས་པ་ཟ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོ་
རང་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་རེ་མྱི་ཉུང་ཉུང་ལས་ཡོད་མ་རེད། གོ་བུར་དུ་མྱི་མང་པོ་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་རེ་
ང་ཡང་ཆྱིབས་འཁོར་ནང་བཅར་དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གདོང་མཐོང་བའྱི་སྐབས་སུ། གདོང་གྱི་རྣམ་པར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་
ཚོ་དོལ་རྒྱལ་ཟེར་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས། དང་པོ། ཆོས་ཚིག་ཅྱིག་ཀང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། བོད་པ་ཚོའྱི་སྐད་འབོད་རྒྱག་སྟངས་
ལ་བལྟས་ན། མྱི་དེ་ཚོར་འདེ་ཞུགས་མེད་དམ་བསམ་པ་ཚོར་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན། ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། དོལ་
རྒྱལ་རེས་འབང་པ་དང། ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་ཞེས་དབེ་བ་འབེད་པ་དེ། ཁོ་ཚོ་ངོ་རྒོལ་བེད་ཀྱིན་ཡོད་པས་ན། ངོ་རྒོལ་བེད་
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ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དེ་གསུངས་སོང་། bucks stops here ཞེས་
གསུངས་སོང། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོའ་ིའགན་དེ་ཚང་མ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཁེར་འདུག མ་ཟད་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་ཆེད་མངགས་བཏང་འདུག དེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་གསུངས་སོང། དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འགན་འཁེར་དགོས་རེད་ཅེས། འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཁེན་བཞྱིན་དུ་ད་དུང་དེ་འད་གསུངས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕེབས་བསུ་ཞུ་
མཁན་དེ། ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་མ་སྐུལ་དང་བངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚོས་གསལ་པོ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་དེ་ དོན་གཅོད་ཀྱི་བཏང་བ་འད་པོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ས་ནས་ཡྱིད་ངག་གཉྱིས་
ཀ་ནས་བཏང་ན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཕྱིའྱི་རྣམ་པར་ཡྱིན་ནའང་རེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་མཐོང་
ན་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་དེ། མྱི་མང་རང་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་
བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ། ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགན་དེ་ཐད་ཀར་
དོན་གཅོད་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཚོས་གོ་བ་ཡྱིན་ན། 
བེད་སོད་ལོག་པ་གཏང་སྱིད་པ་རེད། དེ་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས། དྱི་བ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་
ཚོགས་ལ་གསུང་དུས་སྐབས་ལ་འགན་ཁེར་ནས་གསུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་དེ་མ་
སྐུལ་དང་བངས་བས་ནས། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ད་ལྟ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནང་མཁན་དེ་ཚོ་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་
ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཚོ་དོན་གཅོད་ནས་
མངགས་ནས་བཏང་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། Framing Strategy 

ཡང་མགོ་ལ་ཁ་མཆུ་ཚུར་འབབ་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་གསལ་པོ་བཟོས་ན་བསམ་བྱུང་། ཐུགས་
རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་གྱི་དྱི་བ་དེ་ཚོ་དྱི་བ་དངོས་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་
ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་བརྒྱུད་ནས། བང་ཨ་མྱི་ར་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས། དེ་རྱིང་
འདྱི་ལ་འཐུས་ཤོར་ཤོར་བ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུ་མཚན་འདེན་ཆོག་པ་ཞུ། དང་
པོ་ལ། ཆྱིབས་བསྒྱུར་ག་པར་ཕེབས་ཀང་། སྱིར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་ནས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིདོན་གཅོད་ལ་ས་མོ་
ནས་བརྡ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལ་དཔེར་ན། Honda Center ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་ཆ་ཡག་པ་ཚོ་ལ་སོན་ནས་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དེ་ག་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་དང་དོན་གཅོད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་འགན་བངས་ཏེ། 
ས་ཆ་དེ་སོན་ནས་འཇུ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའྱི་ནང་དུ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་
བརྟན་ཞུགས་འབུལ་སྐབས། New York གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས། ཚོགས་པ་ཚང་
མས་འཐུས་ཤོར་ཤོར་མེད་པ་དང་གཞན་ལ་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་རྣམས་ལ་འཐུས་ཤོར་བ་ཡོད་ན། གནད་དོན་གང་གྱི་ཐོག་ལ་
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ཕེབས་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཐུས་ཤོར་གཉྱིས་པ་ལ། ག་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་དེ་དོན་གཅོད་ཀྱི་འོག་ཏུ་གན་རྒྱ་བཞག་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་ག་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ལ་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཕུལ་ནས། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་འདས་པའྱི་ལོ་སེ་ཨེན  ྱི་ལེསེ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སན་ཕ ྱི་རན་སྱིསྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཅར་དུས་
སྐབས་སུ་རེས་སུ་གནད་དོན་མང་པོའ་ིསྐོར་ལ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལ་དོན་གཅོད་
རང་གྱིས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ག་སྱིག་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་སེར་གཅྱིག་གྱི་སྐུ་དབང་སེབས་
ཏེ། ཐག་གཅོད་ཞུས་པ་དེ་ IRVINE University ལ་ཆ་བཞག་་ཡྱིན་ནའང་། གནད་དོན་དེ་ག་རང་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་བརྐྱང་མཁན་ད་དུང་དྲུག་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་ཐུབ་ས་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། འཐུས་ཤོར་ཤོར་བ་གཅྱིག་དེ།ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏང་ནས་ Prime Spot བས་ནས། ཁོང་ཚོ་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། ཕེབས་བསུ་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ས་ཆ་དེ་ང་ཚོ་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་
ལུས་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ Urban University ལ་ང་ཚོར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུར་ས་ཆ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། ས་
ཆ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་རོགས་ཞེས་ཚང་མ་ཞུས་འདུག ཡྱིན་ཀང་། Urban University གྱིས་གནང་མྱི་འདུག མ་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དོནགཅོད་ལས་བེད་གཅྱིག་ཀང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་  Urban University 

གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མཇལ་ནས་ག་སྱིག་གང་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་དུས། གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་གསུངས་སོང་། གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་གཅྱིག་ཕེབས་ནས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཕལ་ཆེར་ཚང་
མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་ཞྱིག་འགོ་ནས་དོན་གཅོད་ལས་བེད་དང་། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་བཀའ་
བཀོན་བཏང་སྟེ། ཁེད་རང་ཚོ་འདྱིར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཆེད་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག་ཅེས། དེར་བརྟེན། ས་ཆ་མ་རག་པ་དེ་འཐུས་ཤོར་རེད་ཅེ་ན། ཏན་ཏན་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ཡང་དོན་གཅོད་དང་ལས་བེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་གནང་དགོས་པ་དེ་ཚང་མ་གནང་འདུག དྱི་བ་གཉྱིས་
པར། ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་དེ། དབང་ཆ་དེ་འད་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པས། དེར་ཡྱིད་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོ་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འདུག དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བཀའ་
ཤག་ལའང་འབོར་སོང། དེར་བརྟེན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཕེབས་བསུ་ཚོགས་པ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་རྣམ་པ་ཚོས་རད་གཅོད་
གནང་ཡོད་ན། ལས་ས་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བདུན་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བ་མ་བཏང་བའྱི་སོན་དུ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ bucks stops here ལབ་ཡ་དེ་
ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས། དོན་གཅོད་ལ་ཡྱིན་པ་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཏག་ཏག་
གཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས།  bucks will stop at your 

office དང་པོ་དེར་གསལ་པོ་བཟོས་ན་བསམས་སོང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭར་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེར་
བརྟེན་ང་རང་ཡང་ཕེབས་བསུ་མྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ལ་འབེལ་བ་མེད།  མ་གཞྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ནས། ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཙམ་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བསར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
སྡྱིངས་ཆའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་བསམ། གསལ་པོ་དེ་ཡོང་དགོས་པ་དེ་གང་རེད་ཞུ་ན། Urban 

University རེད། འདྱིའྱི་ཉྱིན་མོར་སྐུ་སེར་ཡྱིག་ཚང་དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ Security Labs མྱིན་པ་
དེ་གསལ་པོ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ང་རང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དེས་འཐུས་ཀྱི་འདུག དེ་ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་རོགས་
གནང། དེ་སྐུ་སེར་ཡྱིག་ཚང་དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ང་
ལ་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིང་སོང་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐུ་ཕྱྭའྱི་འགེལ་བཤད་དེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་
ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུར། ཆྱིབས་འཁོར་འགམ་དུ་མྱི་སེབས་པ་དེ་འད་བྱུང་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་སྐུ་བཅར་བྱུང་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་
འཐུས་ཤོར་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་མྱི་དེ་ཚོ་སེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་
ཤོར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ཡང་དེར་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་བ་དེ་ Urban University རེད་
འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་མ་གནང་བ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བརྒྱད་པ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐད་ཀར་དྱི་བ་རང་དང་འབེལ་ནས། འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ་དེ། དྱི་བ་དང་
པོའ་ིལན་དང་འཕོས་པའྱི་འདྱི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་བདུན་པའྱི་ནང། ལོསེ་ཨེན  ྱི་ལེསེ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སར་ཡང་ལྷག་འདུག་པར། 
དེར་བོ་ཕམ་བྱུང་ཞེས་བཤད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་སྡུག་པ་རང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། བོ་ཕམ་བྱུང་ཞེས་བརོད་དུས། སོན་ཞྱིག་
ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་རྣ་བར་ཐོས་མྱི་རུང་བའྱི་སྐད་ཆ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོ་ཕམ་བྱུང་
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ཞེས་འཇོག་རྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་ན་དེ་ལས་གཞན་ཞྱིག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གཅྱིག་ཡྱིན། གཞན་ཡང་ལན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་
བས་ན། འདྱིའྱི་འགན་འཁུར་དེ་སུ་ལ་ཡོད་རེད་དམ་ཞེ་ན། གདན་ཞུ་བེད་མཁན། མཛད་འཆར་གོ་སྱིག་བེད་མཁན་ཚོགས་
པ། ས་གནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། འབེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་ཅེས་ལབ་འདུག ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དེ་ཚོ་མཇལ་བའྱི་སྐབས་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ག་པར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
བསངས་ཀང་ས་གནས་དེ་དང་དེའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གནང་རྒྱུ་རེད། སྐུ་ཕྱྭའྱི་འགན་ལ་སོགས་པ་ལས་བསྡོམས་
དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་ལ་ཡོད་ཅེས་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང། གདན་ཞུ་བེད་མཁན་ཚང་མ་གདན་ཐོབ་གཅྱིག་གྱི་སང་དུ་བཞག་འདུག མ་འོངས་པར་
ཁོང་ཚོ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཡོང་བ་བཞྱིན་བས་ཏེ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དེ་ལ་འགན་གཙོ་
བོ་བཞག་གྱི་རེད་དམ། འགན་གཙོ་བོ་གཞག་གྱི་ཡོད་ན་འགལ་འཛོལ་ཐེབས་པ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ Action གནང་འཆར་ག་
རེ་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོ་ཕམ་བྱུང་ཞེས་པར། ད་གྱིན་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག ཕེབས་
བསུ་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དེ། བོད་མྱི་ཚོར་ག་སྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། ཉྱིན་དང་པོར་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཐུབ་ཀང་། ཉྱིན་གཉྱིས་པ་
དང་། གསུམ་པར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུར་ས་ཆ་མ་རག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མ་ཐུབ་པར་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་བོ་
ཕམ་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་གནང་དགོས་པ་དེ་གནང་འདུག ཆོག་
མཆན་མ་རག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་མྱི་འདུག ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། མྱི་མང་ནས་ཧ་ཅང་ཕེབས་
བསུ་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་རེད། ཕེབས་བསུ་ཞུ་མ་ཐུབ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོ་ཕམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ལ་ཡོད་དང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་དེ་ས་གནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས། ཉེ་
བའྱི་ཆར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རེད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་རེད། བཀོད་ཁབ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ནས་དང་བངས་
སྐུ་སྲུང་བེད་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་འགན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་
ཡྱིན་ཡང། དཔེར་ན། Urban University ཡྱིན་ན། Urban University མཐོ་སོབ་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོ་སྐུ་སྲུང་གྱི་ཐོག་ཏུ་
གནང་དགོས་པ་དེ་མཐོ་སོབ་དེ་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཕ་གྱིར་གདན་འདེན་ཚོགས་པ་
དེ་ལའང་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འགན་གཙོ་བོ་དོན་གཅོད་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་
དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཕ་གྱིར་ཆྱིབས་འཁོར་འགམ་དུ་མྱི་སེབས་ཡོད་པ་དེ་འད་བྱུང་མྱི་འདུག ཕེབས་བསུ་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་དོན་གཅོད་ལ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དགུ་པ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐད་ཀར་སྐར་རྟགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་གནང་དགོས་པ་ཚང་མ་གནང་འདུག་ཅེས་
ཡང་ཡང་གསུངས་སོང་། གནང་དགོས་པ་ཚང་མ་གནང་ཡང་། ད་དུང་བོ་ཕམ་དགོས་པའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ངའྱི་
དྱི་བ་དེ། Urban University ཟེར་བའྱི་མཐོ་སོབ་དེའྱི་ནང་བཀའ་ལན་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་བཏང་འདུག་
ཅེས་གསུངས་སོང་། Urban University ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་
རག་པའྱི་ཆེད་དུ། དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐེངས་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་རེད་དམ། གནད་ཡོད་ཀྱི་མྱི་སུ་དང་སུ་ཐུག་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་
གཅྱིག་ཡྱིན། བཀའ་ལན་གཉྱིས་པའྱི་དུམ་བུ་དེའྱི་ཐྱིག་ཕེང་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ། ཡང་ཡང་མྱི་ཡོང་བ་ཞེས་པར་ངོས་ལེན་ར་
བ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང། ཡང་ཡང་མྱི་
ཡོང་བ་ཞེས་པར། སྐབས་རེ་ཡོང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་དུས། ཚིག་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བར་ Urban university ནས་ཆོག་མཆན་
མ་གནང་བ་དེར་དོན་གཅོད་ལ་འགན་ཡོད་ནའང་གནང་མ་ཐུབ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། ས་ཆ་མ་རག་པའྱི་ཐོག་
ལ། གོང་གསལ་དང་སགས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞུ་ན། སེར་གྱི་ས་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
འཛིན་ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་དེས་ན་སེར་གྱི་ས་བདག་པོར་བདག་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད།  private 

property ཞེས་ཨྱིན་སྐད་ནས། དེས་ན་ Urban མཐོ་སོབ་དེ་སེར་གྱི་ས་རེད། སེར་གྱི་ས་དེར་སུ་ཡོང་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་
དེ་ Urban University ལ་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དོན་གཅོད་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་སུ་
ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་དེ་ཁོང་རང་ཚོས་ཐག་ཆོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སེར་གྱི་ས་དང་སྱིའྱི་ས་ཁད་
པར་དེ་རེད། Honda Center དེ་སྱིའྱི་ས་ལ་འཁེལ་ཡོད་པས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཐུབ་པ་རེད། Urban University སེར་
གྱི་ས་ཡྱིན་པས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཐུབ་མེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་སོ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གང་གནང་
གྱི་ཡོད་ཅེ་ན། Urban མཐོ་སོབ་དེར་ང་ཚོར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ས་ཆ་རག་པའྱི་ཆེད་དུ་དོན་གཅོད་རང་ཐེངས་ག་ཚོད་
ཕེབས་པ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགན་དེ་ག་
དུས་ཡྱིན་ཡང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་
བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ང་ཚོས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཡོངས་གགས་ཀྱི་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཐོག་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། དོན་གཅོད་ཀྱིས་
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ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བས་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་འདའྱི་གོ་
བ་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་དེ་ད་ལྟ་ངས་ལོན་ཌན་གོ་བར་བས་པ་ཡྱིན་ན་སུད་སྱི་ 
Swiss དང་ཡུ་རོབ་ Europe ལུང་པ་མང་པོ་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀྱིས་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག་ཟེར་གྱི་
འདུག ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལོསྱི་ཨན  ྱི་ལེསྱི་ལ་ཡང་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀྱིས་ལོསྱི་
ཨན ྱི་ལེསྱི་དང་སན་ཧྱི་རན་སྱིསྱི་ཁོ་པོརཊ་ལེན་ཌྱི་སོགས་ནས་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འཛོམས་ཏེ་ཉྱིན་དང་པོ་དེར་ཕེབས་
བསུ་ཞུས་འདུག ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་ག་སྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་མ་རག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ 
Urban University ས་ཆ་རག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཕེབས་འདུག ཐེངས་ག་ཚོད་ཕེབས་འདུག་ཅེ་ན། གོང་དུ་
ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རང་གྱི་ངོས་ནས་འབད་
བརོན་གནང་འདུག ཡྱིན་ཡང་ངས་ཉྱིན་མཐའ་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ནས་ལས་བེད་གཅྱིག་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་སྐུ་ཕྱྭ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ཕེབས་ས་དང་། བཞུགས་ས་རེད་ཅེས་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དང་པོ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་ཕེབས་ཀྱི་སོན་དུའང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས། བསྐོར་བ་རྒྱོབ་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཕར་འགོ་དུས་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ཡང་། ཁོ་རང་གྱིས་བཀའ་བཀོན་གནང་ཡོད་པ་དངོས་སུ་མཇལ་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།   
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་ ༡༠ པ། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དེ་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་ལན་
གནང་སྟངས་ཤྱིག་ནས་ཡང་བསར་དྱི་བ་ཞུ་དགོས་པ་བྱུང་སོང། གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་མྱི་གསལ་ཞེ་ན་ངོ་
རྒོལ་བེད་སའྱི་བར་དེ་བ་ནས་མྱི་ཐོན་མེད་ཅེས་གསུངས། དེ་ནས་ཚོགས་ཁང་བར་དུ་མྱི་ཐོན་མེད་ཅེས། དེ་གསུངས་པའྱི་
སྐབས་བོ་ལ་གང་ཞྱིག་འཆར་སོང་ཞེ་ན། ངོ་རྒོལ་བེད་ས་དེ་དང་ཚོགས་ཁང་གཉྱིས་བར་ཐག་ཧ་ཅང་གྱི་ཉེ་བ་བྱུང། ཕ་གྱི་
ནས་རྒྱུགས་ཤར་བས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཁང་གྱི་མདུན་བར་དུ་སེབས་རྒྱུའྱི་དོན་རྐྱེན་དེ་འད་ཞྱིག་འཆར་སོང་ཞེས་
དང་། དེས་ན་དེ་ཉྱིད་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་ཤེས་པས་ངོ་རྒོལ་བེད་ས་དེ་དང་ཞབས་སོར་འཁོད་སའྱི་ཚོགས་ཁང་བར་དེ་རྱིང་
ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་གྱི་མགོན་ཤོག་དེ་ཨ་རྱིའྱི་དོན་
གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། དོན་ཚན་གསུམ་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས། ཚོགས་པ་དེ་སུའྱི་ཡྱིན་
ཞེས་བཀའ་གནང་ཐུབ་མེད་པས། གལ་ཏེ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་འགྱིག་པ་ཤྱིག་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཞེས་དེ་གསུམ་པོ་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། ངས་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་
ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་འཁོར་གངས་སྱིད་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཚོའྱི་སྐད་
འབོད་རྒྱག་ས་དེ་བཀའ་ཤག་རྱིང་པའྱི་ཁང་པ་དེ་བར་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་ཆྱིབས་འཁོར་ཕེབས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་
ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སོ་འགམ་ལ་ཆྱིབས་འཁོར་བཀག་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་ཚོ་བཀའ་ཤག་རྱིང་
པའྱི་ཁང་པ་དེ་ཙམ་ལ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ནངས་འགེལ་བཤད་དེ་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་རེད་ལ། 
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་ཕེབས་མཁན་ཞྱིག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ས་
ཆ་དེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ས་ཆ་དེ་ Urban མཐོ་སོབ་ཀྱིས་ས་ཆ་ག་པར་གནང་མ་གནང་ལ་རག་ལུས་པ་མ་
གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་ཅེས། གཞྱི་རའྱི་ངོ་རྒོལ་བེད་ཆོག་པ་དང་བསམ་ཚུལ་འདོན་ཆོག་གྱི་རེད་
དེ། མཐའ་མའྱི་ཐག་ཆོད་ Urban མཐོ་སོབ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། མགོན་ཤོག་ཕུལ་བ་དེ་ཚང་མས་
མཁེན་གསལ་རེད། མཚམས་རེར་གཟྱིམ་ཆུང་ལ་ཐད་ཀར་བཅར་ནས་གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད། མཚམས་རེར་
དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་ནྱི་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཚོགས་པའྱི་མྱིང་དེ་ལ་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། Friends of Dalai Lama ཞེས་ Los Angeles ལ་ཉྱིན་མ་
གསུམ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསང་རྒྱུ་དེར། བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་ Friends of Dalai Lama ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་ ༡༡ པ། སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་དེའྱི་ཐད་ངས་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཚིག་ལ་ཉེ་འཁྱིས་ལ་
མཆོང་ཡོང་བ་དང་ཐོན་ཡོང་བ་དེ་འད་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ངས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཉེ་འཁྱིས་ལ་སེབས་བསྡད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིག་ཐོག་རང་ལ་འཁོད་ཡོད། དེ་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང། གཉྱིས་པ་དེར་ངས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་བཅར་ཐུབ་མྱི་
འདུག་དེ་འགྱིག་མེད་ཅེས་ཀང་ཞུ་ཡྱི་མེད། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་དེ་དག་ཕེབས་སོ་དང་ཐག་ཉེ་བར་སེབས་ཡོད་པས་
འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་གནས་སྟངས་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དོལ་རྒྱལ་
རེས་འབང་བ་དེ་དག་སེར་གྱི་ས་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། སོན་ཚུད་ནས་ཆོག་མཆན་གང་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནམ། 
དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་དེ་དག་ངོ་རྒོལ་བེད་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མཁེན་རྟོགས་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་དེ་རྱིས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་གང་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་གང་དུ་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བར་ལམ་ལོ་ཤས་ནས་བཟུང་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རེས་འབང་བ་དེ་དག་གྱིས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་
བས་པ་དང་། མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱིས་གགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པས། དེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་མྱི་མང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་དམངས་ཁོད་ནས་ཁོ་ཚོས་གང་བས་བས་བཞག་ན་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་ངོ་
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རྒོལ་བེད་མཁན་ཡོད་པར་ང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཕེབས་བསུ་ལ་བཅར་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཧ་ཅང་འདུག་ཅེས། དེ་བོད་
མྱི་ཚོས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱིས་བཅར་གྱི་ཡོད་ཅེས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གང་གསུངས་སོང་ཞུ་ན། ཕེབས་འཁོར་འགམ་ལ་སེབས་ཡོད་
ཅེས་གསུངས་ཀྱི་མེད།ཡྱིན་ནའང་ཆྱིབས་འཁོར་འགམ་དེར་འཁེལ་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
དྱི་བ་དེའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གང་བཀོད་འདུག་ཅེ་ན། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཚོ་
ཕེབས་འཁོར་དང་ཐག་ཉེར་སེབས་ནས་ཞེས། སྡོད་ས་ནས་གོམ་པ་བརྒྱབ་ན་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། སྡོད་ས་ནས་
གོམ་པ་མ་བརྒྱབས་པར་སེབས་ཀྱི་མེད། དེར་བརྟེན་དྱི་བ་རང་ལ་སེབས་ནས་ཞེས་བྱིས་འདུག སེབས་མེད། སྐད་འབོད་
རྒྱབ་ས་རང་ལ་ལངས་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས། དེའྱི་མདུན་ལ་རས་དམར་པོ་ཞྱིག་འཐེན་ཡོད་ཅེས། འདྱིའྱི་མདུན་ནས་ཆྱིབས་
འཁོར་ཕེབས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱི་བར་འགྱུར་བ་བཏང་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་
བསམས། འདྱིའྱི་ནང་གསལ་པོ་ཧ་ཅང་བཀོད་འདུག དེར་བརྟེན་ངས་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུར་ཆྱིབས་འཁོར་མདུན་ནས་ཕེབས་
འདུག ད་ལྟ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་རྱིང་པ་དང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་གྱི་མདུན་ནང་བཞྱིན་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཚོ་ངོ་རྒོལ་བེད་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ནས་ག་སྱིག་ཨང་གསར་གནང་འདུག གནང་བར་སོང་ཉྱིན་མ་དང་པོ་དེ་ Honda Center ལ་ཕེབས་བསུ་
ཞུ་མཁན་ ༣༠༠ ལྷག་བཅར་འདུག ཕེབས་བསུའང་ཧ་ཅང་གྱིས་ཡག་པོ་ཞུས་འདུག ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་ལ་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་དང་། ཉྱིན་མ་གཉྱིས་པ་གསུམ་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཐུབ་མྱི་འདུག 
ཞུས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཕ་གྱི་ནས་ཆོག་མཆན་གནང་མྱི་འདུག་ཅེས། གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ད་གྱིན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ཕག་རྐྱོང་མཁན་དྲུག་འདུག་ཅེས། གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན། གོ་སྐབས་ཞུ་མཁན་བཞྱི་ལྔ་
ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཞེ་ན། ལན་འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མྱི་
འདུག་པས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། འཕོས་དོན་དྱི་བ་མཐའ་མ་ཡྱིན།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ། སྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་སེམས་འཚབ་སེ་རྒྱུའྱི་གནས་
གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་། ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་དགོས་བསམས་ཀང་ལེན་པ་ལའང་ཞྱིབ་ཕའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་ཤེས་པས། ཆ་
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ཤས་ལེན་མྱི་ཤེས་ལ་སེམས་ནང་ལ་དངངས་འཚབ་ཅྱིག་ཀང་སེས་བྱུང། ངའྱི་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་
ན། དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་
ཕ་གྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་གསལ་གནས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ངོས་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག 
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་ས་གནས་བབ་ཀྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ལ་
ནན་བརོད་དང་སགས་པའྱི་ངོས་ནས་དྱི་བ་གནང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་
རྱིམ་པས་ཕེབས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་སུ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་ངའྱི་སེམས་ནང་ལ་ངེས་པ་རེད་དགོས་
པས། གནས་ཚུལ་ནྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། དྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་ཀྱི་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་དྱི་བ་
ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ལགས་ཞེ་ན། གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུར་སྤོབས་པ་དང་གདེང་ཚོད། 
འཛུགས་དགོས་དང་མྱི་དགོས། འཛུགས་པར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གདེང་སྤོབས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕ་གྱིར་ Los Angeles ལ་གནས་ཚུལ་དེའྱི་སྐོར་ལ། གོང་དུ་ལན་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ Los Angeles, New York གཙོས་པའྱི་དེ་སོན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་འབེལ་བའྱི་སོ་ནས་བཀའ་
ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རེད། བཀོད་ཁབ་དེ་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན། བཀོད་ཁབ་དེ་ཕུལ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་
བསྡུར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འགྱིག་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཞེ་ན་ད་ལྟ་འདྱི་ཕེབས་
བསུ་ཡྱི་ཆོག་མཆན་རག་མ་རག་པ་དེ་རེད། དེའྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ན། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག འདྱི་བགོ་གེང་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་གབས་བེད་ཀྱི་འདུག དངོས་གནས་བས་ན་རེས་
སུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྐབས་ལ་གསུངས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་
དགོངས་པ་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་གསུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བགོ་གེང་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོགས་འདྱི་གནང་བ་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
ལན་གནང་། ཕ་གྱིར་གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་གནང་སོང་། ཡང་ད་དུང་ཧ་ལམ་
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གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་གནད་དོན་འད་ཞྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་ཞྱིག་གནང་བར་སོང། ངས་དེ་
མང་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ན་དགེ་མཚན་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ར་བའྱི་བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྐབས་ལ་ཞུས་ན་མྱི་འགྱིག་པ་མེད་ཀང་ད་ལྟ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་འགོ་བཞྱིན་
པར་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕ་གྱིར་གདན་ཞུ་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་མཁེན་གྱི་རེད། ད་བར་དུ་མཛད་རྱིམ་གོ་སྱིག་ད་
རེས་གཅྱིག་པུ་མྱིན། དེ་ས་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་རེད། ཆ་ཚང་མཁེན་རྟོགས་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་དེ་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དོ་བདག་ག་སྱིག་བེད་མཁན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐོག་མར་
བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། དོལ་རྒྱལ་དང་ཡང་ངན་འབེལ་འབེལ་བ་མེད་དམ་ཞེས་ཐུགས་དོགས་བྱུང་
མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་རང་ཉྱིད་ལ་ཚོར་སྣང་དེ་འད་བྱུང། ཐུགས་དོགས་མ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་
འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཡེང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་དགོས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མྱི་སོ་སོའ་ིསེར་གྱི་གཤྱིས་ཀ་
དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དེ་དག་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས། རྒྱབ་ལོངས་དང་གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་གྱི་
མྱི་སེར་དང་ཚོགས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཐོག་ལ་ཐུགས་དོགས་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཚོགས་གཙོ་ཕ་གྱིར་ los Angles ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་། དེའྱི་སྐབས་ལའང་ཁོང་ཚོར་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚོས་འབྱུང་རྱིམ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
དང་། ཡྱི་གེ་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཚོགས་གཙོའྱི་ལག་ཏུ་འབོར་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
ལའང་འབོར་ཡོད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལའང་ཕུལ་ཡོད་རེད། དེའྱི་སང་ལ་གལ་ཏེ་སྣོན་པ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་བྱུང་ན། དྱི་བ་དྱིས་
ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐབས་ལ་མྱིན་པར། ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསྡོམས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སྐབས་དེར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་
ཡན་ཆད་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 ད་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། ཀ་པ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
མ་ལག་དང་བཅས་པ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་རེད། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། 
༈ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་

བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར། 
༡༽ ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན། 
༡་༡། ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་དང༌། ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས། 
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ཀ  སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་ལས་ཀྱི་གནས་སྟངས། 
 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་
བསྡོམས་གངས་ ༧༠ ཡོད་པའྱི་ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གངས་ ༢༠༧༩༦ དང༌། དགེ་རྒན་ལས་བེད་བསྡོམས་
གངས་ ༢༡༤༧ ཡོད། 
ཁ། འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ དང་ ༡༢ གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས། 
༡། རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས།  ལོ་འདྱིར་རྒྱ་གར་ནང་འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་

ཁག་ ༡༦ གྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༤༡༢ ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་པ་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པ་སོབ་ཕྲུག་ 
༡༣༠༡ བྱུང་བའྱི་སྱི་ཡོངས་རྒྱུགས་འཕོད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢་༡༣ ཡྱིན།  

༢།  རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས།  ལོ་འདྱིར་རྒྱ་གར་ནང་འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ ༢༨ གྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༥༦༥ ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་པ་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པ་སོབ་ཕྲུག་ 
༡༥༡༦ བྱུང་བའྱི་སྱི་ཡོངས་རྒྱུགས་འཕོད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༦་༨༦ ཡྱིན།  

༡་༢། ཤེས་ཡོན་ལས་དོན་ཁག 
ཀ  སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་དང་དཔར་འགེམས་བཅས་ཀྱི་ལས་རྱིམ། 
༡། འཛིན་རྱིམ་ ༤།༥ པའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ། སོན་འགོ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་བོད་ཡྱིག་

སོབ་དེབ་ཡོངས་རོགས་པར་ སྐྲུན་དང་འགེམས་སྤེལ་བས། འཛིན་རྱིམ་ ༦ ནས་ ༡༢ བར་གྱི་རྱིགས་ལམ་སོབ་
དེབ་གཏན་འབེབས་བས།  

༢། འཛིན་རྱིམ་ ༣ དང་ ༤ གཉྱིས་ཀྱི་ཨང་རྱིས་སོབ་དེབ་ཀྱི་རགས་ཟྱིན་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱུང་བ་ཁག་ལ་སྣོན་འཕྱི་བ་
དགོས་ཀྱི་ལས་དོན་མཇུག་སོང་ཞུས་པ་དང༌། འཛིན་གྲྭ་ ༡ དང་ ༣ གཉྱིས་ཀྱི་ཨང་རྱིས་སོབ་དེབ་པར་སྐྲུན་ཟྱིན།  

༣། འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ་མན་གྱི་སོབ་དེབ་ཁག་གྱི་རོམ་སྱིག་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ནས་གནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལོ་ནས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་རྱིས་ལེན་ཞུས། 

༦། བོད་ཀྱི་བེུད་ལོ་རྒྱུས་དེབ་གངས་ ༡༠༠༠ དང༌། སྨྱུག་གསར་དེབ་གངས་ ༡༥༠༠  ལོ་རྒྱུས་རགས་བཤད་དེབ་
གངས་ ༣༠༠༠ སོགས་སོབ་དེབ་ཀྱི་གཞོགས་འདེགས་ཁག་ཅྱིག་པར་སྐྲུན་གྱིས་རྱིན་མེད་འགེམས་སྤེལ་ཞུས། 

༧། ཤེས་ལྷན་ཚོགས་འདུ་གཉྱིས་པའྱི་གོས་ཆོད་གལ་ཆེ་རྣམས་ཟུར་བཏོན་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་སོབ་ཁག་སོ་སོ་ནས་
ལག་བསྟར་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་ཞུས་ཡོད། གོས་ཆོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ངོས་འཛིན་སྐོར་
དང༌། རྒྱུན་མཐུད་ཞྱིབ་འཇུག་སྐོར་གྱི་དེབ་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏེ་སོབ་ཁག་སོ་སོར་འགེམས་སྤེལ་ཞུས། 

༨། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭས་གཙོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་ཡུལ་སོབ་གྲྭ་དང་སོབ་གྲྭ་གཞན་དབར་ཤེས་ཡོན་
གནས་ཚད་གཤྱིབས་བསྡུར་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་སད་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཞུས། 

༩། སུད་སྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་གཙོ་གྱུར་ཕྱི་སྡོད་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཆེད་དམྱིགས་འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ནས་
བཞྱི་པ་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་བརན་འཕྱིན་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་ཁུངས་འགེམས་ཟྱིན། 

༡༠། གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་གཙོས་བོད་རྱིགས་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀློག་རལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཆེད་བྱིས་སྒྲུང་གངས་ ༣༠ བོད་སྒྱུར་ལས་འཆར་འགོ་མུས་ནས་ལོ་འདྱིར་བྱིས་སྒྲུང་ ༡༥ བོད་བསྒྱུར་ཟྱིན། 
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ཁ༽  ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུའྱི་ལས་དོན། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༣།༣༠ ཉྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་

ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས།  
ག༽ ཟབ་སོང་དང༌། འོས་སོང་ཁག 
༡། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཅུའྱི་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ་གངས་ ༢༢ དང༌། ཡང་

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་དུ་དྷ་ས་ཉེ་འཁོར་སོབ་ཁག་གྱི་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ་གངས་ ༡༧ སྤོན་ཊ་གཏན་སོབ་ཏུ་ལྡེ་ར་ཌུན་ཉེ་
འཁོར་སོབ་ཁག་གྱི་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ་གངས་ ༡༣ བཅས་ལ་དཔེ་མཛོད་བེད་སོད་དང་དེབ་རྱིགས་འགེམས་
སྟོན། བདག་གཅེས་གནང་ཕོགས། བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པའྱི་ལས་དོན་འགན་
ཁུར་སྐོར་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས། ཆབས་གཅྱིག་སོང་བརྡར་ནང་ཞུགས་མཁན་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ་རྣམས་རྒྱལ་
ས་ལྡྱི་ལྱིར་འཛམ་གྱིང་དཔེ་དེབ་འགེམས་སྟོན་དུ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་རྟོག་ཞྱིབ་གཟྱིགས་སྐོར་དུ་འཁྱིད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༢།  ཕྱི་ཟླ་ ༤ ནང་ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་དགེ་ ༢༢ དང༌། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནང་སྦེལ་ཀོབ་ཉེ་འཁོར་སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་
གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཨྱིན་དགེ་གངས་ ༡༨ ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་དྷ་ས་ཉེ་འཁོར་སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༥ 
ཡྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཨྱིན་དགེ་གངས་ ༡༠ དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་བང་ཤར་ཁུལ་སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཤྱིས་ལོང་
དང་སྤོག་རྱི་པོང་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཨྱིན་དགེ་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་བང་ཕོགས་ལྡེ་ར་ཌུན་ཁུལ་སཾ་
བོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་བདེ་སྱིད་གྱིང་དང༌། སྤུ་རུ་ཝ་ལ། སྤོན་ཊ་གཏན་སོབ་བཅས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཨྱིན་དགེ་ ༨ 
བཅས་ས་རེས་བསྡོམས་དགེ་རྒན་གངས་ ༦༡ ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ཉྱིན་གངས་ ༥-༡༠ རྱིང་
ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད།   

༣།  ༢༠༡༤།༤།༡༥ ནས་ཚེས་ ༡༨ བར་ཉྱིན་ ༤ རྱིང་སཱ་ར་བོད་ཀྱི་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་སཾ་བོ་ཊ་དང་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས། 
དོན་གྲུབ་གྱིང་བཅས་ཀྱི་འབྱིང་རྱིམ་ཨྱིན་དགེ་ ༡༥ ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་འཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས།  

༤། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ནང་རྡོར་གྱིང་བསུ་ན་མདར་ཉྱིན་གངས་དྲུག་རྱིང་བང་ཤར་ཁུལ་གྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་ཁག་དང་བལ་
ཡུལ་སོབ་ཁག་བཅས་ནས་སོབ་ཕྲུག་བུ་མོ་ ༢༦ དང་བུ་ ༢༢ ཆོས་དགེ་ ༡༡ དང༌། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་ཉྱིན་གངས་དྲུག་
རྱིང་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དུ་མ་སུ་རྱི་ཁུལ་གྱི་སོབ་ཁག་བརྒྱད་དང་དྷ་ས་ཁུལ་གྱི་སོབ་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་བཅས་སོབ་ཁག 
༡༩ ནས་སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་ ༡༡༠ དང་ཆོས་དགེ་ ༡༩ མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཁག་གཉྱིས་གོ་
སྱིག་ཞུས།  

༥། ༢༠༡༤།༦།༣ ནས་ཚེས་ ༧ བར་དང༌། ཡང་ཚེས་ ༩ ནས་ཚེས་ ༡༣ བར་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་དང༌། སམ་བོ་ཊ། 
བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་ར་བཅས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ ༢༧ གྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་དགེ་ ༥༠ ཐམ་པ། 
ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠།༣ ནས་ ༦ བར་གོང་གསལ་སོབ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་དགེ་ ༥༠ ཐམ་པ་བཅས་པར་
བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཁག་གཉྱིས་གངས་སྱིད་གཉའ་ཁྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་གོ་སྱིག་
ཞུས། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ཉྱིན་གངས་ ༡༠ རྱིང་བེང་ལོར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ཏུ་
བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་ལས་གཞྱི་འཇུག་སྣོན་དུ་ལྷོ་ཁུལ་སོབ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་གངས་ ༥༣ དང༌། 
༢༠༡༥།༣།༡༤ ནས་ ༡༨ བར་ཉྱིན་གངས་ ༥ རྱིང་ལྡེ་ར་ཌུན་ཉེ་འཁོར་སོབ་ཁག་ ༧ གྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་
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རྒན་གངས་ ༢༦ ལ་སོང་བཙན་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་
བཅས་བསྡོམས་དགེ་རྒན་གངས་ ༡༧༩ ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༦། ༢༠༡༤།༦།༢༥ ནས་ཚེས་ ༢༦ བར་ཉྱིན་ ༢ རྱིང་རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་ཚན་རྱིག་སོང་བཞྱིན་པའྱི་བོད་
རྱིགས་སོབ་མ་ ༨ ལ་སཱ་ར་བོད་ཀྱི་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་དབར་ཁའྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་འཁྱིད་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་
སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་དེ་སོབ་ག་ཁག་གཅྱིག་ནང་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་སོབ་འཁྱིད་སོང་བརྡར་ཆེད་བཏང་ཡོད། 

༧། ༢༠༡༤།༦།༥ ནས་ཚེས་ ༡༢ བར་ཉྱིན་གངས་བརྒྱད་རྱིང་དྷ་ས་དབུས་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་
རྱིས་སོད་གནང་བའྱི་སོན་སོབ་ས་གནས་ཁག ༡༤ ནས་སོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་ ༣༤ ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
དགོངས་དོན་མོན་ཊྱི་སོ་རྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་སོབ་འཁྱིད་གནང་སྟངས་སྐོར་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད། 

༨། ༢༠༡༤།༨།༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༧།༣༡ བར་ཟླ་བ་བཅུའྱི་རྱིང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་དང་འབྱིང་རྱིམ་སྱི་
ཚོགས་ཚན་རྱིག་དགེ་རྒན་ལ་དམྱིགས་ནས་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༣ 
ནང་འགོ་བཙུགས་ཞུས་པ་བཞྱིན། དགེ་རྒན་ ༡༢༢ དང་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་བོད་དགེ་ ༡༩ བཅས་ནས་ཆ་ ཤས་
བངས་ཡོད།  

༩། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༧ བར་བདུན་གཅྱིག་རྱིང་ལྡྱི་ལྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་ཞྱིབ་སོར་བརྡར་ཁང་ 
NCERT ནང་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་དང༌། སམ་བོ་ཊ། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་ར་བཅས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་གྱི་
གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་ཨང་རྱིས་དགེ་རྒན་གངས་ ༢༡ ལ་ཨང་རྱིས་སོབ་འཁྱིད་ཐབས་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་
སྐོར་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད།  

༡༠། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ནང་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གནང་མཁན་སོབ་མ་ ༢༥ 
དང་ལོ་བཞྱི་ཅན་གྱི་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གནང་མཁན་སོབ་མ་ ༢༤ བཅས་སོབ་འཇུག་ཞུས་ཡོད། 

༡༡། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་ཚན་རྱིག་བསྐོར་བསོད་འགེམས་སྟོན་ཞེས་པའྱི་ལས་འཆར་འོག་ལྷོ་ཁུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ཏུ་ལས་འཆར་སྤེལ་བར་སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་རྱིམ་པས་ཉེ་འཁོར་སོབ་ཁག་ཏུ་འགེམས་སྟོན་
ཞུས་ཡོད། 

༡༢། ༢༠༡༤།༩།༥ དགེ་རྒན་གྱི་ཉྱིན་མོ་དང་བསྟུན་ནས་བོད་རྱིགས་དགེ་རྒན་ཁད་ལས་སྐོར་ད་ཚིགས་གསར་པ་ 
tibetanteachers.com ཞེས་པ་ཞྱིག་ཆེད་བཟོས་ཀྱིས་གངས་སྱིད་གཉའ་ཁྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་དབུ་འབེད་ཞུས།  

༡༣། ༢༠༡༤།༩།༢༥ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ནས་འགོ་འཛུགས་བས་པའྱི་ཟླ་གངས་ ༡༨ 
རྱིང་གྱི་ཟློས་དགེ་འོས་སོང་གྱི་མཇུག་བསྡོམས་ཞུས་པ་དང༌། འོས་སོང་བ་མྱི་གངས་ ༡༩ ཆ་ཚང་རྒྱུགས་འབས་
ལེགས་ཐོན་བྱུང་ཡོད།  

༡༤། གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཆོས་དགེའྱི་དམྱིགས་སོར་ ༢༠༡༤།༡༡།༤ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ བར་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་
ཕེད་ཀའྱི་རྱིང་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་དུས་ཐུང་ཆོས་དགེའྱི་འོས་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། འོས་
སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཆོས་དགེ་དྲུག་བྱུང༌།  

༡༥། ས་ལོ་བཞྱིན་ ༢༠༡༥།༡།༢ ནས་ཚེས་ ༡༠ བར་ཉྱིན་གངས་དགུའྱི་རྱིང་དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་དུ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་
གྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༣༠༠ སྐོར་དྷ་སར་ཆེད་བསྐོངས་ཀྱིས་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་སེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་
སོང་གོ་སྱིག་ཞུས། 
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༡༦། ༢༠༡༥།༢།༤ ནས་ཚེས་ ༩ བར་ཉྱིན་དྲུག་རྱིང་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ ༢༠༡༣ ལོར་འདེམས་
ཐོན་བྱུང་བའྱི་སྱིག་ཞུགས་མྱིན་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་
ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས།  

ང༌།  ཚོགས་འདུ་ཁག 
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༨།༢༧ དང་ ༢༨ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཡུལ་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་ཁག་

དང༌། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་སོབ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་སོབ་སྱི་དང་དགེ་ཆེ་བཅས་ཁོན་ཚོགས་
བཅར་བ་གངས་ ༡༢ ཆེད་བསྐོངས་ཀྱིས་འབེལ་ཡོད་ཤེས་རྱིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་ཤེས་ལྷན་འབེལ་ལས་
བཅས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཞུས་ནས་ད་བར་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན་དང༌། མ་འོངས་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཇྱི་དགེའྱི་སྐོར་གོས་བསྡུར་ཞུས། 

༢། ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་སྱི་ཕེབས་བཞྱིན་སོབ་ཚན་གཞན་རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་
སོབ་འཁྱིད་བ་ཐབས་སུ་སོབ་དགེའྱི་ལག་དེབ་ཅྱིག་རོམ་སྱིག་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

ཅ། ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ། 
༡། ༢༠༡༤།༥།༨ ནས་ཚེས་ ༡༢ བར་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་དང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་

བསྟན་པ་གཉྱིས་སྤོག་རྱི་པོང་དང༌། རྡོར་གྱིང༌། ཀ་སྦུག ར་ཝང་ལ་བཅས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལྟ་སྐོར་དང་འབེལ་ལམ་
སྟོན་ཞུ་དགོས་ཁག་ཞུས། 

༢། ༢༠༡༤།༧།༡༥ ནས་ཚེས་ ༡༧ བར་ཉྱིན་གངས་ ༣ རྱིང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རྱིང་ཕུན་ཚོགས་དང༌། དབུས་
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ Renu Pant གཉྱིས་ཁབ་ཁོངས་བང་ཤར་ཁུལ་གྱི་རྡོར་གྱིང་
དང་ཀ་སྦུག་གཏན་སོབ། བསུ་ན་རྡ་ཉྱིན་སོབ་བཅས་སུ་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་ཞུས།  

༣། ༢༠༡༤།༨།༢༢ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་མེའོ་དང༌། ཏེ་ཛུ། བསྟན་འཛིན་སང་བཅས་ཀྱི་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་
སོན་སོབ་རྱིས་སོད་བྱུང་བའྱི་སོན་དགེ་རྣམས་ལ་སོན་འགོའ་ིསོབ་ཁྱིད་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཏེ། ས་གནས་
སོ་སོར་ལག་བསྟར་ཞུ་ཕོགས། མཇུག་གནོན་རྟོག་ཞྱིབ་སད་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དྲུང་ལས་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ་
དང༌། སཾ་བོ་ཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་འབེལ་ལས་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་མཉམ་བསོད་ཀྱིས་ཆབས་ཅྱིག་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་ཉྱིན་སོབ་ཁག་ལ་ཡང་རྟོག་ཞྱིབ་ཞུས། 

༤།  ༢༠༡༤།༡༠།༨ ནས་ཚེས་ ༡༥ བར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ཀ་སྦུག་གཏན་སོབ་ཀྱི་ལྔ་
བཅུའྱི་དུས་དན་མཛད་སོའ་ིདམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགོན་དུ་ཆེད་ཕེབས་དང་སགས་དེ་ཁུལ་ར་ཝང་ལ་དང༌། སང་ཏོག  
རྡོར་གྱིང༌། བསུ་ན་མདའ། སྤོག་རྱི་པོང་བཅས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་རྟོགས་ཞྱིབ་གནང༌། ཆབས་
གཅྱིག་ཁུལ་དེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གལ་གནད་སྐོར་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་དོ་སྣང་ཆེར་
བསེད་དགོས་ལུགས་སོགས་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་ཞུ་འོས་ཞུས།  

༥།  ༢༠༡༤།༡༠།༢༥ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ བར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ལྡེ་ར་ཌུན་ཉེ་
འཁོར་བདེ་སྱིད་གྱིང་ཉྱིན་སོབ་དང༌། མ་སུ་རྱི་དང༌། སྤོན་ཊ། ཧར་སྤུར་གཏན་སོབ། སེ་ལ་ཀུ་ཡྱི་བོད་ཁྱིམ། མ་སུ་རྱི་
བོད་ཁྱིམ་དབུས་དང་ཡན་ལག་སོབ་ཁག  དོན་གྲུབ་གྱིང་སོབ་གྲྭ་བཅས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་རྟོག་ཞྱིབ་དང་དགེ་
ལས་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་གོ་བཀོན་སོབ་གསོ་དང་ལམ་སྟོན་ཞུས།  
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༦།  ཕྱི་ཟླ་ ༡༡།༡༤ ནས་ཚེས་ ༡༦ བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་དང༌། དབུས་
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ A.S Rawat གཉྱིས་ནས་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་
ཁབ་ཁོངས་མ་སུ་རྱི་དང་ཧར་སྤུར་གཏན་སོབ་གཉྱིས་སུ་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་གནང༌།  

༧། ༢༠༡༤།༡༡།༢༡ ནས་ཚེས་ ༢༣ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ་དང༌། དབུས་
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རེ་ནུ་པནྟ་རྣམ་གཉྱིས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་
སྦེལ་ཀོབ་དང༌། བདེ་སར། ཧུན་སུར་བཅས་ས་གནས་གསུམ་གྱི་ཉྱིན་སོབ་ནང་ལོ་འཁོར་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་ཞུས་
པ་ཆབས་གཅྱིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༥ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་
སྦེལ་ཀོབ་ཁུལ་གྱི་སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་ཞུས། 

ཆ། མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། 
༡། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ནང་བོད་སོབ་ཁག་གྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་མྱི་གངས་ ༡༤ རྣམས་ལ་རྱིག་རལ་རྒྱུགས་སོད་

བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་སོང་བརྡར་ཟབ་སོང་གངས་སྱིད་གཉའ་ཁྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་གོ་སྱིག་ཞུས།  
༢།  བང་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་མདུན་ལམ་ཐོག་ཆེད་ལས་པའྱི་གསུང་བཤད་གོ་སྱིག་ཞུས། ཟབ་སོང་དེའྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་དང༌། ཆེད་ལས་སོབ་སོང་བེད་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་སྣ་
ཁག་ལ་དངོས་སུ་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་འབྱུང་འགྱུར་ཆེད་ལས་འད་མྱིན་ཐོག་དོ་དབྱིངས་བསེད་སྤེལ་འབྱུང་ཐབས་ཡྱིན།  

༣། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ནང་གངས་སྱིད་གཉའ་ཁྱི་ཚོགས་ཁང་དང༌། ཡང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ དང༌། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ བཅས་ཀྱི་
ནང་ལྷོ་ཕོགས་དང་བང་ཤར་ཁུལ་དུ་འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཀྱི་སོབ་ཐོན་པ་ཕོ་མོ་གངས་ ༤༠༩ ལ་མཐོ་སོབ་སོབ་འཇུག་
གྱི་རྒྱུས་སྟོན་ཐེངས་བཅུ་གཅྱིག་པ་གོ་སྱིག་ཞུས།  

༤། ༢༠༡༤།༤།༧ ནས་ ༡༡ བར་བོད་སོབ་ཁག་གྱི་རྒན་བདག་རྣམས་ལ་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་
འགོ་ཁྱིད་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཐེངས་གཉྱིས་པ་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་ཁོན་བསྡོམས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༤ དང་
དགེ་རྒན་གངས་ ༡༣ གྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  

༥། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥།༦།༨།༩།༡༠།༡༡ བཅས་ནང་མ་སུ་རྱི་དང༌། ཌལ་ཧོར། དྷོ་ལན་ཇྱི། ཧར་སྦ་པུར། ཅོན་ཏ་ར། པོན་ཊ། 
བདེ་སྱིད་གྱིང༌། རྡོར་གྱིང༌། སོ་ན་མདའ། ཀ་སྦུག ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་སོབ། བདེ་སྱིད་གྱིང་སམ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ། མ་སུ་
རྱི་བོད་ཁྱིམ། དོན་ལྡན་གྱིང་ནེ་རུ་དན་རྟེན་སོབ་གྲྭ་བཅས་དང༌། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་མེའོ་དང༌། ཏྱི་ཛུ། བསྟན་
འཛིན་སང་གཞྱིས་སོབ་བཅས་སུ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཞུས། ཡང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ དང་ ༡༡ གཉྱིས་ནང་མོན་གོ་
གཏན་སོབ་དང་སྦེལ་ཀོབ་གཞྱིས་སོབ་དང༌། སྐྲཆང་ཉྱིན་སོབ། ཀོ་ལྱི་གལ་དང་ཧུན་སུར་ཉྱིན་སོབ་བཅས་སུ་མདུན་
ལམ་སོབ་སྟོན་ཞུས། 

༦། ༢༠༡༤།༩།༣ ནས་ཚེས་ ༥ བར་ཅན་དྷྱི་གར་དང༌། ཇ་ལན་དྷར། ཅེ་ན་ཡྱི་གསུམ་གྱི་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་ཁོན་ ༡༢༠ 
ལ་མདུན་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད།  

༧། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཌལ་ཧོར་དང༌། སྱིམ་ལ། རྡོ་ལན་ཇྱི། ཅོན་ཏ་ར། ཀ་སྦུག རྡོར་གྱིང༌། སོ་ན་མདའ། ར་ཝང་ལ། བདེ་
སྱིད་གྱིང༌། སྤོན་ཊ། པུ་རུ་ཝ་ལ། ཧར་སྤ་སྤུར། ཏྱི་ཛུ། མེའོ། བསྟན་འཛིན་སང༌། རབ་རྒྱས་གྱིང༌། བདེ་སྱིད་སར་
གསོ། ལུགས་བསམ། དོན་ལྡན་གྱིང༌། ནོར་རྒྱས་གྱིང༌། ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བཅས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་
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མདུན་ལམ་དང་ཕ་མའྱི་ལས་འགན། གཞན་ཡང་སོབ་ཡོན་དང་མཐུན་རྐྱེན་བཅས་ཐོག་ངོ་སོད་ཞུས། ཁོན་གཞྱིས་
ཁག ༢༡ གྱི་ཕ་མ་གངས་ ༡༠༢༢ ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  

༨། ༢༠༡༤།༡༢།༣༠ ཉྱིན་གངས་སྱིད་གཉའ་ཁྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་མདུན་ལམ་ཐད་ལམ་སྟོན་ད་ཚིགས་ Iamton.org 
ཞེས་པ་ཞྱིག་དབུ་འབེད་ཞུས། ད་ཚིགས་འདྱི་བཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་
ཤེས་བ་དུས་ཐོག་མཁེན་རྟོགས་ཡོང་སད་ཡྱིན།  

༩། ༢༠༡༤།༥།༢༢ དང༌། ཚེས་ ༣༡ གཉྱིས་སོ་སོར་རྡོ་ལན་ཇྱི་དང༌། ཌལ་ཧོར་གཏན་སོབ་གཉྱིས་ནང་མདུན་ལམ་དང་
འབེལ་བའྱི་འགེམས་སྟོན་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དང༌། འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ དང་ ༡༢ གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་
ལམ་འགེམས་སྟོན་གྱི་ཡོ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ཐད་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།  

༡༠། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་སཾ་བོ་ཊ། ནེ་རུ་དན་རྟེན་བཅས་ཀྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་ཡན་ཡོད་པའྱི་སོབ་
གྲྭ་ཚང་མར་མདུན་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་དུས་དེབ་དང་དཔེ་དེབ་སོབ་འཇུག་སྐབས་ཚུད་རྒྱུགས་ག་སྱིག་ཆེད་ཟུར་
བལྟའྱི་ཀློག་དེབ། མཐོ་སོབ་དང༌། གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱི་ཁ་བང་ཕོགས་བསྱིགས་དེབ་ཆུང་མྱི་འད་
བ་ཁག་ཅྱིག  དེ་བཞྱིན་ Career ༣༦༠, Education World ཞེས་པ་མངགས་ཉོ་ཞུས་ཏེ་གོང་གསལ་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ལ་རྱིན་མེད་འགེམས་གཏོང་ཞུས།  

༡༡། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་དང༌། ཕ་མ། གཉེན་ཉེ་སོགས་ཁོན་མདུན་ལམ་ཐོག་སོབ་སྟོན་ཆེད་མྱི་གངས་ ༣༥༠  ཙམ་
འདྱི་ག་དབུས་ཀྱི་ཚན་པར་བཅར་མཁན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། 

༡༢། འདྱི་ལོར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་མདུན་ལམ་སྐོར་འདྱི་རད་ Quiz འགན་བསྡུར་གོ་སྱིག་ཞུས།  དེའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལ་མདུན་ལམ་གྱི་ཤེས་བ་གོ་རྟོགས་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་ཆེད་
ཡྱིན།  

༡༣། ༢༠༡༤།༧།༢༥ ནས་ ༢༦ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་གངས་སྱིད་གཉའ་ཁྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་བཟོ་རྱིག་ཟབ་སོང་ཐེངས་
གཉྱིས་པ་གོ་སྱིག་ཞུས། ཟབ་སོང་ནང་བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་དྷ་སྟེང་དང༌། གོ་པལ་པུར། སུ་ཇ། ཅོན་ཏ་ར་བཅས་ཀྱི་སོབ་
ཁག་དང༌། སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁོངས་ཅོན་ཏ་ར། སྤོན་ཊ། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། བལ་ཡུལ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་འབྱིང་སོབ་བཅས་ཁོན་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༨ ནས་སོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་རེ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  

༡༤། ༢༠༡༤།༡༡།༡༥ ཉྱིན་མོན་གོ་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་ནང་ཤེས་ཡོན་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་གོ་སྱིག་ཞུས། འདུ་
འཛོམས་འདྱིར་ཉེ་འཁོར་གོང་ཁེར་ཁག་ནས་མཐོ་སོབ་ ༢༠ ཡྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང༌། ཐེངས་འདྱིར་
ལྷོ་གཞྱིས་སྦེལ་ཀོབ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༢༥༠ དང༌། ཕ་མ་གངས་ ༡༢༠ བཅས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།  

༡༥། ལོ་འདྱིར་མདུན་ལམ་སྐོར་གོ་རྟོགས་གོང་འཕེལ་ཆེད་གང་སར་ཤེས་བ་མྱི་འད་བ་ ༣༢ པར་སྐྲུན་གྱིས་མ་སུ་རྱི་
དང༌། རྡོར་གྱིང༌། ཀ་སྦུག ཧར་སྦ་སྤུར། ཅོན་ཏ་ར། ཌོ་ལན་ཇྱི། སྤོནཊ་བཅས་ཀྱི་གཏན་སོབ་དང༌། མེས་དབོན་གཙུག་
ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། ལྷོ་ཁུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཅས་ལ་འགེམས་སྤེལ་ཞུས། ཡང་སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་གང་སར་
གངས་ ༡༠༠༠ བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང༌། སམ་བོ་ཊ། དྷ་ས་དང༌། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་བཅས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་
གྲྭ་ཁག་ལ་ཁུངས་འགེམས་ཞུས།  

ཇ། དཔེ་དེབ་པར་བསྐྲུན་དང་འགེམས་སྤེལ། 
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༡། བྱིས་པའྱི་དཔེ་ཚོགས་རོམ་སྱིག་དང་པར་སྐྲུན་ཁོངས་ཉྱི་ཧོང་ཨར་ཊྱིཀ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རེ་འདུན་ལྟར་ཉྱི་ཧོང་པའྱི་
བྱིས་སྒྲུང་གགས་ཆེན་གཉྱིས་བོད་སྒྱུར་གྱིས་དེབ་གངས་ ༣༠༠༠ རེ་འགེམས་སྤེལ་ཞུས། 

༢། ཌེན་མཱག་རོགས་དངུལ་གྱི་བོད་ཡྱིག་རོམ་སྱིག་ལས་རྱིམ་ཁོངས་ཟླ་རེའྱི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བའྱི་བང་མཛོད་ཟླ་རེར་
གངས་ ༦༠༠༠ དང༌། གངས་ལོངས་འདོན་ཐེངས་ ༢༠ པ་གངས་ ༢༠༠༠། གྱིང་སྒྲུང་དོན་བསྡུས་གཞོན་ནུའྱི་མགྱིན་
རྒྱན་གངས་ ༢༠༠༠ བཅས་པར་འགེམས་ཞུས། 

༣།  བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་གྱི་ནང་གསེས་བྱིས་པར་ཐེམ་པ་རྱིམ་འཛེགས་ཀྱིས་ཀློག་རལ་སོབ་རྒྱུའྱི་
དེབ་ཆུང་ ༤༠ ཐམ་པ་གསར་རོམ་ཆེད་ NCERT གྱིས་ Barkha བྱིས་པའྱི་དེབ་ཕེང་ཆེད་རོམ་གྱི་འགོ་ལུགས་
ཇྱི་བཞྱིན། ཐོག་མར་རོམ་པ་པོ་དང་རྱི་མོ་མཁན་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཀྱི་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་དང་འབེལ་
ཟབ་སོང་ཐེངས་ལྔ་གོ་སྱིག་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། གཏན་འབེབས་བརོད་གཞྱི་ཟས་རྱིགས་དང༌། རེད་མོ་དང་རེད་ཆས། 
སོག་ཆགས་སོགས་ལྔ་པོ་རེ་རེར་བྱིས་པའྱི་འཚོ་བ་དང་འབེལ་བའྱི་སྒྲུང་ཐུང་ ༤༠ བྱིས་པར་མཐའ་མའྱི་བསར་ཞྱིབ་
ཟྱིན། 

༡་༣། ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ལས་གཞྱི། བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ལས་འཆར་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་གྱིས་ཆེས་མཐོའ་ི
གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ལོ་ལྷན་འཛོམས་ཐེངས་གཉྱིས་ཐོག་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའྱི་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་
བརྡ་ཆད་དེབ་ཕེང་བདུན་པ་གངས་ ༥༠༠༠ དཔར་སྐྲུན་གྱིས་བོད་ཕྱི་ནང་གང་སར་ཁབ་གང་ཆེ་འགེམས་ཐབས་་
ཙམ་མ་ཟད། སྱི་སེར་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་དུ་མར་ཆེད་འཇོག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་དོ་སྣང་དང་དགོས་མཁོ་
ཅན་གང་མང་ལ་ལྟ་ཀློག་དང་རྱིན་མེད་འབེབས་ལེན་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡོད། 

༡་༤། དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་གྱི་ལས་དོན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་དབུས་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལོ་གསུམ་ནང་ཚུད་རྱིས་སོད་གནང་རྒྱུའྱི་ཐག་
གཅོད་གནང་བ་ལྟར། ས་ལོར་སོན་སོབ་གངས་ ༣༣ དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་གངས་ ༤ རྱིས་ལེན་ཟྱིན་
རེས། ལོ་འཁོར་མོར་ལྡྱི་ལྱིར་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་མོལ་ས་རེས་ཐེངས་མང་བྱུང་བར་ཚོགས་
ཞུགས་བགྱིས་པ་མ་ཟད། བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་ལྡྱི་ལྱིར་ཕོགས་བསོད་ནམ་ཕེབས་སྐབས་སོབ་གྲྭ་གང་མྱུར་རྱིས་
སོད་ཡོང་ཐབས་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རྱིག་བོན་ཆེན་དང་དྲུང་ཆེས་གཙོས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣར་མཇལ་མོལ་དང་དེད་
བསྐུལ་རྱིམ་པས་བས་ཡོད། འདྱི་སྐོར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ལྡྱི་ལྱི་སྐུབ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་ནས་ཀང་
ཐུགས་འཁུར་ཆེར་བསེད་མཉམ་རུབ་གནང་མུས་ཡྱིན། 

༡་༥། བ་དགའ་གཟེངས་བསྟོད་དང༌། ལེགས་གསོལ་གནང་ཁག 
ཀ༽ བ་དགའ་གཟེངས་བསྟོད། 
༡། གཏན་ཉྱིན་སོབ་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་དང༌། རེད་སྣ་འཁབ་སྟོན། ཤེས་སོད་གཙང་གསུམ་རེ་ཕུད་

སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༢༥ ལ་བུམ་སོན་གསུམ་བལ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ཕག་འཁེར་ཕུལ་ཡོད། 
༢། ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བ་དགེ་ལས་ཕོ་མོ་གངས་ ༣༩ ལ་ཐོན་མྱི་སཾ་བོ་ཊའྱི་སྐུ་ཐང་

རེ་དང༌། གཟེངས་བསྟོད་ཕག་འཁེར་བཅས་ཕུལ། 
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༣། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོར་ཚན་རྱིག་དང༌། སྒྱུ་རལ། ཚོང་
རྱིག་བཅས་རྱིག་ཚན་སོ་སོ་ནས་རེ་ཕུད་སོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༩ ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་སོབ་ཕྲུག་གཟེངས་རྟགས་
དང༌། ལེགས་གསོལ་དངུལ་འབོར་ཕུལ་ཡོད།  

༤། ལོ་ལྟར་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་སོབ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སང་བརོན་ཐད་སེམས་
གགས་སྤར་ཐབས་དང་སངས་འབས་ལ་ཆེ་མཐོང་འབུལ་སད། འདྱི་ལོའ་ིལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ནང་
བོད་ཡྱིག་བརྒྱ་ཆ་རེ་ཕུད་སོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁོན་བསྡོམས་ ༡༧༠ ལ་ལེགས་གསོལ་བ་དགའ་ཕུལ། 

ཁ༽ རོམ་ཡྱིག་དང་ཡྱིག་གཟུགས་འགན་བསྡུར། 
༡། རང་རེའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་བོད་ཡྱིག་འབྱི་རོམ་ཐད་དོ་དབྱིངས་སྤར་ཐབས་སུ་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་བོད་ཡྱིག་འབྱི་རོམ་

འགན་བསྡུར་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་སོབ་ཕྲུག ༦༤༣ ནས་སོབ་ཕྲུག ༢༡ ལ་ཕུལ་བྱུང་རོམ་ཡྱིག་བ་དགའ་དང་ལག་
འཁེར་ལྷན་དུ་ཧྱིན་སོར་ ༡༥༠༠ ཐམ་པ་རེ་འབུལ་ལམ་ཞུས།  

༢། འདྱི་ལོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་ཉྱིན་བརྒྱ་དུས་གཅྱིག་ལ་ཡྱིག་གཟུགས་
འགན་བསྡུར་གོ་སྱིག་ཞུས་པར། འཛིན་གྲྭ་རེ་ནས་ཡྱིག་གཟུགས་རེ་ཕུད་གསུམ་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་ཧྱིན་སོར་ 
༥༠༠ ཐམ་པའྱི་བ་དགའ་དང་ཕག་འཁེར་འབུལ་ལམ་ཞུས། ཁོན་བསྡོམས་སོབ་ཕྲུག ༡༤༦༠ ནས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་དང༌། སོབ་ཕྲུག་ ༣༦ ལ་བ་དགའ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། 

༡་༦། མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། 
ཀ༽  མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་ཁོན་བསྡོམས་ ༣༩༧ 

བགོ་འགེམས་ཞུས་ཡོད་པའྱི་ཆ་ཚང་ལ་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ཡོད་ཁོན་མཐོ་སོབ་
སོབ་ཡོན་སོར་བཞྱིན་པ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༤༨ ནས་འདྱི་ལོ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༣༠ སོབ་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱུང་
ཡོད། དེ་བཞྱིན་ ༢༠༡༤ སོབ་དུས་ནང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ནས་ཁད་ལས་སོབ་ཕྲུག་ ༣༠ ལ་ཁད་ལས་ཁ་
སྣོན་སོབ་ཡོན་གྱི་རོགས་དངུལ་ཞུ་ཐོབ་དང༌། དེའྱི་ཁོངས་ནས་སོབ་མ་ ༡༡ སོབ་ཐོན་བྱུང་ཡོད། 

ཁ༽  རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་གཞུང་གཉྱིས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས། 
༡། འདྱི་ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་བརྒྱུད་སྨན་པ་དང༌། བཟོ་སྐྲུན་རྱིག་གནས། དུས་ཐུང་ལག་འཁེར་

སོབ་སོང༌། དགེ་རྒན་འོས་སོང་བཅས་ཀྱི་ཞབས་སྟེགས་ ༡༣ ཡོད་པའྱི་ཁོངས་ནས་སྨན་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་
ཕུད་གཞན་ས་མྱིག་ཆ་ཚང་བེད་སོད་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་སྨན་པའྱི་སོབ་
ཚན་ཐོག་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༢ དང་དབུས་གཞུང་ནས་ས་མྱིག་ ༡ བཅས་གནང་མུས་ཡྱིན་ཡང་བེད་སོད་བེད་
ཐུབ་མེད། 

ག༽ མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་གཞན། 
༡། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་མཐོ་རྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་ཡོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྱིག་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སོབ་ཡོན་ཞུ་

མཁན་སོབ་མ་བྱུང་བ་ ༨ ཚང་མར་སོབ་ཡོན་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་ནྱི་ ༼(M.Phil)༣ དང་ (PHD) ༥༽ 
ཁོན་བསྡོམས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སོབ་མ་ ༡༩ ཡོད་ཁོངས་ནས་སོབ་མ་ ༧ ༼༥ (M.Phil) དང་ ༢ (PHD) 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་སོབ་ཐོན་བྱུང་ཡོད།  
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༢། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་དགེ་ར་སོབ་ཡོན།  ༢༠༡༤ ལོ་ནས་སོང་བཙན་སོབ་ཡོན་དེ་བཞྱིན་"ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་དགེ་རའྱི་སོབ་
ཡོན་"ཞེས་མྱིང་བསྒྱུར་གནང༌། ལོ་འདྱིར་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༥༥ ལ་སོབ་ཡོན་བགོས་འགེམས་ཞུས་པ་དང༌། ད་ལྟའྱི་
ཆར་སོབ་ཡོན་འདྱིའྱི་ཁོངས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༦༩ ལ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་གནང་མུས་ཡྱིན། 

༣། དམྱིགས་བསལ་སོང་བརྡར།  གོང་གསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཁད་ལས་སོབ་སོང་ཁག་གྱི་
ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ཚུད་ཐབས་བཅས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བཟུང་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་མྱི་འགོ་ ༥༠ ལ་དམྱིགས་བསལ་
དུས་ཐུང་སོང་བརྡར་ (Coaching) གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད།  

༤།  བལ་ཡུལ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན།  ༢༠༡༤ ལོར་བལ་ཡུལ་ནང་སོབ་ཕྲུག་ ༡༥ ལ་སོབ་ཡོན་བགོས་འགེམས་ཞུས་
ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོན་བསྡོམས་སོབ་མ་ ༣༨ ལ་སོབ་ཡོན་འབུལ་མུས་ཡྱིན།  

༥།  སཱ་ར་དང་ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་རྱིག་གནས་སོབ་ཡོན། འདྱི་ལོར་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ཁང་ལ་རྱིག་གནས་རབ་
འབམས་ཆེད་སོབ་ཡོན་གངས་ ༡༥ ཕུལ་ཡོད་ཐོག་འདྱི་ལོ་ནས་བཟུང་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་སོབ་ཡོན་གངས་ 
༢ འཕར་མ་གནང་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཁོན་བསྡོམས་སོབ་མ་གངས་ ༤༧ དང་
ནོར་གྱིང་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠ བཅས་ལ་སོབ་ཡོན་འབུལ་མུས་ཡྱིན། 

༦།  ཡྱིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན། འདྱི་ལོ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་དགེ་ ༢༠ 
དང༌། སྱི་ཞུ་བ་གངས་ ༡༠ དེ་བཞྱིན་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཐོན་རེས་མུ་མཐུད་མཐོ་རྱིམ་སོབ་སོང་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་
པའྱི་རང་རྱིགས་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་གངས་ ༢༠ བཅས་ལ་ཡྱིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་སོབ་སོང་རྒྱུགས་སོད་བ་རྒྱུའྱི་སོབ་
ཡོན་གངས་ ༥༠ གསར་གཏོད་ཞུས་པ་ནས་དགེ་རྒན་ ༡༥ དང༌། སྱི་ཞུ་བ་ ༡༠ སོབ་ཕྲུག་ ༠༦ བཅས་ཁོན་
བསྡོམས་མྱི་གངས་ ༣༡ ནས་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་སོབ་ཡོན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། 

ང༽ དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཡོན་དང་གཟེངས་བསྟོད།  
༡། སྱིད་སོང་གཟེངས་བསྟོད།  སྱིག་ཞུགས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ (Ph.d) སོབ་ཐོན་རྣམས་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཆེད་

ལག་འཁེར་དང་ལེགས་སེས་སོར་ ༢༠༠༠༠ རེ་འབུལ་བཞྱིན་པ་ལྟར། ༢༠༡༤ ལོར་སོབ་མ་གཉྱིས་ལ་གཟེངས་
བསྟོད་ལེགས་སེས་ཕུལ་ཡོད། 

༢།  ལེགས་གསོལ་བ་དགའ། ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་མ་ལོ་རེའྱི་
ཡྱིག་རྒྱུགས་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་པ་རྣམས་ལ་གཏན་འབེབས་སོབ་ཡོན་ཐོག་སོར་ ༡༠༠༠༠ གཟེངས་
ཐོན་ལེགས་གསོལ་འབུལ་རྒྱུ་གསར་གཏོད་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟར་འདྱི་ལོ་སོབ་མ་ ༣༣ ལ་ལེགས་གསོལ་
འཕར་མ་ཕུལ་ཡོད། 

༣། ཉམ་ཐག་སོབ་ཡོན།  འདྱི་ལོར་ཁོན་བསྡོམས་ཉམ་ཐག་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༩ ལ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་དང་དེ་མཚུངས་
སོབ་ཕྲུག་རེར་ལམ་གོན་ཆེད་སོར་ ༥༠༠༠ རེ་དམྱིགས་བསལ་འབུལ་མུས་ཡྱིན། 

ཅ༽ ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སོབ་གཉེར་བ་འདེམས་གཏོང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན།  
༡། ཨྱིན་ཡུལ་ (Pestalozzi International Village Trust, East Sussex, UK) ནས་མཐོ་སོབ་ཏུ་ལོ་

གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་སོང་ཆེད་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་འདེམས་སྒྲུག་གྱིས་མཐོ་སོབ་ཏུ་བསོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
༢། ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རྱིའྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བའྱི་སོབ་གཉེར་བ་གངས་བརྒྱད་

ཨ་རྱིར་ཆེད་གཉེར་ཐུབ་ཡོད། 



124 

 

༣། ༢༠༡༤ ལོར་ (GLI) སོབ་ཡོན་ཁོངས་འདེམས་ཐོན་སོབ་མ་གཅྱིག་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་
སོང་ཆེད་ཨ་རྱིར་བསོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༤། ༢༠༡༤ ལོར་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ཨ་རྱི་ཨྱི་མོ་རྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་ཡོན་ཁོངས་འདེམས་གཏོང་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད། 

༥། ༢༠༡༥ ལོའ་ིཨ་རྱི་ཝ་ས་ཅྱི་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཡོན་ཆེད་སོབ་མ་ཕོ་མོ་རེ་རེ་འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་ཟྱིན་པས་
འཆར་ལོའ་ིཟླ་ ༨ ནང་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་གཏོང་འཆར་ཡོད།  

༦། སྱི་ཞུ་བ་ལས་བེད་གཉྱིས་ལ་ཐའེ་ཝན་ཀྲུང་ཧཱ་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་རྒྱ་སྐད་གཙོ་གྱུར་ 
སོབ་གཉེར་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་དྲུང་གཞོན་བཀྱིས་དོན་གྲུབ་དང༌། ཕྱི་དྱིལ་དྲུང་གཞོན་མྱི་
འགྱུར་གཉྱིས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་ཐའེ་ཝན་ལ་བསོད་ཟྱིན། 

༧། ཨྱིན་ཡུལ་ཨོཀ་སྱི་ཕོཌ་མཐོ་སོབ་ཏུ་དུས་ཐུང་སོབ་སོང་ཆེད་ལྷོ་ཕོགས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་དྲུང་གཞོན་འཇམ་
དབངས་དབང་རྒྱལ་དང་གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་དགེ་བསོད་ནམས་སོལ་མ་གཉྱིས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་
སོབ་གཉེར་ཟྱིན་རེས་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༨།  ཉྱི་ཧོང་དུ་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་ཉྱི་ཧོང་སྐད་ཡྱིག་སོབ་གཉེར་ཆེད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་
བོ་བཟང་ཆོས་གགས་འདེམས་སྒྲུག་ཞུས། 

༡་༧། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཡོན་དང་སོབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན། 
ཀ༽ གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ཐབས་འཚོལ། 
༡། འདྱི་ལོར་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞེས་ཟྱིན་པ་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༧ བྱུང་ཡོད་པ་ནས། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་ཉམ་

ཐག་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༢ དང༌། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་འོག་ ༢ ཤེས་རྱིག་འོག ༣ བཅས་ལ་ཁུངས་སོ་སོས་གཟྱིགས་རྟོག་
ཞུ་མུས་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བསར་ཞྱིབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པ་ ༥༧ དང་ཤེས་རྱིག་བརྒྱུད་འཚོ་སྣོན་
འབུལ་མུས་ཉམ་ཐག་ཕྲུག་གངས་ ༤༤ ཡོད།  

༢། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཟྱིགས་སོང་འོག་གཞྱིས་ཁག་སོ་སོའ་ིཉྱིན་སོབ་ནང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ ༥༣ 
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་ཟླ་རེར་སོབ་དོད་སོར་ ༡༠༠༠ འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།  

༣། ཉམ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཅན་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་བསོད་མུས་རྣམས་ཀྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་ག་དོད་ཆ་ཚང་ནར་གཏོང་
ཐོག་ལག་དངུལ་དང༌། སོབ་བཞུགས་སྐབས་དང་སོབ་གྲྭའྱི་དགུན་དུས་གུང་སེང་སྐབས་ལམ་གོན་རོགས་སོར་
དགོས་རྱིགས་ལ་འདྱི་ནས་མཐུན་སོར་བེད་བཞྱིན་ཡོད།   

༤། ཀྲུ་ཀྱིང་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལོ་སོན་པ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༣༤ ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་དང༌། སཾ་བོ་
ཊ་ཁབ་ཁོངས་གཏན་སོབ་ཁག་བཅས་སུ་བསོད་བཞྱིན་ཡོད། དེའྱི་ཁོངས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༦༥ ལ་ཉམ་ཐག་
ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་ལག་དངུལ་གནང་མུས་ཡྱིན། འདྱི་ལོར་གཏན་སོབ་ནང་ཀྲུ་ཀྱིང་ཁུལ་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༥༥ ལ་ལམ་
གོན་སོར་ ༢༣༦༠༠༠།༠༠ གནང་སྟེ་ཕ་མ་ཐུག་འཕད་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཡོད། ཡང་ཕྲུ་གུ་དགུན་ཁའྱི་གུང་
སེང་སྐབས་བསུ་ལེན་བེད་མཁན་མེད་རྱིགས་ལ་ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊ་གཏན་སོབ་ཏུ་གུང་སེང་བསུ་ལེན་གྱིས་བདག་
ཉར་ཞུས་ཡོད།  

༥། དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢ ལ་འཚོ་སྣོན་ཟླ་རེར་སོར་ ༥༠༠། ཐམ་པ་རེ་ཁུངས་སོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད།  
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༦། ཤྱི་ན་སར་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆེའྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༧ ལ་ཟླ་རེར་འཚོ་སྣོན་སོར་ ༥༠༠། ཐམ་པ་རེ་ས་གནས་
འབེལ་འཐུད་པ་བརྒྱུད་ཁུངས་སོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

ཁ༽ བལ་ཡུལ་ཁུལ་གཟྱིགས་རྟོག བལ་ཡུལ་ཁུལ་བོད་རྱིགས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་གངས་ཅན་བདེ་ར་ནས་གཟྱིགས་རྟོག་
གནང་མུས་དང༌། དྭ་ཕྲུག་དང་ཕེད་དྭ་ཕྲུག་རྣམས་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་སུ་སོབ་འཇུག་ཞུ་
འདོད་རྱིགས་ལ་འདྱི་ནས་རྒྱབ་གཉེར་འབུལ་མུས་དང༌། ཡང་འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་གཏན་སོབ་ནང་སོབ་འཇུག་ཞུས་
པ་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་ཆག་ཡངས་དགོངས་བཞེས་གནང་མུས་ཡྱིན། ཉམ་ཐག་
ཨང་ཐོབ་ཅན་རྣམས་ལ་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་འཚོ་སྣོན་གནང་མུས་ཡྱིན། 

ག༽ ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་སྐོར། ལོ་འདྱིར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ ༩ ནས་ཕྲུ་གུ་གངས་ 
༩༣ ལ་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་སོབ་འཇུག་ཞུས། དེ་ཁོངས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཕལ་ཆེ་བའྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་ག་དོད་འདྱི་
ནས་ནར་གཏོང་མཐུན་སོར་ཞུས་བཞྱིན་ཡོད།  

ང་༽ སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་སྐོར། 
༡། འདྱི་ལོ་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པའྱི་ཕྲུག་གངས་ ༡༤ ཡོད་པ་རྣམས་སོབ་འཇུག་རྒྱན་རྒྱག་ཞུས་ཏེ་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་

ཕྲུག་གངས་ ༧ དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་ཕྲུག་གངས་ ༧ བཅས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཆ་བགོས་ཞུས།  
༢། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། རྒྱན་བསྒྱུར་ཆ་བགོས་

ཞུས་པའྱི་སོབ་ཁོངས་སུ་མ་བཏང་བར་ཕ་མའྱི་སར་ཉར་ཏེ་ས་གནས་བོད་སོབ་ཏུ་ཉྱིན་སོབ་བསོད་མཁན་ཕྲུག་གངས་ 
༢༣ ལ་སོབ་དོད་ཟླ་རེར་སོར་ ༤༠༠ རེའྱི་འབུལ་མུས་ཡྱིན།  

༣། སཾ་བོ་ཊ་ཁབ་ཁོངས་དགེ་ལས་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུག་གངས་ ༣༥ རྣམས་ལ་ཟླ་རེར་སོབ་དོད་སོར་ ༤༠༠། འབུལ་བཞྱིན་
ཡོད། གཏན་སོབ་བསོད་རྱིགས་ལ་ཤེས་རེྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟས་གོས་གནས་མལ་ག་དོད་གཏན་སོབ་སོ་སོའ་ི
ཚད་གཞྱི་ཇྱི་ཡྱིན་ལྟར་ནར་གཏོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

 
ཅ༽ ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་འཇུག་དང་སོབ་དོད་སྐོར།  ༢༠༡༤།༢༠༡༥ ལོར་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་ཁག་ནས་གཏན་སོབ་

ཁག་ནང་སོབ་འཇུག་ཞུས་པ་ཕྲུག་གངས་ ༣༡༥ ནས་སོབ་གངས་ ༤༤ ལ་ཕེད་བཅག་དང༌། ༧༥ ཟས་གོས་
གནས་མལ་གྱི་ག་དོད་ཆ་ཚང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་གོང་གསལ་སོབ་
ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཐོག་ཧྱིན་སོར་ ༡༡༧༠༤༢༦༦།༠༠ འགོ་གོན་མཐུན་སོར་ཞུས་ཡོད། 

༡་༨། ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་དང། སོབ་མཁོ་ཅྱི་རྱིགས་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་པ། 
༡།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དང༌། ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་འད་མྱིན་ཆེད་དུ་ཌན་མག་གཞུང་ངམ་ 

DANIDA དང༌། ཨ་རྱི USAID དང་ PRM གཉྱིས། Norwegian Church Aid, NCA རོགས་ཚོགས།   
SOIR IM རོགས་ཚོགས། Friedich Naumann Stiftung རོགས་ཚོགས།   AET, France རོགས་
ཚོགས།  Trans Himalayan Aid Society Canada རོགས་ཚོགས་བཅས་ནས་ལོ་འདྱིར་རོགས་དངུལ་
སོར་ ༧༡༨༤༦༧༩༡ བྱུང་ཡོད། 

༢། ཨ་རྱི་ Ann Down དང༌། Barry Harshey རོགས་ཚོགས་ཁག  SOIR IM རོགས་ཚོགས། ཨ་རྱི་ PRM 
རོགས་ཚོགས།  Le-Toit De Monde, France རོགས་ཚོགས།  Vimalla Association རོགས་
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ཚོགས།  Friends of Tibetan Settlements in India ཞེས་པ་ཨ་རྱི་རོགས་ཚོགས། ཨྱིན་ཡུལ་གནས་
སྡོད་ Heaven Crawley མཆོག  Qi's Cultural Foundation, Australia རོགས་ཚོགས། Tibet 
Fruende, Swiss རོགས་ཚོགས།  བ་མ་བཟོད་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རོགས་ཚོགས་བཅས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
དགོས་མཁོ་ཅྱི་རྱིགས་ཆེད་རོགས་དངུལ་སོར་ ༨༥༠༠༠༩༦ གནང་སོན་བྱུང་བ་སོབ་ཁག་སོ་སོར་ཁུངས་འགེམས་
ཞུས་ཡོད། 

༡་༩། ལོ་འདྱིར། གཞྱི་རྱིམ་དང་མཐོ་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་སོབ་ཡོན་དང༌། དེ་བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་འད་མྱིན་ཐོག་ཕྱི་
ནང་རོགས་ཚོགས་སྱི་སེར་ཁག་ནས་རོགས་སོར་གནང་འབོར་བྱུང་བ་ཧྱིན་སོར་ ༡༧༡,༧༥༥,༤༡༦།༨༧ བེད་
འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ལ་
ཕུལ། 

ཨང་གངས་ཏོག་ཙམ་འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུ་འདུག ཤོག་གངས་ ༢  དེ་རྣམས་ཞེས་རྣམས་དེ་ཆད་འདུག ཤོག་གངས་ ༤ དེའྱི་
ནང་ལ་དྲུང་གཞོན་སྐལ་བཟང་མགོན་པོ་ཡོད། འདྱིར་ཆད་འདུག འོག་ཏུའང་ཆད་ཡོད། ཤོག་གངས་ ༦ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།  

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར། ད་ལྟ་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ལ་བསེབས་བསྡད་ཡོད། ལས་རྱིམ་སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆ་ཁ་པ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་
སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་སྙན་སོན་གནང་ཆོག་པར་ཞུ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ།  
༄༅།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་
གངས་ ༡༨༠ ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆབ་སྱིད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པར་རྒྱུན་ལས་ཐོག་

བཀའ་བསྡུར་དང་འབེལ་གཏན་འབེབས་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
 
༡༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣༦ པའྱི་ནང་། 
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 སྨན་པའྱི་སོབ་སོང་གྱི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཞེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག་ལོ་འཁོར་འདྱིར་སྨན་པའྱི་ཟུར་བཅད་
ཞབས་སྟེགས་གསུམ་པོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚུད་རྒྱུགས་ (AIPMT) ཀྱི་དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་སྨན་
པའྱི་ས་མྱིག་ ༣ བཀང་ཐུབ་མེད་པར་སོང་། མ་འོངས་དེ་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་སད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐབས་ཤེས་
ག་རེ་གནང་འཆར་ཡོད་དམ། 
 
༢༽   ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་ནང་།  
   སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབས་ཇྱི་བྱུང་གྱི་རེའུ་མྱིག་ཟུར་འབུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ན། སོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་
གསུམ་བསྡོམས་གངས་ ༧༠ ཡོད་ཁོངས་ནས་ཅོན་ཏ་ར་གཏན་སོབ་དང་། གོ་པལ་སྤུར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ། 
བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སོབ། བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་འབྱིང་སོབ། བལ་ཡུལ་སོང་བཙན་སོབ་གྲྭ སྤོག་ར་བཀྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་
སོབ་གྲྭ་བཅས་སོབ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབས་གནས་སྟངས་སོབ་གྲྭ་གཞན་ལས་སོ་བ་འདུག་ན། མ་
འོངས་དེ་ལྟར་མྱི་ཡོང་བ་དང་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་གྱི་གྲུབ་འབས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་གསོ་
ལམ་སྟོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ། 
 
༣༽ ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ པའྱི་ནང་། 
 ས་བཅད་དྲུག་པ། སྱི་སྨན་རེ་འདུན་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ འཁོད་པ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་དབུས་
ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་འགན་འཛིན་རྣམ་པར་གནང་བའྱི་བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དཔར་བསྐྲུན་ལས་
གཞྱི་ཇྱི་གནང་སྐབས། ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ཡང་རྱིན་ཚད་འགན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་ཆེད་བརྡ་ཁབ་ངེས་གནང་དགོས་ཞེས་
ཕེབས་འདུག་ནའང་། ད་བར་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་ལྷན་ཁང་རེ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་དེ་ལྟའྱི་བརྡ་ཁབ་གནང་མཁན་བྱུང་མྱི་
འདུག་ན། ད་རེས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་དང་། ལྷག་པར་
ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནྱི་སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ལ་སོང་། དེ་ལྟའྱི་གོ་སྐབས་ངེས་གནང་ཡོང་བའྱི་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

༤༽   སམ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་དང་། ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་གོ་རྱིམ་ལྡན་པ་
དང་། གཟྱིགས་བདེ་བ། ནང་དོན་ཡང་གང་ལེགས་འདུག་ན། ད་རེས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་གཟྱིགས་
རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར།  
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གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
གོས་འཆར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་འཆར་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགོ་གེང་གྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་
བགོ་གེང་མ་གནང་སོན་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་
འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕེབས་པའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་གཤམ་གསལ་ཡྱིན། དང་པོ་
དེར། ལན། འདྱི་ནས་སྨན་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་བཀང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གར་ཐུག་སྐོར་དོ་བདག་སོབ་མ་འགའ་ཤས་
དང་འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་བཅས་ལ་འདྱི་བརད་བགྱིས་དོན། ལོ་དེར་ AIPMT ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་སྟངས་ལ་བསྒྱུར་བ་ཕྱིན་
ལུགས་དང་། སོབ་མ་སོ་སོས་སང་བརོན་ག་སྱིག་བེད་སྟངས་དང་དངོས་གཞྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དྱི་ཤོག་གཉྱིས་མ་མཚུངས་
པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ལུགས་ཞུ་འདུག  དཔེར་ན། སོབ་མས་འཛིན་རྱིམ་བཅུྱིས་སོབ་ཚན་གཞྱིར་བཞག་ནང་སོང་བེད་པ་དང་། 
དངོས་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་སྐབས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༡ གྱི་སོང་ཚན་ཁོངས་ནས་དྱི་བ་མང་བ་ཐོན་པ་སོགས་ཞུ་འདུག  
 དེ་རེས་འདྱི་གའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་གཉྱིས་སྱིམ་ལར་ཆེད་གཉེར་
གྱིས་འཚུད་རྒྱུགས་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་དབུ་ལས་ལྷན་འདྱི་བསྡུར་ཞུས་པར། ཁོང་རྣམས་ནས་སྱིར་བོད་ཕྲུག་ཚོར་ཟུར་སོང་
གྱི་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དང་། དེ་འབེལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་སྨན་པའྱི་ཚུད་
རྒྱུགས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཉྱིས་དབར་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར། ཡང་སོས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སོབ་
ཚན་ཐོག་ཞན་ཆ་ཆེ་ལུགས་སོགས་འགེལ་བརོད་གནང་འདུག་པར་སོང་། འབེལ་ཡོད་སོབ་སྱི་སོ་སོར་ཐུགས་སྣང་དགོས་
པའྱི་བཀོད་ཁབ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སད་མར་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་འཛིན་རྱིམ་བཅུྱིག་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་འཛིན་རྱིམ་
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བཅུྱིས་བར་ཟུར་སོང་གྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཐབས་སུ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིཉེ་ཁུལ་སོང་བརྡར་ཁང་ཞྱིབ་བརད་ཀྱིས་ལས་འཆར་
དང་སོན་རྱིས་བཅས་འདྱི་གར་འཆར་འབུལ་དགོས་སྐོར་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཡོད། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་  Jalandar ལ་ 
Lovely professional University ལ་སོབ་སྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ལ་ཟབ་སོང་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ། རྦད་དེ་
འདེམས་སྒྲུག་བས་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུྱིག་ནས་ཟུར་སོང་སད་རྒྱུ་དང་། སད་མཁན་དེ་ལ་ཡང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སོང་བརྡར་
ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་འད་རད་གཅོད་བས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིལས་འཆར་ནང་ལ་འབུལ་ཨེ་ཐུབ་ལ་ཐབས་ཤེས་
འད་བས་ཏེ། གང་ལྟར་རུང་དེའྱི་ལས་འཆར་དང་དེ་ལ་འགོ་འགོན་དངུལ་རྱིས་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་རད་གཅོད་
གནང་སྟེ་ཡར་སྙན་སེང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་ལན། དེ་ལ། ལན། གོང་
གསལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་གཞན་ལས་སོ་བ་གྱུར་ལུགས་ཐད། དོ་བདག་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་སོ་
སོར་བཀོད་ཁབ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་སྐོར་རྱིང་མྱིན་འདྱི་གའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་རྟོག་ཞྱིབ་ཆེད་
ཕེབས་སྐབས་ཀང་དམ་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་ལམ་སྟོན་གནད་འཁེལ་གནང་འཆར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་དཔར་
ཁང་གྱི་སྐོར་ལ། དེ་ནས་ཞབས་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར། ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་རྱིན་ཚད་འགན་
བསྡུར་ནང་ཞུགས་ཆེད་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལའང་བརྡ་ཁབ་ངེས་གནང་ཡོང་བའྱི་མཇུག་སྣོན་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
(འབེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་མཇུག་སྣོན་དང་ནན་ཏན་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ) དེ་
ནས་བཞྱི་པ་དེ་ལ། སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་དང་། ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་གོ་
རྱིམ་ལྡན་པ་དང་། གཟྱིགས་བདེ་བ། ནང་དོན་ཡང་གང་ལེགས་འདུག་ན། ད་རེས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་བསགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཕེབས་པ་ལྟར་སམ་བོ་ཊའྱི་འགོ་ལས་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་འདྱི་ངས་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དེ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་
ལགས། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་བཅས་ཆགས་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། རྱིམ་པས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤོག་གངས་ ༤ པ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་
ཀྱིས་རྱིས་སོད་གནང་བའྱི་སོན་སོབ་ས་གནས་ཁག་ ༡༤ ནས་སོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་ ༣༤ ལ་ཞེས་བྱིས་གནང་འདུག ང་
ཚོ་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཁ་སང་་ཡྱིག་ཆ་སད་ཚད་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ ༣༣ ཞེས་བྱིས་འདུག དེ་གཉྱིས་གང་བདེན་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མར་ཤོག་གངས་ ༩ པ་དེར་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་དགོས་པ་དེ་རེད། ཐ་སྙན་གཏན་
འབེབས་ལས་གཞྱི། དེབ་ཕེང་བདུན་པ་གངས་ ༥༠༠༠ པར་སྐྲུན་གྱིས་བོད་ཕྱི་ནང་གང་སར་ཁབ་གང་ཆེ་འགེམས་ཐབས་
ཙམ་མ་ཟད་གསུངས་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སྱིར་བཏང་དེང་སང་གྱི་ད་རྒྱ་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་པ་ཐོག་ནས་བོད་ནང་
ལ་ཁབ་ཐུབ་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཡྱིད་ཆེས་ཀང་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་དེབ་གངས་ ༥༠༠༠ པར་སྐྲུན་གྱིས་བོད་ཕྱི་
ནང་ཟེར་དུས། དེ་འདའྱི་དེབ་མང་པོ་ཞྱིག་བོད་ནང་ལ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ལེགས་གསོལ་
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བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དེ་ས་ཡན་ཆད་ཀྱིས་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ། བཏང་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཕར་
ཕོགས་བོད་ནས་དགོངས་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་
གནང་བ་དེ་བེད་སོད་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འད་གོ་བ་འདུག་གམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་མར་ཤོག་གངས་ ༡༠ པ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གཟེངས་རྟགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་རེད། སྱིར་
བཏང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་བས་འདྱིར་ཞུས་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་ཏེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་སོབ་ཕྲུག་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་མང་ཆེ་བ་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས། དེའྱི་ནང་
ནས་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་ནས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་བཞེས་གནང་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ལེགས་གསོལ་
བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་སེ་ལ་ཀུའྱི་  Selekui སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་
མོང་། གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱུས་ལོན་བས་མོང་། དེ་ཚོ་ག་སྱིག་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་
ནས་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ལོགས་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་སམ་བོ་ཊའྱི་ཁབ་
ཁོངས་ལ་ལེན་མཁན་མ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེའྱི་སྐོར་དེ་ང་ཚོ་ཉེ་ཆར་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་སུ་ཡང་སམ་
བོ་ཊའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུ་དུས་ཁོང་གྱིས་སྤོན་ཊ་ལ་མ་གཏོགས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཅན་
མེད། དེ་ཡང་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ནས་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བཅུ་གཅྱིག་སྐབས་སུ་
སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་པ་དེ་འད་མར་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡྱིན་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་
འདུག  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱིས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་དུས། མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་མཁན་
གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གནས་སྟངས་དེ་ཚོར་མ་འོངས་པར་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ག་
རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན་གྱིས་ག་རེ་ཟེར་
གྱི་འདུག་ཅེ་ན། གཙོ་བོ་འད་པོ་དེ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི ་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་རང་ཚོས་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་རེད། རྱིས་
ལེན་ནས་སམ་བོ་ཊས་འགན་ཁུར་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་འགན་ཁུར་ཡོང་དུས། སོན་མ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་
ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་སོབ་ཡོད་ལེན་མཁན་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཁད་པར་
འགོ་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད་ཅེས་མཐོང་ཚུལ་འདུག  དེ་ངས་སྡུག་ཅག་ཅྱིག་རེད་ཅེས་ཞུས་ཀྱི་མེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་
ཡང་བརྒྱ་ཆ་མྱི་དགོས་པ་དེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་རེད།  
 དེའྱི་འོག་གྱི་ ༤ བ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕག་རྟགས་ཤྱིག་གནང་འདུག  དེ་དང་དེ་
འད་བའྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག  དེ་ཚོ་དངོས་གནས་མ་འད་བ་བྱུང་འདུག་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལོ་སྱིད་སོང་གྱི་སོབ་ཡོན་སད་ས་དེས་བོད་ཡྱིག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་མར་གཡུག་
བཞག་པ་རེད་ཅེས་ཡོངས་གགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་འདུག  དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ལོ་རེས་མ་སྱིད་སོང་གྱི་སོབ་ཡོན་
བཞེས་མཁན་དེ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ནས་ཡར་ཡོང་བའྱི་སོབ་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་མཁན་ལ་ཡང་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་
རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཅེས་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས། དེ་དུས་བོད་ཡྱིག་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས་ཤྱིག་དང་། དེ་ཡར་བླུགས་པ་མ་གཏོགས། དེ་
མར་བཏོན་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་འགན་བཞེས་རོགས་བོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ། སོབ་དེབ་དང་བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་གནས་སྟངས་དེ་རེད། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ཤེས་
ཡོན་ཚོགས་ཆུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་དེ། དེ་ཕར་ཕོགས་ལ་བཏང་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། རྣམ་པ་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ལ་བསབ་གཞྱི་ར་
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འཛིན་དང་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ་ལ་གངས་ཀ་ག་ཚོད་བཏང་འདུག  དེ་བཏང་བ་དེ་དགེ་རྒན་ཚང་མ་ལ་འདང་ས་རེད་
དང་མ་རེད། དེ་ལ་ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གནང་། ང་ཚོ་ཁ་སང་ཕྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ལ་ཐུགས་འདོད་གནང་
མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ལག་ལ་པར་བགས་རེ་མ་གཏོགས་དེབ་ངོ་མ་དེ་མྱི་འདུག  སད་ཚར་བ་དེ་ཚོ་ཞུ་མྱི་དགོས། ཡྱིན་
ནའང་བསར་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་། ག་ཚོད་བཏང་ཡོད། འདང་ས་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ། ཁ་སང་ཕལ་ཆེ་བ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་བཀོད་བཞག་པའྱི་ཤོགས་གངས་ ༤ ནང་ལ་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡༣ ནང་ལ་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དགེ་རྒན་རྒས་ཡོལ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་གསར་གོ་སྱིག་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ལ་བརྟེན། སོབ་གྲྭའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་ཚགས་ཚུད་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད། དེ་སེལ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག མོན་གོ་ཊ་རང་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་སྙམ། མདོར་བསྡུས་ན་ག་པར་ཡྱིན་མྱིན་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  དེ་ཁ་སང་ནས་སྒུག་བསྡད་པ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་གནང་ཡོང་གྱི་རེད་དན་
སོང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་གནང་མ་སོང་། དེ་གང་ཡང་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག  དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། 
ཐད་ཀར་མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་གྱི་སོབ་གྲྭ་དབུས་མ་ལ་དམའ་རྱིམ་གྱི་དགེ་རྒན་གསུམ་གྱི་ས་མྱིག་ ༢༠༡༥། ༡ ནས་སྟོང་པ་
ཆགས་འདུག  དེ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སྟེ་འཕལ་སེལ་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བས་འདུག  ཐབས་ཤེས་
གནང་འདུག་སྟེ། ཐབས་ཤེས་གནང་བ་དེ་ལ་གསོལ་ཕོགས་མཐུན་རྐྱེན་ལ་སོགས་པ་དེ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་
མྱི་འདུག་ལ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་མྱི་འདུག མཐའ་མ་དེ་ལ་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ཤེས་
བས་དུས་རྱིམ་པ་གཅྱིག་འགོ་ཚར་ནས། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༧།༡༣ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠།༡༣ བར་དུ་ཞལ་བཞེས་ཤྱིག་
གནང་འདུག ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དེའྱི་ནང་ལ། ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་སོར་མོ་སྟོང་ཕག་ ༢༠ ཁྱི་ ༢ རེད་འདུག  ཁྱི་ ༢ དེ་མྱི་
གསུམ་ལ་བགོས་ན་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་གཟྱིགས་དུས། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་གསུམ་དེ་ཚོས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཕོགས་ཆུང་དག་སོང་། བེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་
མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་སོན་མ་ཞུས་ཡོད། ཞུ་དུས་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཡོད་ས་དེ་ན། ས་མྱིག་དེ་དང་མཐུན་
པའྱི་དགེ་རྒན་མྱིག་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཕོགས་བསོད་སྐབས་སུ་
ལས་བསྡོམས་དེ། ཕོགས་བསོད་དུ་སོང་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་ལས་བསྡོམས་ཆ་ཚང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ལས་
བསྡོམས་དེ་ཡྱི་ལན་འདེབས་དེ་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༩།༡༤ ཉྱིན་མོར་གཞྱི་ནས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་
ཚུར་སད་མ་སོང་། རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་མཐོང་སོང་མ་གཏོགས། ལན་དེའྱི ་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་མདོག་མདོག་
འད་པོ། མར་བརད་གཅོད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ Rector ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་འད་པོ་ཞྱིག་བྱིས་གནང་འདུག  ཁ་སང་
ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་དེའྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཁེན་གྱི་
ཡོད་དུས། སོབ་གྲྭ་ལ་ས་མྱིག་སྟོང་པ་གང་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགེ་རྒན་མྱིག་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡོད་ལ། མར་ནས་ Rector ཀྱིས་གགས་ཆེན་པོ་གསུང་གྱི་འདུག  སྐབས་དེ་དུས་སོབ་སྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟ་སོབ་སྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང་། ཡང་མོན་གོ་ཊར་སོབ་སྱི་མེད་པའྱི་དུས་ཚོད་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ནས་སོབ་སྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད་མོན་གོ་ཊ་ལ། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁེན་བཞྱིན་དུ་ཚོད་རྱིས་འད་བོ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག གཞྱི་ནས་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་འད་པོ་ཞྱིག དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་མར་ Rector 
བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་ཚང་ཞུས་འདུག  གནས་སྟངས་འདྱི་འད་འདྱི་འད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་རོགས་ཚོགས་
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འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། དེའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་འད་ཞྱིག་མ་གཏོགས་སད་མ་སོང་
ཞེས་ཞུས་འདུག  ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ནྱི་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་སྐབས་སུ། གཏམ་དཔེ་དེ་དན་གྱི་མྱིན་ཏེ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ལ་ང་
ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ནང་བཞྱིན་མེད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠།༡༣ ནས་མདོར་བསྡུས་ན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་གསུམ་གྱི་ག་ཆ་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། འགེལ་བཤད་ག་རེ་བརྒྱབས་མ་བརྒྱབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། མྱི་གསུམ་དེ་ལ་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་ཚུར་རྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་བར་དུ་དགེ་རྒན་གཞན་པ་བསྐོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངེས་པར་
དུ་མཐུན་རྐྱེན་སོར་རོགས་གནོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ། དངོས་སོབ་ཀྱི་གངས་ཀ་དེ་
ཁ་སང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ ༣༣ དང་། ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ ༣༤ ཟེར་བ་
དེའྱི་ཁད་པར་དེ། སྱིར་བཏང་ ༣༤ ལ་སོབ་སོང་སད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ ༣༣ 
མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་དེ་ད་ལྟ་་ཀོ་ལྱི་གལ་ལ་འཕལ་སེལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག  ད་ལྟ་དགེ་རྒན་གནང་བཞྱིན་པ་
ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཟུར་དུ་དམྱིགས་བསལ་བས་ཏེ་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་དེ་འད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ད་ལྟ་བོད་
སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་རྱིས་སོད་ཁོངས་ཡྱིག་ཆ་དེ་ང་ཚོས་ཉར་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་  ༣༣ ལ་གཏན་ཁེལ་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ། ད་ལྟ་བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ནས་སོབ་
ཕྲུག་གགས་ཆེ་བ་འད་པོ་ཞྱིག་བསེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  རྒྱུ་མཚན་
དེ་ཚོ་ཡང་མར་རྱིས་ཤྱིག་སྐོར་བ་ཡྱིན་ན། སམ་བོ་ཊ་དེ་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་
སོབ་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཡོད་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁོ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ ༩ 
ཙམ་ཡོད་པ་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཚོ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ཚོ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཚོ་རྱིས་ལེན་
དགོས་རྒྱུ་དེ་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་འདའྱི་བཟོ་འད་པོ་དེ་ཚོ། ང་ཚོས་མར་འཛིན་སོང་ཚོགས་པར་ཡང་དེ་
ག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོ་གཙོ་བོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་འད ་ཡྱིན་དུས་
གནས་སྟངས་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་འགན་བསྡུར་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་
ན། གཅྱིག་འད་མཉམ་གྲུ་བཞྱི་འད་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་གནས་
སྟངས་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་དེ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ནས་ད་ལྟ་ཕག་བསྟར་གནང་
སྟངས་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་བསགས་བརོད་གནང་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་
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བའྱི་ད་ལོའ་ིསྱིད་སོང་གྱི་སོབ་ཡོན་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་རེད་བསམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་
བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱིའཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས། དེ་ལ་ཞུ་རྒྱུར་ང་
ཚོའྱི་སོབ་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལོ་སོན་མའྱི་གོང་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་སོབ་ཡོན་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་མར་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བལྟ་རུ་འགོ་དུས། སོབ་ཚན་ལྔ་རེད་ཕུད་བྱུང་བར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
སྱིག་གཞྱི་དེ་ཚོའྱི་སང་ནས་འགལ་བ་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་
ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་བུ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡོན་རང་གྱི་སང་ལ་དོ་སྣང་དང་། ཡར་སྙོབ་ས་འད་པོའ་ིཚད་ཅྱིག་བཞག་སྟེ་དེའྱི་བར་དུ་
བསྙབས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གཅྱིག་ཤེས་ཡོན་ཁོ་རང་ཡར་སྤེལ་འབད་བརོན་བས་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་
བ་དང་། གཅྱིག་ནས་སོབ་གྲྭ་རེད། གཉྱིས་ནས་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་འབོད་བསྐུལ་གནང་སོང་། དེའྱི་འབྱུང་རྐྱེན་
ངས་ཐུང་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐོར་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སྐབས་ལ་ཡར་བོད་
ཁྱིམ་ལ་ཡར་སྐུ་མདུན་གྱིས་དབར་ཁ་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཡྱིན་པ་
ཡོད། སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་དེའང་དེ་དུས་ཐོན་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཞོགས་པ་ང་ཚོ་ཡར་བཅར་བའྱི་
སྐབས་ལ། ཕག་སེལ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ང་ཚོ་ལྷན་རྒྱས་ཡོད། དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཞུས་བཞྱིན་
འདུག གང་འད་འདུག་ཅེས། ང་ཚོས་མོ་ཊའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡག་པོ་ཞྱིག་
ཡོང་བ་ལ་སེམས་གགས་ཡོང་བའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་དུས། ཚང་མས་ཡག་པོ་མེད་འགོ་ཅེས་ང་ཚོ་མོས་མཐུན་
བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་སའྱི་སྐབས་དེར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་གྱི་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་མདུན་ལམ་ཚན་
པ་འགན་འཛིན་ང་ཚོ་མཇལ་སོང་། དེ་དུས་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་འད་མ་
བྱུང་བ་རེད་དེ། དེའྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས་དེ་ར་བ་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཡག་པོ་མ་རེད་ཅེས་བརོད་མཁན་དེ་
འད་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་དགོང་མོ་དེ་ལ་ཡར་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་བས་པ་རེད། དེའྱི་དགོང་མོ་དེ་ལ་གོ་
བསྡུར་བེད་དུས། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མཆོད་འབུལ་ཞྱིག་འཁེལ་སོང་། མཆོད་འབུལ་ཚར་བ་དང་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཡར་མཆོད་འབུལ་ལ་བསེབས་དུས། ང་ཚོས་བརྡ་ལན་སོད་སྟངས་འད་པོ་དེ་ནོར་བ་
མེད་དམ། ང་ཚོས་མཆོད་འབུལ་གོལ་རེས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་བས་པ་དེ་བསམ་བོ་ལ་འཁོར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང ་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཚོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་གོ་འདུག 
དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མཆོད་འབུལ་དེ་ཆུ་ཚོད་ ༥ ལ་གོལ་འགོ་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་མར་ཚོགས་འདུར་ཡོང་ཐབས་
མེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མར་བསེབས་དུས་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཟྱིན་འགོ་བ་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ཡར་མར་སྐད་ཆ་བཤད་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འཛོམས་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ནང་དོན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཕན་ཚུལ་
བཀའ་མོལ་ཞུས་ཏེ་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བསྡོམས་འད་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། སང་ཉྱིན་དེ་ལ་ཡང་ཡར་གསུང་ཆོས་ལ་བཅར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་དབུ་བཞུགས་པའྱི་
ཐོག་ནས། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་འད་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆེན་པོ་
འདུག གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་བཤད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དེ་རེད། སྐབས་དེར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་དབུ་
བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུའྱི་ངོ་སོ་
ཁུར་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱིའྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕག་མང་པོའ་ིནང་ནས་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ 
ཡར་བངས་ཏེ་སྱིད་སོང་གྱི་ལག་འཁེར་གྱི་གསོལ་རས་དེ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་རེད་བསམ་པ་དང་། 
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ཀུན་སོང་དེ་རང་དང་། སྐབས་དེ་༸རྒྱལ་བ་དགེས་པའྱི་མཆོན་སྱིན་དུ་འགོ་ན་བསམས་ཏེ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་
ང་ཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཡང་
ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ Resolution by circulation ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ང་ཚོ་ཡྱིག་འབེལ་ལམ་ནས་ཚོགས་མྱི་ཕན་ཚུན་ལ་འགྱིག་གྱི་
འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་མཆན་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ནས་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་དང་བཀའ་བོན་དང་
དྲུང་ཆེ་བརྒྱུད་ནས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། མཐའ་མ་ལ་ང་ཚོར་ཚོགས་མྱི་  ༦ ཙམ་བྱུང་སོང་
ལ། གགས་ཆེ་བ་དེས་དེ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་འགེལ་བཤད་རྱིང་པོ་ཞུས་པ་དེ་ཡང་གཅྱིག་
བས་ན་དྱི་བ་དེ་འད་མང་པོ་བསེབས་ཡོང་། སོང་ཙང་། དེའྱི་སྐབས་ལ་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་དོ་
བདག་དེས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཐེངས་དང་པོ་ཐོབ་མཁན་དེ། བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྱིད་རེད། མོ་རང་
བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སྐབས་སུ་རོད་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བོད་ཡྱིག་ལ་  ༩༥ 
ལོན་མེད་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་བསྡུར་ཡོང་དུས་ཁད་པར་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྱིས་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་། བོད་ཡྱིག་ལ་ཉུང་མཐའ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཞྱིག་
དགོས་ཞེས་ first division ཨང་དང་པོ་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ལོན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བོད་ཡྱིག་ལ་ཆེ་མཐོང་ར་འཛིན་འད་པོ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་དེ། དེ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད་དེ་འད་གསུང་གྱི་འདུག  དེ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ར་བའྱི་ང་ཚོས་བསམ་
བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་ཉུང་མཐར་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་གྱི་མ་འོངས་པར་སོབ་ཚན་ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
བོད་ཡྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦ ལོན་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ལ་སྱིད་སོང་སོབ་ཡོན་དེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་
ཚོས་ངེས་པར་དུ་བོད་ཡྱིག་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༦ ལོན་དགོས་པ་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོས་ཀུན་སོང་དང་
སོན་མའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འགལ་བ་ཅྱི་ཡང་མེད། དེ་དུས་སྐུ་མདུན་དབུ་བཞུགས་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། དེ་གལ་སྱིད་འགྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་འགྱིག་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་ང་ཚོས་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
མེད། ང་ཚོ་འགན་ཁུར་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠། ༩༠ ཞྱིག་གྱིས་དེ་ལ་ངོས་ལེན་ཞུས་པ་དེ་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་
བས་པ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་དེ། དགེ་རྒན་ཚང་མ་ལ་འདང་དང་མྱི་འདང་བལྟ་རོགས་བོས་ཟེར་བ་དེ་
ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་དམ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཚོས་འདང་ངེས་ཤྱིག་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་དྱི་བ་དེ་བྱུང་བ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ནས་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དྱི་བ་དེ་ལ་ལན་བརྒྱབ་ཤོག་ཞེས་བཀའ་ཁབ་གནང་དུས་གཞྱི་ནས་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས། རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀྱིས་ལན་རྒྱག་པའྱི་ལམ་སོལ་འད་པོ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་མ་སོང་། འདྱིར་ང་
བསྡད་ནས་ལོ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ངས་བཀའ་ལན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
མ་བྱུང་། ར་བའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། 
ང་ཚོས་བཀའ་འདྱི་དེ་ལ་ཡྱིད་མ་ཆེས་པ་དེ་འད་ར་བ་ནས་མ་རེད། དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་
ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་པ་དེ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རེད། ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། བོད་སོབ་
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འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ས་གནས་ལ་དགེ་རྒན་ཡྱིན་ན་དགེ་རྒན་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་
དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འཕལ་འཕལ་ཕུལ་བའྱི་ལམ་སོལ་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་ལྟ་དེ་ཚོད་ཅུང་ལྷོད་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་མ་གཏོགས། དེ་ས་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་རད་གཅོད་ཅྱིག་བས་ཏེ། དགེ་རྒན་གྱི་ཐོབ་ཆ་དང་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་མེད་དེ་
ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་མ་བས་ན། ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་སོང་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གཞན་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཡྱིད་ཆེས་མ་བས་པ་དེ་འད་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་དགེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་སྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
རྒས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་ཚར་བ་དེ་ཚོའྱི་ཚབ་ཏུ་གཏན་འཇགས་ཤྱིག་བསྐོ་གཞག་གནང་གྱི་མྱི་འདུག  ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྱིས་སོད་
ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཏེ། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་ག་རང་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
གསར་པ་བསྐོ་གཞག་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་འཕལ་སེལ་འཕལ་སེལ་ང་ཚོས་བསྐོ་གཞག་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། བསྐོ་གཞག་བེད་སྟངས་དེའང་མ་འད་བ་ཞྱིག་རེད། ཉྱིན་རེའྱི་གའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བེད་ཚུལ་ཞྱིག་དང་། ཆོད་
གན་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བེད་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ས་གནས་ཀྱི་སོབ་སྱི་སོ་སོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ས་
གནས་རང་གྱི་ནང་ལ་མོན་གོ་ཊྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་འཕལ་སེལ་འཕལ་སེལ་ཡར་ལེན་དགོས་དུས། མགོགས་པོ་
མགོགས་པོ་མ་རག་པ་དང་། དེ་ཡང་མཐོ་རྱིམ་དགེ་རྒན་དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རག་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་འདའྱི་
ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་སྱི་ཡོད། སོབ་སྱི་དེའང་
ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་གོང་དུ་བརྡ་ཆད་ཀྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། 
ང་ཚོས་དེབ་རང་བོད་ནང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། C.D བཟོས་བཞག་པ་དེ་ཚོ། ཕར་བོད་ནང་ལ་ཕེབས་མཁན་དང་
ཁུར་ཐུབ་མཁན་དེ་འད་ལ་འབད་བརོན་བས་ཏེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ནས་ད་ལམ་ནང་ཡོད་བསྡད་པ་ཡྱིན་
དུས། འཛམ་གྱིང་གང་ན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕབ་ལེན་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེ། འོ་རེད། ད་ལྟ་དགེ་རྒན་གསུམ་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་མོན་གོ་ཊྱི་དགེ་རྒན་
གསུམ་པོ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསོལ་ཕོགས་རྱིས་གཞྱི་དེའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
གསོལ་ཕོགས་དེ་འད་ར་བ་ནས་མེད་པར་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུ་དེ་འད་ཁག་པོ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ངེས་པར་དུ་བསར་
ཞྱིབ་བས་ཏེ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པས་གནང་ན་གནང་བ་རེད། མ་གནང་ནའང་དེ་ཚོ་ལ་གོང་གུན་སད་ན་འགྱིག་གྱི་
མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེར་བརྟེན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ལ་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
དོགས་འདྱི་དང་ལན་འདེབས་ཐོག་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ངས་འདྱི ་ནས་དང་པོ་དེ། ད་ལྟའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་
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དང་པོ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་ལན་ཡག་པོ་གནང་སོང་། སོ་སོས་བསམ་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདུག  དེ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་དང་གསལ་བཤད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་དེ། ཞབས་སྟེགས་
ཐོན་ནའང་སྨན་པ་དེ་ཚོས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་དེ་ང་ལའང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྨན་
པའྱི་ཞབས་སྟེགས་དགོས་རྒྱུ་དང་བོད་པ་ཞྱིག་སྨན་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་རུང་མ་ཕན་རུང་། ཁོ་རང་ལ་
ཕན་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཞབས་སྟེགས་དེ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་གྲྭ་བཅུྱིག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཟབ་སོང་སད་པའྱི་གོ་སྐབས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡག་པོ་འདུག ངས་དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ། རྒྱ་གར་བུ་ཕྲུག་ཚོ་སྨན་པ་བེད་
མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་ནས་ཡར་ཟུར་དུ་རང་སོང་བརྡར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་
དེ་འད་རང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་བཅུ་པ་བཅུྱིག་ལ་སོགས་ལ་ཟབ་སོང་གནང་བར་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་ཀྱི་རེད། ར་བའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུྱིག་ནས་མ་གཏོགས་ཚན་རྱིག་ལ་འགོ་གྱི་མེད། བཅུ་གཉྱིས་བསེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་
བཅུྱིས་ཁོ་རང་གྱི་ཡྱིག་ཚད་ཅྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་བཅུྱིག་ནས་ཡར་ཚན་རྱིག་ལ་དོ་
སྣང་ཡོད་པ་དེ་དག་སྨན་པ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དགེ་རྒན་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་རལ་བཏོན་ཏེ་ཟབ་སོང་
མ་སད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་ཁ་སང་འགན་བརྡུར་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་སེབས་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འད་ཡྱིན་
དུས། མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས། འབུམ་
རམས་པ་དང་ཉེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ། PHdM.Phil ཟེར་གྱི་ཡོད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་ལ་སོབ་མ་ ༡༩ ཡོད། སོབ་མ་ ༧ ལོ་རེས་མར་ཐོན་གྱི་ཡོད་གསུངས་
པ་དེ་རེད། ངས་དེ་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུྱིས་ཐོན་པ་
གང་ཞྱིག་ལ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ། Graduation དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི། གཞན་པ་དེ་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ Graduation གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ Master དེ་ཚོར་སོན་ཡོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་
མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་འདུག ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་འདུག དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། 
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འང་། M. Phil དང་ Phd སོབ་སོང་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཡོན་མྱི་སོད་པའྱི་
ལམ་ཁ་ཞྱིག་ངས་ཉེ་ཆར་རང་ཤེས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ར་བའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་ཡག་པོ་རེད། བོད་ཡྱིག་
གཙོ་བོར་བཟུང་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཡང་སྙྱིང་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཉེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་དང་འབུམ་
རམས་པ་ལ་སོབ་སོང་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་ལ་ Graduation དང་ Master 
སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་དེ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག  དེ་ཡར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་ཡོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་
ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཨེ་ཡོད་ཟེར། དཔེ་ཆ་བཞག་ན། འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་བུ་ཕྲུག་ ༡༩ མ་གཏོགས་
ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པ་ཡང་ཞེ་དག་ཡོང་གྱི་མ་རེད། དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ལ་
འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་དེ་རྱིང་གྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ངས་པར་དུ་ M.Phil དང་ 
Ph.d བེད་མཁན་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་རལ་འདོན་གྱི་ཨེ་ཡོད་ན་ཟེར། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། Graduation Master ལ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ Graduation Master སོ་སོས་འགོ་སོང་བཏང་སྟེ་ M.Phil བེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སོབ་ཡོན་
ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁོ་ཚོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་ཚོས་མེད་ཤག་བས་ཏེ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་བུ་ཕྲུག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ངས་མྱིང་འབོད་ཀྱི་
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མྱིན། མཁས་པ་རེ་ཐོན་ཞྱིག་གྱི་བུ་ཕྲུག་དང་འབེལ་བ་ཡོད། ཁོ་རང་གྱིས་སྙན་ཞུ་རྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁེད་རང་བོད་ཡྱིག་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཀག་པ་རེད། ཁོང་ལ་མ་རག་པ་དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་གྱིས་བཀག་པ་རེད་འགྱིག་གྱི་འདུག  མ་
འོངས་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་ M.Phil དང་ PHD གཉྱིས་ལ་བོད་ཡྱིག་འཇོག་དགོས་ཨེ་ཡོད་ན་ཞེས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་བེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁོ་རང་དོ་
བདག་དེ་ཡྱིས། དེ་ནང་བཞྱིན་བུ་ཕྲུག་གཞན་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་ Graduation དང་། Master ལ་སོབ་ཡོན་སོ་སོས་སད་
ཡོད་དུས། M.Phil དང་ Ph.d ལ་རེས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དོ་བདག་དེ་ཡྱི་རོགས་
པ་སོབ་མ་ཚོས་སྙན་ཞུ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་མཐའ་མ་དེ་བཏོན་མྱི་འདུག མ་བཏོན་པ་དེ་ལ་མྱིང་འབོད་ནས་དོན་དག་
ཅྱིག་མྱི་འདུག དོན་དག་ཡག་ཉེས་ངས་སྱིད་བྱུས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན། དེ་
ནས་དོན་དག་གཅྱིག་དེ། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་
བདེ་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ས་ཁུལ་ལ་ཡོད་པ་རེད། སྤོག་ར་ཁུལ་ལ་ཡོད་པ་རེད། སྤོག་ར་དེ་ངའྱི་ས་ཁུལ་
ཆགས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཕོགས་སུ་དགེ་རྒན་གྱིས་མ་འདངས་པ་དང་དགེ་རྒན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་འདུག ཁ་སང་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་བྱིས་མེད། འབེལ་ཡོད་ལ་ཐད་ཀར་ཐད་ཀར་ཕར་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ར་བའྱི་ལས་བསྡོམས་ལ་གང་ཉུང་ཉུང་བྱིས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུ་ལ་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་
རས་ཡག་པོ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་དུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་འདུག  དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ། སྤོག་
ར་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོར་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག  བུ་ཕྲུག་གྱིས་མ་འདངས་བའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག  དགེ་རྒན་ཡག་
པོ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྙོབས་ཀྱི་མེད་ནའང་གཟྱིགས་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ལྷག་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱི་ཚན་པ་དེ་ཚོ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་
ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་བར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། དེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གགས་
རྐྱེན་ཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་རེད། ང་འཛིན་གྲྭ་ཁ་ཤས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་བསྡད་པ་ཡྱིན། སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། 
ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་ལ་ཕེབས་མཁན་དེ་འད་མེད་དུས། མ་འོངས་པ་ལ་བལ་ཡུལ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་ལ་ཕེབས་པ་དེ་མཚམས་མཚམས་སུ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་འད་ཕེབས་
པ་ཡྱིན་ན་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དེ། 
མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་ལས་དོན་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག  ཕ་མ་མང་པོ་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་ཡོད། ཕ་མ་
ལ་བསབ་བ་རྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ནྱི་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག  ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་ཚད་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་མདུན་ལམ་
ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་གགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་མདུན་ལམ་ནང་ནས་དགེ་རྒན་
གྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་རྒྱུ་དང་། མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་སོབ་སྟོན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་རྒྱུ། སོབ་
གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་འགན་ཁུར་དགོས་རྒྱུ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་དེང་སང་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་འགན་བསྡུར་དུས་
ཚོད་འདྱི་ལ་རྱིག་པའྱི་རལ་གང་ཐུབ་བཏོན་དགོས་འདུག  དེ་ཨྱིན་ཇྱི་ལ་ཡག་པོ་འདུག  དེ་བོད་ཡྱིག་ལ་ཡག་པོ་འདུག 
ཚན་རྱིག་ལ་ཡག་པོ་འདུག  དེ་ངོ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག  དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་འགན་གགས་ཆེ་
རུ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་དག་གཅྱིག་དེ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན། ཧ་ཅང་ནས་ཆེན་པོ་དེ་འད་མྱིན། 
ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤོག་གངས་ ༧ ནང་ལ་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་ལ་ས་ཆའྱི་མྱིང་འད་
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པོ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཧར་པ་པུར། ཏྱི་ཛུ། མེའོ། བསྟན་འཛིན་སང་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་ནོར་རྒྱས་གྱིང་། དེ་ག་ནང་
བཞྱིན། དོན་གྲུབ་གྱིང་། ནོར་རྒྱས་གྱིང་བཅས་བྱིས་འདུག  ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མྱིང་ཡོད་པ་རེད། ཏྱི་ཛུ་ཡྱིན་ན་ཏྱི་ཛུ་
དར་རྒྱས་གྱིང་། ནོར་རྒྱས་གྱིང་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བ་དཱ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་ལས་བསྡོམས་ལ་སུས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ངོ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཕེད་ཀ་བོད་པའྱི་མྱིང་ཡྱིན་པ་འད་པོ་དང་། ཕེད་ཀ་རྒྱ་གར་གྱི་
ས་ཆའྱི་མྱིང་ཡྱིན་པ་འད་པོ། ང་ཚོ་སོན་མ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་དེ་དག་གྱི་ས་ཆའྱི་མྱིང་དང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་གནང་བའྱི་མྱིང་དེ་གཉྱིས་སར་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་
ངོ་ཡག་པོ་འཕོད་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚང་མ་འཁྲུགས་བསྡད་འདུག  ནོར་རྒྱས་གྱིང་། མཚམས་རེ་ཏྱི་ཛུ། མེའོ་བཅས། 
དེ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཏྱི་ཛུ་ལ་མྱིང་ཡོད་པ་རེད། མེའོ་ལ་མྱིང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་
པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དེ་འདའྱི་སང་ལ་དོ་སྣང་གནང་རོགས་གནང་། ར་བའྱི་དེ་ཚོ་
གལ་ཆེན་པོ་དེ་འད་མྱིན་ཏེ། གཅྱིག་གྱུར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་དྱི་བ་དང་པོ་དེ། ཞབས་བསྐུལ་དང་
དགོངས་འཆར་འད་པོ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོས་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ལེན་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་
བཅུ་པ་ནས་ཟུར་སོང་གནང་བའྱི་ག་སྱིག་བེད་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། ར་བའྱི་ང་ཚོས་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བསམ་མནོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་གནས་སྟངས་ནང་ལ་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་ནས་ Result དེ་གང་དུ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཚན་རྱིག་དང་། སྒྱུ་རལ། 
ཚོང་ལས་ལེན་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་ནས་ཐག་ཆོད་འགོ་ཡྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སོན་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ག་
ཚད་ལ་སོད་དགོས་རེད། སུ་ལ་སོད་དགོས་རེད། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་མདུན་ལམ་ཚན་
པ་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སྐབས་སུ་གགས་ཆེན་པོ་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་
ཟེར་ན། ཁོང་ཚོས་ཐག་མ་ཆོད་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་མང་པོ་འདུག གཞྱི་ར་དེའྱི་བཟོ་འད་པོ་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་ཕྲུ་
གུ་ལ་བཀའ་གནང་བ་དེ་དངོས་གནས་རེད། རྒྱ་གར་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཕ་མས་ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་དེའྱི་མྱི་ཚེ་དེ་ག་རེ་བེད་དང་མྱི་
བེད་ཆུང་ཆུང་ནས་ཐག་བཅད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག འཛིན་གྲྭ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ནས་ཐག་བཅད་དེ། དེ་ལ་གགས་
རྒྱག་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ལ་འདྱི་འད་ར་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། ཟུར་སོང་དང་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་དེ་ཕ་མ་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་བེད། 
ང་ཚོ་བོད་པ་ཕྲུ་གུར་དེ་འད་ཕ་མའྱི་ཆ་ནས་ཆ་རྐྱེན་འདང་གྱི་མེད་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞུས་སྡོད་ཡོད་རེད། 
ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཚོ་ཕ་མས་བེད་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག་བཟོ་སྡོད་ཡོད་རེད། ད་དུང་
ཡྱིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ནས་གང་འད་བེད་རྒྱུ་འདུག ང་ཚོས་ཏན་ཏན་དེའྱི་ཐོག་ཏུ་དོ་སྣང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་
ཆོག་པར་གྱིས། དེ་ནས་ M.Phil དང་ P.H.D བས་པ་ལ་བོད་ཡྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ། ངས་
ད་ལྟ་ཡག་པོ་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ངས་ལས་ཁུངས་ལ་རད་གཅོད་བས་ཏེ། ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ངས་བལྟས་པ་
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ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་མེད་བསམ་པ་འད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་
གནང་བ་ལྟར། བོད་ཡྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ཡོད། ངས་གོ་ནོར་ཐེབ་མེད་ན། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་བཞག་འདུག་བསམ་པ་ཡོད་ན་དེ་
ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བསར་དུ་རད་གཅོད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གངས་ཅན་བདེ་ར་ནས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
བལ་ཡུལ་གཞྱིས་ཆགས་སོབ་གྲྭ་རྱིགས་ལ་ལྟ་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན། གངས་ཅན་བདེ་ར་ནས་ཆ་རྐྱེན་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ལོ་
གཉྱིས་ཙམ་ཕྱིན་སོང་། ཆེད་མངགས་བཏང་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་འགོ་སོང་ཐད་ལ་དངུལ་གཏོང་བ་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ཐབས་ཤེས་བས་ཏེ་ཕར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བལ་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ང་དྲུང་ཆེ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འགོ་མོང་། ད་དུང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་
དུང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྟོག་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་དེ་ག་རང་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། 
དེ་མྱིན་མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་སྐོར་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་གང་བཏགས་ཡོད་པ་དེ་
བཞྱིན་འབྱི་དགོས་རེད་གསུངས་པ་དེ་ཚོར། གཞྱིས་ཆགས་མྱིང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱིས་དགོས་དུས་ཏག་ཏག་མ་ཡོང་པ་དེ་འད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག ངས་དྱི་བ་འདྱི་དབུ་ཡག་པོ་
ཚོད་མྱི་འདུག བཀའ་ལན་གནང་བདེ་པོ་མེད་པ་ཆགས་སོང་། བས་ཙང་ང་ལ་དྱི་བ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་
རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ( གསུང་གནང་རོགས་གནང་། ) M.phil དང་ Ph.d སོབ་
སོང་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་དེ་ནས་མ་རེད། སོབ་ཕྲུག་རང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་
སོང་བས་མྱི་འདུག བས་ཙང་གོ་སྐབས་རག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་དོན་དག་དེ་རེད། དེ་མེད་ན་སྐབས་དེ་དུས་བོད་ཡྱིག་
ཡྱིག་ཚད་གཏོང་དགོས་རེད། ཁོང་ཚོ་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱིས་གཏོང་རྒྱུ་བཟོས་ཡོད་ས་རེད། དེ་གཏོང་དགོས་རེད། དེ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན་ཚད་ལོངས་ན་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་པ་དེ་རེད། ངས་ད་དུང་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ལབ་ན། Graduation སོ་སོས་སོད་
དུས། M.phil ལ་བོད་ཡྱིག་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་དགོས་ཨེ་ཡོད་ལབ་དུས། བདེ་པོ་མྱི་འདུག བོད་ཡྱིག་མ་རྱིས་ལབ་པ་གོ་
འདུག འདྱིར་གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག  འདྱི་བེད་མཁན་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་རེད། ལོ་དུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་བཅུ་དགུ་མ་
གཏོགས་མྱི་འདུག  འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱིས་མ་འོངས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་མྱིན་དེ་ཞུ་དུས། 
Graduation སྐབས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བོད་ཡྱིག་བཞག་རོགས། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་བོད་ཡྱིག་ཡོད་པར་
དགག་པ་མེད། M.phil དང་ P.H.d ཐོག་སོབ་ཡོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འགྱུར་བ་བཏང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་
གསོལ་འདེབས་འད་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་འདྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡར་བཞེངས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། 
དེ་མུ་མཐུད་ནས་མར་གསུང་ཆོག་པའྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་བ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དྱི་བ་གསལ་པོ་ཆགས་མྱི་ཆགས་ཀྱི་གནད་
དོན་བྱུང་ན། གོ་སྐབས་བསར་དུ་བཞེངས་པའྱི་མཚན་ཐོ་ཕུལ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་འདྱི་བར་ལམ་ང་
ཚོས་ཚད་མཉམ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བཟོས་པ་རེད། དེའྱི་ཆ་ཤས་མཐོ་རྱིམ་དང་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་
སོང་གནང་མཁན་ཡོད་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་དེ་ཚོ་ལ་དེ་འད་བེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེར་ང་ཚོས་སེམས་བཞག་བས་ཏེ། ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ལ་འབུལ་
ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ཤེས་རྱིག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཤོག་གངས་ ༡ པོ། ཀ་པ་དང་འབེལ་
བའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་སུ་སོབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་སྡེ་ཚན་དེ་ག་རེ་རེད་
ཟེར་ན། གཞན་ཕྱི་ལོགས་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཕོགས་སུ་སེམས་འཁུར་དགོས་ས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སེམས་འཁུར་ཡོད་པ་
དང་གནད་ཆེ་ས་དེ་བོད་ཡྱིག་ཕོགས་སུ་ཆགས་སྡོད་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཆུང་ས་ནས་ཆེན་པོའ་ིབར་དུ་འབུམ་
རམས་དང་ཚན་རྱིག་མཁས་དབང་དང་མཁས་པ་ག་ཚོད་ཐོན་ན་ཁོང་ཚོས་ ABCD འགོ་བཙུགས་ཏེ། སོ་སོ་འགོ་ས་ལམ་
ཁ་ཡོད་པ་རེད། དེར་སེམས་འཁུར་ཁོན་ནས་དགོས་མ་རེད། དགོས་པ་དེ་སུ་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་བོད་
ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་གྱི་སོབ་དེབ་དེས་ཆགས་སྡོད་ཡོད་རེད། སོམ་གཞྱི་ངེས་པར་དུ་ཡག་པོ་ཞྱིག་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟོས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་དེ་ལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་དེ་འད་དན་གྱི་
འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་སོན་ད་བར་སོན་འགོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཐོག་ནས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
བརྡ་སོད་རྱིག་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་འགོ་ས་ཡོད་རེད། དེའྱི་སོན་ལ་ངས་ཞུས་མོང། བོད་
ཡྱིག་ནང་ནས་བོད་སྨན་དང་ནང་ཆོས་སང་སྟེ། སུ་ཞྱིག་ལྟོགས་ཤྱི་ཐེབས་འདུག ཐེབས་མྱི་འདུག ཚང་མ་མཁས་དབང་དང་
མཁས་པ་བས་ཏེ། འཛམ་གྱིང་ཐོག་ཏུ་གསེར་ས་འོག་ཏུ་ཡོད་ནའང་། འོད་ནམ་མཁའ་རུ་ཁབ་པ་བཞྱིན་འགོ་ཆོག་པ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ནྱི་སོམ་གཞྱི་གཅྱིག་རེད། སོམ་གཞྱི་ཡྱིན་དུས་བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་ཚུར་ཁུར་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་བོད་ཡྱིག་
ནང་དུ་ཕ་སྐད་ཕྱུག་པོ་བཟོ་དགོས་རེད། སྱི་ཚོགས་དངོས་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་ཏག་ཏག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་གགས་
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དེར་རྒྱག་དགོས་རེད། དེར་གགས་རྒྱག་ཐུབ་ན་གཞྱི་ནས་སོ་སོའ་ིསྐད་དང་ཡྱི་གེ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་སྤོབས་པ་སེ་
ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་འད་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དེ་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། ལས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པོ་སུ་ལ་རག་ལས་ཡོད་རེད་ལབ་ན། ལག་བསྟར་ལ་རག་ལས་ཡོད་རེད། སྐད་གཤྱིས་དེར་
སྐད་ཡྱིག་གཉྱིས་གསུམ་ཤེས་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ནྱི། ཡག་པོ་བརོན་འགྲུས་བས་ཏེ་མཁས་དབང་ཆགས་སྡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་རག་
ལས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལག་བསྟར་ཟེར་བའྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཤེས་རྟོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བྱིས་སྒྲུང་སྐོར་དེབ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོས་བསྒྱུར་ཚར་བ་ཡྱིན་པ་དང་། ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་བས་ཏེ། དེ་ཚོ་བསྒྱུར་བ་དང་། དེའྱི་ནང་དུ་འཛམ་གྱིང་གགས་ཅན་བྱིས་སྒྲུང་ཁག་ཚུར་བསྒྱུར་པ་དང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་
རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕྱི་ལོག་གྱི་ཤེས་རྱིག་དང་ཤེས་བ་ག་རེ་ཕོགས་སུ་ང་ཚོས་ཚུར་བེད་སོད་བེད་
ཀྱི་ཡྱིན། ཐོག་མ་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས་འདུག་དན་གྱི་འདུག དེ་འད་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལུས་ལོན་
ཚད་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཡར་ནང་འདེན་བེད་སྡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་པ་ཚད་ལྡན་
ཡ་རབས་བཟང་སོད་བོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོ་ཏག་ཏག་ཚད་ཅྱིག་བཟུང་ནས་བཟོ་དགོས་འདུག དེ་
བས་དུས་ལོ་ཙ་བའྱི་སྡེ་ཚན་ཐད་ལ་དེ་སོན་ལ་ངས་གཅྱིག་ཞུས་མོང། ཤེས་རྱིག་སྡེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། དཔེ་
མཛོད་ལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་གམ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ན་ཡང་ཡྱིག་འབེལ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཁབ་
བསགས་བེད་དགོས་རེད། སོམ་གཞྱི་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཟོས་ཏེ། མ་འོངས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོན་ར་
དངོས་གནས་ཚད་ལྡན་ཡང་དག་ཅྱིག་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་སོམ་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་བ་དང། དཔེར་ན་ཚན་རྱིག་ཁག་
བསྒྱུར་དགོས་ན་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་བཅོ་ལྔའྱི་བར་དུ་བསྒྱུར་པའྱི་སོབ་གཞྱི་ར་འཛིན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ཏུ་ང་ཚོའྱི་
བོད་པ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གང་དུ་ཡོད་ནའང་དེ་ལ་གགས་རྒྱག་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འདྱི་འད་
ཞྱིག་ཁབ་བསགས་བཟོ་བ་དང་། བཀོད་ཁབ་ག་ས་ག་ལ་གཅྱིག་བཀམ་ཐུབ་ན། འདྱི་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད།  
 ཁ་སང་སོན་མ་ངས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཅྱི་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཁོང་
གྱིས་སོན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་ཅྱིང་ཕྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་ཚན་རྱིག་སྐོར་ལོ་ཙཱ་བ་བེད་ཐུབ་པའྱི་རྒན་བསོད་ནམས་རྡོ་
རེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་བངས་བས་ནས་ཁོད་རང་ཚོ་ལ་ཅྱི ་ཕན་ས་རེད། ངས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ངས་གོ་སོང་། དེ་ལྟར་མྱིན་
པའྱི་ད་དུང་བཀོད་ཁབ་བཏང་ནས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་བཏང་སྟེ། འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་འབུམ་
རམས་པའྱི་བར་དུ་སོབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛུགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་བསྒྱུར་བརྱིས་ཡོད། འདྱི་འདའྱི་སོམ་གཞྱི་གཏན་
འབེབས་མ་བྱུང་བར་དུ་དངོས་གནས་འགྱིག་ཐབས་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བྱིས་སྒྲུང་སྒྱུར་སྡོད་ཡོད་པ་རེད། བྱིས་སྒྲུང་ནང་དུ་ད་
དུང་ང་ཚོས་བོད་སྐད་ཐོག་དངོས་འབེལ་བསབ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་མཇུག་ཏུ་མང་པོ་སོང་བ་ཡྱིན་ན། དངོས་འབེལ་
ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་པར་དོགས་གཞྱི་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཚུར་ནང་འདེན་བེད་བསྡད་ན་བོད་པ་ཚད་
ལྡན་ཞྱིག་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། ངས་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་རང་ཞུ་ཆོག ནུབ་ཕོགས་པའྱི་ཕོགས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། 
བརོན་འགྲུས་བེད་ཀྱི་རེད། གསར་གཏོད་བས། དེ་ལ་གསོ་སོང་བས། དེ་ལ་ཕོགས་རྱིས་བས། ང་མ་གཏོགས་མྱི་མེད་ཟེར་
བའྱི་བཟོ་འད་བས་ཏེ་ཁོང་ཚོས་གསོ་སོང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ག་རེ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ལ་རྱིག་པ་
སྤེལ་བ་དང་། ཡོད་ཚད་ཚང་མ་དེ་འད་མྱི་ཆེན་པོ་ཆགས་དུས་ཁེངས་དེགས་དང་ང་རྒྱལ་མྱི་ཡོང་བ་སུས་འགན་སྲུང་བེད་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། བས་ཙང་སོབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་གྱི་སོམ་གཞྱི་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། དེའྱི་ནང་དུ ་དཔེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
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གགས་ཅན་མྱི་སྣ་ཚན་རྱིག་དང་སྡེ་ཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ན་མཁས་དབང་དེ་ཚོ་ལ། ཁ་ཤས་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་ལོ་རྒྱུས་མཐོང་དུས་མྱིག་
ཆུ་ཤོར་བ་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་དུ་རོད་ལེན་བེད་པའྱི་དཀའ་སྡུག་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་ལ་གགས་རྐྱེན་སོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་
བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སོབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་ནང་དུ་དེབ་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་མཁས་དབང་བརྒྱ་ཡྱིས་བསྒྱུར་དགོས་ཟེར་བ་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བཀོད་ཁབ་གཏོང་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་སོམ་གཞྱིའྱི་གཏན་འབེབས་དེ་སྱིར་བཏང་ཟང་
ངེ་ཟྱིང་ངེ་བཟོ་བ་འད་པོ་རེད། ངས་སོམ་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་བྱིས་སྒྲུང་དེ་ཚོ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད། 
གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་གང་ལྟར་སོབ་དེབ་མེད་པའྱི་ཞོར་ལ་འགོ་བཞྱིན་འགོ་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་
བཟོ་འད་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དང་པོ་ནས་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་འདུག དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ངས་
མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དེ་སོན་ཞུས་མོང། བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་བོད་སྨན་དང་ནང་ཆོས་གཉྱིས་གང་དུ་སང་དགོས་
ནའང་སང་ས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སོམ་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཤྱིག་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕན་པ་དང་། 
མྱི་རབས་རེས་མ་ལ་ངས་སོན་དུ་ཞུས་མོང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ལས་འགན་མ་རེད། མ་འོངས་
སོན་ར་ཟེར་དུས་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་རེས་སུ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། བོད་ཡྱིག་གཅྱིག་པུས་མཁས་དབང་ག་རེ་ཐོན་གྱི་
ཡྱིན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེར་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཏྱིང་ཟབ་པོའ ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོས་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་
བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་རག་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས། བསར་
ལྡབ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག) ལགས་སོ། དགོངས་དག 
 གཉྱིས་པ་ལ། དེ་ག་རང་གྱི་དོན་ཚན་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་གངས་ཆྱིག་སྟོང་ཞྱིག་དཔར་སྐྲུན་བས་ཡོད་
རེད། དཔར་སྐྲུན་བས་པའྱི་ནང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བུད་མེད་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཚུད་སྡོད་ཡོད་རེད། ཚུད་སྡོད་ཡོད་པ་
བཞྱིན། བུད་མེད་སྐོར་དངོས་གནས་བས་ན་ང་ཚོ་རྒྱ་མཚོ་ནང་བཞྱིན་ཆུ་ཐྱིགས་པ་ཞྱིག་བུད་མེད་དེ་གང་དུ་འདུག་ཅེས་
བཙལ་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་ཡོད་རེད། དེས་ག་རེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རོམ་པ་པོ་ངས་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ་ཆ་རྒྱུས་
ཡོད། རོམ་སྱིག་བེད་པའྱི་བུད་མེད་དེ་ཚོས་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཐྱིགས་བཞྱིན་དེབ་གེགས་བམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བརྱིགས་སྡོད་ཡོད་
ཀང་། བུད་མེད་ཀྱི་དེབ་ལོགས་སུ་ལྟ་ས་མེད་པས། དེའྱི་ནང་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་རོམ་རྣམས་བཏོན་ནས་ཚུར་སྱིག་བཞག་པ་
ཞྱིག་རེད། བུད་མེད་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་བྱུང་ཡོད་རེད། བུད་མེད་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔའྱི་ནང་དུ་དཔེར་མཚོན་
བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། གགས་ཅན་གྱི་བུད་མེད་གཉྱིས་བཀོད་ན། དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་དུ་བྱུང་མོང་བའྱི་རྒྱལ་མོ་ཁྱི་མ་
ལོད (འབོང་བཟའ་ཁྱི་མ་ལོད) མང་སོང་མང་བཙན་གྱི་བཙུན་མོ་དང་ཁྱི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི་ཡུམ་རེད། མོས་ཆབ་སྱིད་
ཐུགས་འགན་ཆ་ཚང་བཞེས་ཏེ་རྒྱལ་པོའ ་ིལས་ཀ་ཚང་མ་མོས་བས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མོ་ལ་ཆོ་ལོ་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
རྒྱལ་མོ་ཁྱི་མ་ལོད་ཟེར་ནས་རྒྱལ་མོ་མ་གཏོགས་རྒྱལ་པོའ་ིཁྱི་སར་སེབས་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མཁས་
དབང་དངོས་འབེལ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་དུས་བུད་མེད་ཀྱིས་རྒྱུན་འཛིན་བེད་ཐུབ་པ་དང་། དངོས་
གནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་མྱི་རབས་རེས་མ་རྒྱུན་འཛིན་བེད་པའྱི་གགས་ཅན་མྱི་སྣ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་རེད། གཞན་དཔེར་མཚོན་
གཉྱིས་པ་དེ། མ་གཅྱིག་ལབ་སོན་ ༡༨༤༩ ལོར་བྱུང་བའྱི་མ་གཅྱིག་ལབ་སོན་རེད། ཆོས་ལུགས་ནང་དུ་ང་ཚོ་ལ་ས་དགེ་
བཀའ་རྱིང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་བ་ཆེན་ང་ཡྱིན་ཁོང་ཡྱིན་དང་། མཁས་དབང་ང་ཡྱིན། ཁོང་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཐོན་ཡོད་
པ་རེད། དེའྱི་ནང་ང་ཚོའྱི་དུས་སྐབས་ལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མཁའ་འགོ་མ་ཟེར་མཁན་དང་ང་ཚོས་མྱིང་བཏགས་པའྱི་
ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆོ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པའྱི་ནང་ལས་མ་གཅྱིག་ལབ་སོན་འབུར་དུ་འཐོན་པའྱི་བུད་མེད་གཅྱིག་
རེད། དེའྱི་ནང་དུ་མ་གཅྱིག་ལབ་སོན་གྱིས་མོ་གཅོད་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་ལོགས་སུ་གསར་གཏོད་བེད་པའྱི་གགས་ཅན་
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བུད་མེད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཕོགས་ནས་འདྱི་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། སྱིད་ཕོགས་སུ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ཡྱིན་དུ་ད་ལྟ་དེབ་གངས་ཆྱིག་སྟོང་དཔར་བསྐྲུན་བས་པ་དེ་དཔེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  
 དེའྱི་མཚམས་སུ་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། བུད་མེད་རོམ་པ་པོའ ་ིཁབ་ཁོངས་ཐོག་ནས་བསྡུས་ཙམ་ཞུས་ན། 
བུད་མེད་ཁབ་ཁོངས་སུ་རོམ་པ་པོའ་ིནང་དུ་འཛམ་གྱིང་སྟེང་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ། ངས་དཔེ་མཛོད་ནང་དུ་ཚང་མ་
ཞྱིབ་བཤེར་བེད་དུས་དེབ་ཆྱིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་སྡེ་ཚན་ག་རེ་འདུག་ཟེར་ན། མང་ཆེ་བ་སེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་
དང་། སེར་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་བས་བཞག་པ་རྐྱང་རྐྱང་རེད་འདུག ཕ་སྐད་ཐོག་ནས་རོམ་པ་པོ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ངས་
དངོས་གནས་མྱི་གཞན་ནང་བཞྱིན་འར་བཤད་འུར་བཤད་ར་བ་ནས་བེད་ཀྱི་མྱིན། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དཔེ་མང་པོ་ཡོད་རེད་ལབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མང་པོ་ཡོད་རེད་ལབ་ན་དེ་ནྱི་ཁོང་ཚོས་སྐད་ཆ་འགན་འཁུར་ནས་བཤད་ཀྱི་མྱི་འདུག ངས་དཔེ་ཉུང་
ཉུང་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེ་ཉུང་ཉུང་རེད། བུད་མེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ཕ་སྐད་དང་མ་སྐད་
ཐོག་ཏུ་རོམ་འབྱི་བེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། སོ་
སོའ་ིསོབ་དེབ་བྱིས་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དཔར་བསྐྲུན་བེད་པའྱི་གོ་སྐབས་རག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁབ་
ཁོངས་དང་། ངས་བུད་མེད་སྡེ་ཚན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་སྡེ་ཚན་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་དེབ་དཔར་སྐྲུན་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁོད་རང་གྱིས་དེབ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་ཟེར། དཔེར་ན་གལ་ཆེ་ས་ཞྱིབ་འཇུག་ཆོག་གྱི་རེད། བརམས་སྒྲུང་ཡྱིན་ན་བཅོ་ལྔ་
དང་བཅུ་དྲུག་དེ་ཡང་འབྱིང་ཟམ་གྱི་བརམས་སྒྲུང་དེ་འད་དགོས་ཟེར་བ་དང་། དཔྱད་རོམ་ཡྱིན་ན་ཉྱི་ག་དང་བུད་མེད་དང་
འབེལ་བའྱི་དཔྱད་རོམ་ཉྱི་ག་དགོས་ཟེར་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དཔར་སྐྲུན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ངེས་པར་དུ་
ཐེབས་ར་ཞྱིག་དགོས་ས་རེད་མ་གཏོགས། དཔེར་ན་སྙན་ངག་ཐར་ཐོར་འབྱི་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་
ཏུ་སྙན་ངག་འབྱི་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ལས་ཤེས་རྱིག་ལ་ཕན་པའྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཏམ་དཔེ་དང་
བྱིས་སྒྲུང་ཁག་འདྱི་འད་ཕན་པའྱི་རོམ་ཡྱིག་དང་། ཕ་ཡུལ་འད་ཡྱིན་ན་འདྱི་འད་ཡོད་པ་རེད། བྱིས་སྒྲུང་དེ་ཚོ་ཆུང་ཆུང་ནས་
ལྟ་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། བུད་མེད་ཀྱི་རོམ་པ་པོ་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་
དཔར་སྐྲུན་བས་པ་དང་སོབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་བེད་པའྱི་འགོ་འཛུགས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་བས་འདུག  བུད་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
ཐོག་ལ་དེབ་ཆྱིག་སྟོང་དཔར་བསྐྲུན་བས་པ་འདྱི་ཚོ། འདྱི་འད་ཞྱིག་སོམ་གཞྱིའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཐེབས་ར་ཞྱིག་བཙུགས་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། ཚད་གཞྱི་དེ་རོམ་པ་པོ་ཁོད་རང་གྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱིས་ཤྱིག ཚད་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། ཚད་ལྡན་འདྱི་འད་
ཞྱིག་བྱིས་ཤྱིག་ལབ་ན། ག་ས་ག་ནས་སེབས་ཡོང་གྱི་རེད། བུད་མེད་རོམ་པ་པོའ་ིནང་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། ངས་
གཅྱིག་ཞུས་འདོད་པ་དེ། དེ་སོན་བོད་ནང་དུ་ཕར་འགོ་སྟེ་ཚུར་སེབས་པའྱི་གདོང་པ་ཚེ་རྱིང་དབང་མོ་ཟེར་བའྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་
འདུག མོ་རང་བོད་དུ་འགོ་ནས་ཁྱིམ་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཅེས་པའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྟེང་གྱི་དེབ་གཅྱིག་བྱིས་འདུག ཡག་པོ་
ཞྱིག་བྱིས་འདུག  དེ་འདའྱི་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བུ་མོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཡྱིག་སོང་གྱི་ཡོད་རེད། འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱིས་བྱིས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེབ་ཁ་ཤས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཐེབས་ར་
ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཕར་བྱིས་སྒྲུང་དང་། ངས་ང་རང་ཚོ་ལ་དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་སོན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གདན་ས་ཁག་གྱི་རྒན་རབས་པ་དང་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་ལ་བཤད། མྱི་རེ་
རེར་ཁ་དཔེ་གཉྱིས་གསུམ་དང་སྒྲུང་ཐུང་རེ་བཤད་རྒྱུ་འདུག བས་ཙང་མྱི་གཅྱིག་ཆེད་མངགས་བས་ཏེ། དེབ་གཅྱིག་འབྱི་
བར་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་གགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཡྱིག་གྱི་རང་གཞྱི་ཕ་སྐད་མ་སྐད་ཀྱི་
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སོབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་མ་དེབ་དེ་ལ་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཁབ་བསགས་ཡག་པོ་ཞྱིག་བས། དེབ་ཀྱི་ཐེབས་ར་ཡག་
པོ་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ས་རེད་ཅེས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་གནང་རོགས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། མོན་གོ་གཏན་སོབ་ལ་སོབ་སྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ཡོད་
གསུངས་སོང་། ང་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཐོན་ནས་ཡང་བསར་རད་གཅོད་བཏང་བ་ཡྱིན། སྱིམ་ལ་ནས་མར་བཏོང་བའྱི་སོབ་སྱི་ཨ་
ཅག་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༢༧། ༢༨ ཡས་མས་ཤྱིག་ལ་ལྡྱི་ལྱིར་ཐོན་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ལ་
འབོར་ཐོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག  དེའྱི་བར་ལས་འགན་དེ་ Rector ལ་འཁོད་ཟེར་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་མངགས་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་སོབ་སྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་སུ་ཟེར་མཁན་དེ་རེད། 
ག་དུས་བསྐོས་པ་རེད། དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གོང་དུ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། ངས་མྱི་འདུག་ཞུ་དུས། ཁོང་གྱིས་ཡོད་
གསུངས་དུས་རྦད་དེ་འགལ་ཟླ་ཆགས་སོང་བ་རེད།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ངོས་
འཛིན་བེད་སྟངས་བས་ན། སོབ་སྱི་སེས་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་དེ་ལ་ C.T.S.A དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་
ཚོགས་པའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་སེབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཕལ་སེལ་ཐོག་ནས་སེབས་སྡོད་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། Rector 
ལས་ཚབ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་སོབ་སྱི་མོ་རང་གྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མོ་རང་
སྐོར་ལ་ཅུང་ཟད་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ CBSE འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་
ཅུང་ཟད་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཡྱིན་སྱིད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་བལྟས་སྡོད་པ་དེ་ལ་སོབ་སྱིའྱི་ས་མྱིག་དེ་མོ་རང་གྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཆ་ནས་མ་གཏོགས་ར་བ་ནས་ཡར་སྤོ་འདེན་ཕྱིན་པ་འད་པོ་མ་རེད། དེ་འད་ཅུང་ཟད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔེར་ན་ཁ་ཤས་ས་ཁུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་གུང་སེང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཚབ་ལས་བེད་གཞན་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་
མ་གཏོགས། སོབ་སྱི་ར་བ་ནས་མེད་པ་བས་ཏེ། འདྱི་ནས་ཕར་གནས་སྤོ་ཕྱིན་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཕར་ས་ཆ་སྟོང་པ་
བཞག་པ་དེ་འད་མ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ས་གནས་ལ་ཡོད་དམ། ཡང་ཁ་ཅྱིག་མྱིང་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་རྒྱུ་མཚན་
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ཅྱི་རྱིགས་ཐོག་ནས་མེད་སྡོད་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག  དེ་འདའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སོང་། གསལ་
བཤད་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་དོ་སྣང་གགས་ཆེན་པོ་བེད་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལོ་
ཙཱ་བའྱི་སྡེ་ཚན་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་འདུག ན་ནྱིང་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་དགོངས་འཆར་གནང་བཞག་པ་གསལ་པོ་དན་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་དུ་བསྒྱུར་གྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག  སྡེ་ཚན་གགས་ཆེན་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཟེར་བ་གསལ་པོ་དན་གྱི་འདུག  དེ་དན་དགོས་པ་ནྱི་ང་ཚོ་ཁ་སང་རགས་
ཙམ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྐོར་གྱི་གེང་སོང་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ནས་བར་ལམ་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་བེད་གསུམ་དང་བརྡ་ཆད་ནང་དུ་གསུམ་ས་མྱིག་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིག་
རྒྱུགས་བཏང་སྟེ། དངོས་སུ་གསལ་བསགས་བཏང་ནས་མཐའ་མ་དེར་མྱི་དྲུག་ནས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་རག་མེད་པ་རེད། 
དེ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་དན་གྱི་འདུག  ཁ་ཤས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་དགོས་ངེས་ཅན་
ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། གཡས་གཡོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་འདུག  དཔེར་ན་ཕབ་བསྒྱུར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་རོམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སོན་ལ་ལས་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ལས་བེད་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་
གྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་ནས་གསལ་བསགས་གནང་དགོས་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རྐྱེན་
ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་འགྱིག་ན་གཅྱིག་མྱི་འགྱིག་པ། དཔེར་ན་ཡར་ལངས་ན་མགོ་བརྡབ། མར་བསྡད་ན་རྐུབ་བརྡབ་ཟེར་བ་
ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག  མཚམས་རེ་ངས་འདྱི་འད་དན་གྱི་འདུག  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བཀའ་བོན་གྱིས་འགན་
འཁུར་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་དྲུང་ཆེས་འགན་འཁུར་ནས་བསྡད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལས་ཀའྱི་སྤུས་ཚད་དང་ལས་
ཀའྱི་ཐོག་ལ་ Performance ནུས་པའམ་སྤུས་ཚད་བསྟན་དགོས་པ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། ཡྱིན་ནའང་རོགས་པ་བེད་
མཁན་མྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་བེད་དེ་འད་ཞྱིག་འཚོལ་དུ་འགོ་བ་ལ། གཅྱིག་ནས་སྱིག་གཞྱི་སོགས་མང་པོའ་ི
ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འགལ་རྐྱེན་འད་པོ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལ་
ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཐབས་ཤེས་གཞན་ག་རེ་གཏོང་རྒྱུ་འདུག 
ལྷག་པར་དུ་ལྷོ་ཕོགས་གདན་ས་ཁག་ནང་ལ་བྱིས་སྒྲུང་འབྱི་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཚུར་བསྡུ་རུབ་བེད་
པའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཡང་བེད་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་མཁས་པ་
གཅྱིག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ། བྱིས་སྒྲུང་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱི་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ཧ་ལམ་བྱིས་སྒྲུང་བྱིས་ཚར་བ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་
འདུག དེའྱི་རྱི་མོ་དེ་ད་ལྟ་འབྱི་བཞྱིན་པ་རེད།  
 (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ཅུང་ཟད་བཞུགས་རོགས་
གནང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཟུར་ཉན་དུ་ཕེབས་པའྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་
ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅྱིག་ཟུར་ཉན་དུ་སྣེ་ལེན་དང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་དེ་ལ་གོས ་ཚོགས་
ངོས་ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག  མུ་མཐུད་ནས་གསུང་
རོགས་གནང་།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུས་སྡོད་པ་དེ་ལ། མཁས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཏེ། བྱིས་སྒྲུང་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞྱིག་མགོགས་པོ་འཐོན་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་མྱིན་པའྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ལྟར་ཕབ་བསྒྱུར་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་བྱིས་སྒྲུང་ཕར་བསྒྱུར་གྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་དེབ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ནས་བཅོ་ལྔ་ཟེར་བ་དེ་
གཅྱིག་རེད། ཡང་ཚུར་ཕོགས་དེ་ལ་བྱིས་སྒྲུང་གྱི་དེབ་བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཕྱི་ལོག་གྱི་ཤེས་བ་
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དང་ལོ་རྒྱུས་ནང་འདེན་བས་བཞག་པ་མ་རེད། བོད་པ་རང་གྱི་དེའྱི་ནང་གྱི་ Barkha Series ཟེར་བ་དེས་ NCERT 
ནས་བཏོན་པའྱི་ཁོང་གྱི་ནང་ལ་ཁད་ཆོས་འད་པོ་དེ་ལུང་པ་སོ་སོའ་ིགོན་གོས་དང་། ཞལ་ལག དེ་བཞྱིན་ལམ་ལུགས་སོལ་
སོགས་དེ་འད་བའྱི་དོན་ཚན་ལྔའྱི་ཐོག་ནས་བཀམ་སྟེ། བོད་པ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་གོན་གོས ་དང་། བོད་པའྱི་
གོམས་གཤྱིས། བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་། བོད་པའྱི་ཁང་པ་བཟོ་བཅོས་སོགས་དེ་དག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ལ་བྱིས་
སྒྲུང་བཟོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལོག་ནས་བསྒྱུར་བཞག་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། ཟུར་དུ་ང་རང་ཚོས་ཟུར་
བྱིས་བས་བཞག་པ་ཅྱིག་ཆགས་སྡོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་དེབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་བོད་
ཡྱིག་གྱི་ཀློག་དེབ་དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གྱི་སོབ་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་
བཀའ་གནང་བ་དེ་རེད། དེ་མྱིན་པའྱི་སོབ་གཞྱི་ར་འཛུགས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་སྱི་ཚོགས་
ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་གཞྱིའྱི་དེ་དག་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་འབུམ་རམས་པའྱི་བར་དུ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཚོའྱི་གས་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་བས་ཏེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པ་དང་
བཞེས་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་ཏན་ཏན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་སེམས་བཞག་བེད་
ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་དེབ་ཆྱིག་སྟོང་བཏོན་པ་རེད། དེ་འདའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕོགས་སྱིག་བེད་
པ་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོམ་སྱིག་བེད་པ་དེ་འད་བྱུང་སོང་ན། ད་ལྟ་རོམ་སྱིག་བེད་པོ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་
དུ་འབོར་ནས་ཅུང་ཟད་ཕྱིན་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་གཅྱིག་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་
ཐོག་ནས་བུད་མེད་ནུས་གགས་ཐོག་ལ་གགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ནས་འདྱི་ཚོའྱི་གས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཐོན་ན་
ཡག་པོ་འདུག་བསམ་སྟེ། བཏོན་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་བཏོན་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་དགོངས་འཆར་དང་
བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་གཞྱི་བཟུང་བས་སྟེ། ང་ཚོས་བུད་མེད་ཀྱི་ནང་ནས་བྱིས་སྒྲུང་མཚོན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རོམ་དེབ་དེ་
འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དཔར་བསྐྲུན་བེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཡོངས་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་ལ་ལྟ་རྟོག་བེད་པའྱི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་
གནང་བཞག་པ་དེ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡོད། དང་པོ་དེ་ལ་ཤོག་གངས་ ༤ པ་དོན་ཚན་ ༡༠ པ་དེ་སྦུན་ཐར་སོབ་གྲྭ་ལ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་སོབ་གངས་སོབ་མ་ 
༢༥ ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་བས་པ་རེད་ཅེས་བྱིས་འདུག  དགེ་རྒན་འོས་སོང་བ་ཚོས་སོབ་ཚན་ག་རེའྱི་སྟེང་
དུ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་བས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དགེ་རྒན་འོས་སོང་ལ་ཞུགས་མཁན་ཚང་མ་བོད་རྱིགས་
རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་དག་དེ་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་སང་དེ་ལ་ཅ་པ་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་ཟེར་བའྱི་སྟེང་ལ་གཞྱི་
རའྱི་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་ཟེར་བ་དེ་སོན་མ་གོས་ཚོགས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་
འགན་བཞེས་པའྱི་སྐབས་དེར་ཚོར་གགས་ཆེན་པོས་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས་མོང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བརྡ་ཁབ་འད་བཏང་ནས་
བཞག་པ་དེས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ཤེས་ཡོན་སྟེང་ལ་
ལག་ལེན་བསྟར་ཕོགས་རེད། དགེ་རྒན་གྱི་ཤེས་ཚད་རེད། སོབ་མའྱི་རང་སོང་རེད། སོབ་མ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་
གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཁྱིམ་ཚང་ངོ་བོར་སོབ་གྲྭར་གནས་དུས་ཞལ་ལག་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། གང་
ཞྱིག་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཞྱིབ་འཇུག་དེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཚོར་གགས་
ཆེན་པོས་སོན་མ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་ལ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་རྱིང་ལས་བསྡོམས་
ནང་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་དེ་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གནང་འདུག  དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུར། རྣམ་པ་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་དོན་གཙོ་བོ་དེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག ཉྱིན་དགུང་རྒྱབ་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་
གསེང་ཡྱིན།  
 
 
 
 
 


